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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

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา.............................................
ปี การศึกษา 2557
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ..................................... .................................... .....................................

: MAJOR : LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT PROGRAM
KEY WORDS : SUCCESS FACTORS/VOCATIONAL EDUCATION/EDUCATIONAL MANAGEMENT IN
PRIVATE ENTERPRISES
KORARAT PIPATPOl : THE SUCCESS FACTORS OF VOCATIONAL EDUCATION
MANAGEMENT IN PRIVATE ENTERPRISES. DISSERTATION ADVISORS, PATTARAPON MAHAKHAN,
Ph.D, PAN KIMPEE, Ph.D, ASST. PROF. NAKROB RAWANGKARN, Ph.D. pp.
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finding was performed by KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) over than . , and Bartlett’s
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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของสถานประกอบการในประเทศไทย พบว่า สถานประกอบการได้มี
การจัดการศึกษาที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเองเพิ่มมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตกาลังคนที่มี
ลักษณะเฉพาะของตนเองและเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร อันสื บเนื่องจากปั ญหา
แรงงานของประเทศที่ ภ าคการผลิ ต ของไทยมี ปั ญ หาการขาดก าลัง คนรุ น แรงกว่า ประเทศอื่ น
ในอาเซี ยนถึง 3 เท่า จากผลสารวจของธนาคารโลก พบว่า ธุรกิจในประเทศไทยประสบปั ญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ น 38.8% ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ซึ่ งมีปัญหานี้ 20.2% และประเทศที่ประสบปั ญหาน้อยที่สุด
คือ อินโดนีเซีย ที่มีเพียง 4.5% เท่านั้น หากนาข้อมูลของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาคานวณค่าเฉลี่ย
โดยไม่ นับประเทศไทยรวมอยู่ด้ว ย จะพบว่า โดยเฉลี่ ย แล้ว ธุ รกิ จ ของประเทศในกลุ่ มอาเซี ย น
ที่พบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คิดเป็ น 12.6% ของธุรกิจทั้งหมดที่มีอยูใ่ น
ประเทศ นัน่ แสดงว่า ความรุ นแรงของปั ญหานี้ ในประเทศไทย สู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นใน
อาเซียนถึง 3 เท่า และถ้าเทียบกับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศไทยแล้ว ปัญหาของ
ประเทศไทยรุ นแรงกว่าถึง 8 เท่า (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2555)
เมื่ อศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาโดยสถานประกอบของประเทศไทยแล้ว
มีสาเหตุหลักๆ ที่พบได้ คือ การขาดแคลนแรงงานที่ตรงกับความต้องการ คุณภาพของแรงงาน
ไม่เพียงพอที่สถานประกอบการจะรับเข้าทางาน รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร สถาน
ประกอบการจึงต้องผลิตแรงงานเฉพาะด้านด้วยตนเอง ดังจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในประเทศไทยนับว่าประสบปั ญหาอย่างมาก ปั ญหานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปี แต่ได้ส่ังสมมานาน
ตั้งแต่ปี 2512-2555 นโยบายภาครั ฐไม่สามารถบริ หารจัดการให้มีการวางแผนกาลังแรงงานใน
ปริ มาณที่เพียงพอและเหมาะสมและได้คุณภาพตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ดังข้อมูลที่กรมการ
จัดหางาน ได้ประเมินตัวเลขประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2554 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเมินตัวเลขประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2554
วุฒิการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
33,271 คน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
56,380 คน
ปวช.
36,914 คน
ปวส./อนุปริ ญญา
58,750 คน
ปริ ญญาตรี
273,500 คน
โดยความต้องการแรงงานผ่านการบริ การจัดหางานของรั ฐ ณ เดื อนธันวาคม 2554
พบว่า ตลาดแรงงานมีความต้องการผูจ้ บการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุ ปริ ญญามากที่สุด โดยมี
ความต้องการจานวน 95,664 คน แต่มีผสู ้ มัครงานเพียง 6,195 คน ในขณะที่ระดับปริ ญญาตรี มีผจู ้ บ
การศึกษามากที่สุดแต่ความต้องการแรงงานต่อระดับการศึกษานี้ เพียง 18,926 คน (กรมการจัดหา
งาน, 2554) สอดคล้องกับผลการสารวจความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษาในช่วง5 ปี (ปี พ.ศ.
2554-2558) ของสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2553 ถึงการสารวจความต้องการ
กาลังคนของภาคอุตสาหกรรมใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ชิ้นส่ วนและอะไหล่ยานยนต์
ยานยนต์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่ องปรับอากาศเครื่ องจักรกลและโลหะการ และเครื่ องจักรกล
การเกษตร จากผลสารวจพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 290,662
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.36 จากการจ้างงานรวมปี 2553 จานวน 1.58 ล้านคน แบ่งเป็ นระดับ ปวช.
48,899 คน ระดับ ปวส.70,263 คน และระดับปริ ญญาตรี 34,971คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความต้องการ
แรงงานระดับอาชีวศึกษาสู งถึง 119,162 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของความต้องการกาลังแรงงาน
ทั้งหมด (พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิ ผล,2555)รวมถึงในแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 25522559) ได้สรุ ปสัดส่ วนแรงงานคืออัตราส่ วนกาลังคนที่มีการศึกษาในระดับสู ง ระดับกลาง (หรื อ
ปฏิบตั ิการ) และระดับต่าเท่ากับ 10 : 70 : 20 (ยกเว้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม) โครงสร้างนี้ทาให้เกิด
ความต้องการกาลังคนระดับกลาง (ปวช.และปวส.) เป็ นส่ วนใหญ่รวมทั้งมีความต้องการกาลังคน
ด้านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีนักวิจยั และอาจารย์ใหม่แ ต่เนื่ องจากระบบการศึ กษาได้ผลิ ต
กาลังคนด้านอุดมศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา เพราะผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษานิ ยมเรี ยนสายสามัญมากกว่า
สายวิชาชี พ (สัดส่ วนนักเรี ยนมัธยมสายอาชี วศึกษา : สามัญศึกษาในปี 2553 คือ 36.5 : 63.5)
ยิ่งกว่านั้นผูส้ าเร็ จอาชี วศึกษาส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 75) จะเรี ยนต่อปริ ญญาตรี และเรี ยนในสาขาที่
ไม่ ต รงกับ ที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษา คงเหลื อ ผูส้ าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษาที่ เ ข้า สู่ ต ลาดแรงงานเพี ย งร้ อ ยละ 25
สอดคล้องกับสมพล พงศ์ไทย (2555) ที่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
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และน่ าสนใจเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยว่าประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพสู งสุ ดในการเป็ นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน และเหมาะสมต่อการลงทุน การผลิตของ
ต่างประเทศ เนื่องจากเป็ นแหล่งการค้าการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริ การ
มีการขนส่ งและระบบโลจิ สติ กส์ ใกล้สนามบิ นที่ บินตรงถึงเมืองหลวงทุกแห่ งในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน แต่จากผลสารวจพบว่าภาคอุตสาหกรรมมีอุปสรรคสาคัญคือการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) เนื่ องจาก
สัดส่ วนการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ถึงร้อยละ 70 ส่ วนสัดส่ วนการผลิต
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
มีเพียงร้อยละ 30 ส่ งผลให้ผจู ้ บปริ ญญาตรี ตกงานเป็ นจานวนมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมกลับขาด
แคลนแรงงาน
มองในแง่คุณภาพของแรงงานพบว่าคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษายังไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ สถานประกอบการต้องการ ดังที่ นิพนธ์พวั พงศกร และคณะ (2555) ได้กล่ าวว่า คุ ณภาพ
แรงงานอาชี วศึกษาของไทย ไม่แตกต่างจาก 24 ปี ก่อน และสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน
เนื่ อ งจากผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพต่ า มี ท ัก ษะไม่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด
สถาบันการศึกษาขาดสมรรถนะ อันเนื่ องมาจากการโยกย้ายผูบ้ ริ หาร/อาจารย์ในวิทยาลัยอาชี วะ
ขึ้นอยู่กับปั จจัยการเมื องและผลประโยชน์ที่แอบแฝง กฎระเบียบที่ยุ่งยาก การเปิ ดหลักสู ตรใช้
เวลานาน การปิ ดหลักสู ตรทาไม่ได้ ครู อาจารย์ขาดแรงจูงใจและมีการเข้า-ออกสู ง หลักสู ตรล้าสมัย
สอดคล้องกับยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2554) ที่กล่าวว่า แรงงานที่ผลิตออกมามีปัญหาเชิงคุณภาพด้าน
สมรรถนะพื้นฐาน (Core competencies) และระดับวิชาชีพ(Functional Competencies) ที่จาเป็ นใน
การทางาน โดยมีคุณลักษณะไม่ตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ เช่น ในสายช่าง คุณลักษณะ
ที่พึงปรารถนาของแรงงานที่นายจ้างต้องการคือ การตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม
ไม่กา้ วร้าว มีมารยาท มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสานึ กที่ดี มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
และมี ความสามารถในการปรั บตัว ซึ่ งเป็ นจุดอ่อนของแรงงานที่ผลิตออกมายังขาดคุณลักษณะ
เหล่านี้ อยูม่ าก นอกจากนี้ ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้สรุ ปปั ญหาการดาเนิ นงาน 9 ปี ของการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551)เฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การอาชี ว ศึ ก ษามี 6ประเด็ น
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัญหาการดาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551) เฉพาะส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา
ประเด็น
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้านคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็ จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูส้ าเร็ จการอาชีวศึกษา ผูใ้ ช้ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานประกอบการ
ขาดทักษะความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ น ผูส้ าเร็ จการอาชี วศึกษาใหม่ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงลักษณะงาน ดังนั้นสถานประกอบการส่ วน
ใหญ่ตอ้ งนาไปฝึ กอบรมก่อนเข้าปฎิบตั ิงานจริ ง ยิง่ ไปกว่านั้นกาลังคน
ที่ ผ ลิ ต ออกมาขาดคุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จ าเป็ นอย่า ง
เพียงพอ เช่น ทักษะด้านการสื่ อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
(ฟั ง พูด อ่าน เขียน) การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงขาดคุณลักษณะที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานจริ ง
บางประการ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ การแก้ปัญหาใน
งานการทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบในงาน ความซื่ อสัตย์ ความ
อดทน ความขยัน มีวินยั ตรงต่อเวลา ภาวะผูน้ า
ด้านการจัดการเรี ยน
หลักสู ตรการศึกษายังไม่ชดั เจนว่าจะให้ผสู ้ าเร็ จการอาชี วศึกษาควรที่
การสอน
จะศึกษาต่อในระดับสู งหรื อเข้าทางาน ประกอบกับการจัดการเรี ยน
การสอนยังไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
ด้านครู ผสู ้ อน
สถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากนโยบายจากัดอัตรากาลังคนภาครัฐ ผนวกกับ
การใช้มาตรการจูงใจให้ครู ออกก่อนเกษียณ ทาให้สูญเสี ยอัตราครู ไป
จ านวนมาก อี ก ทั้ง บัณ ฑิ ต ครุ ศาสตร์ แ ละศึ ก ษาศาสตร์ บ างส่ ว น
หลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้วไม่ประกอบอาชีพครู ส่งผลให้เกิดการขาด
แคลนครู ท้ งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
ด้านมาตรฐานการ
ผูส้ าเร็ จการอาชีวศึกษาใหม่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงลักษณะงาน
อาชีวศึกษา
หรื อความต้องการของสถานประกอบการ
ด้านความร่ วมมือ
การมี ส่วนร่ วมในการจัดการอาชี วศึกษาระหว่างสถาบันอาชี วศึกษา
และสถานประกอบการหรื อส่ วนเอกชนนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
ความมัน่ ใจ เนื่ องจากไม่มีประสบการณ์ในการจัดอาชีวศึกษามาก่อน
นอกจากนี้ระดับปฏิบตั ิยงั มีการรับรู ้ค่อนข้างน้อย
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ตารางที่ 2 ปัญหาการดาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-2551) เฉพาะส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา (ต่อ)
ประเด็น
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้ า นค่ า นิ ยมการเรี ยน นักเรี ยน นักศึกษา ไม่นิยมเรี ยนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผูท้ ี่ศึกษาใน
อาชีวศึกษา
ระดับ อาชี วศึ กษาลาออกกลางคันจานวนมาก ส่ งผลให้ประเทศขาด
กาลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ รวมทั้งนักเรี ยนนักศึกษาที่สาเร็ จ
การอาชี ว ศึ ก ษา ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ยัง นิ ย มศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
อุ ด มศึ ก ษาอยู่ม าก รวมทั้ง สถาบัน อาชี ว ศึ ก ษาเอง ก็ย งั มี ปั ญ หาด้า น
ภาพพจน์วา่ เด็กเกเร ชอบชกต่อย ทะเลาะวิวาท และผลการจัดการเรี ยน
การสอนยังด้อยคุณภาพส่ งผลให้ผูป้ กครองไม่นิยมส่ งบุตรหลานเข้า
ศึ กษา ทาให้จานวนและสัด ส่ วนของผูเ้ รี ยนอาชี วศึ กษาเพิ่มได้น้อย
ผู ้เ รี ยนนิ ย มเรี ยนสายสามัญ มากกว่ า สายอาชี พ และผู ้ส าเร็ จ การ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่ วนมากเลือกศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญาที่ไม่ตรงกับการเรี ยนในระดับปวช.และปวส.
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษานั้นจึงเป็ นหน้าที่ของ
ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมมือกัน ซึ่ งยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2554) ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ย นในทุ ก มิ ติ ตอ้ งสั ม พัน ธ์ กับ ความต้อ งการของตลาดแรงงาน จึ งต้อ งเน้น การเชื่ อมโยงกับ
ผูป้ ระกอบการหรื อ ผูใ้ ช้ส ถานประกอบการเองได้ม องเห็ น ปั ญ หาและแก้ไ ขโดยการหัน มาจัด
การศึ ก ษาด้ว ยตนเอง รวมทั้ง สถานศึ ก ษาของรั ฐก็ไ ด้มี ก ารปรั บ แนวทาง โดยจัด การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ดังกล่า วจะสาเร็ จ ได้ยากหากขาดการสนับสนุ นจากนโยบายการศึ กษาและกฎหมายสาคัญของ
รัฐบาล อันได้แก่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) สาระสาคัญประการหนึ่ งคือการลดอานาจ
ผูก ขาดการจัด การศึ ก ษาของรั ฐ และเปิ ดโอกาสให้ภ าคเอกชนเข้า มามี บ ทบาทโดยตรงสาหรั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีมาตรา
ต่างๆ ในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนดังนี้
1. มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักดังนี้
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1.1 เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
1.2 ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
1.3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2. มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักดังนี้
2.1 มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
2.2 มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2.3 มี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา และจัด ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา
2.4 มีหลักการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
2.6 การมี ส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
3. มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้จดั ในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มาตรา 43-46 ในหมวด 5 ส่ วนที่ 3 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีสาระสาคัญที่เปิ ดโอกาสให้เอกชนมีความเป็ น
อิสระในการบริ หารและจัดการการศึกษาจากรัฐ (มาตรา 43) สถานศึกษาเอกชนสามารถจัด
การศึกษาได้ ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดสถานศึกษาเอกชนที่จดั
การศึกษาระดับปริ ญญาสามารถดาเนิ นการได้อิสระสามารถพัฒนาระบบและการจัดการที่เป็ นของ
ตนเองมีความคล่องตัวและมีเสรี ภาพทางวิชาการ (มาตรา45) นอกจากนี้ มาตรา 46 ยังกาหนดให้รัฐ
ต้องสนับสนุ นด้านเงินอุดหนุ นการลดหย่อนหรื อการยกเว้นภาษีและสิ ทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็ น
ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอีก 2 ฉบับที่สนับสนุ น
บทบาทของเอกชนกล่าวคือพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2551 กาหนดรู ปแบบการ
อาชีวศึกษา 3รู ปแบบได้แก่การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีที่เกิด
จากความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
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1. มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้องเป็ นการจัดการศึกษา
ในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยนาความรู ้ ในทางทฤษฎี อนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผูร้ ับการศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถในทางปฏิบตั ิและมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชี พในลักษณะผูป้ ฏิบ ั ติ
หรื อประกอบอาชีพโดยอิสระ
2. ส่ วนพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชนพ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ในหมวด 1 มาตรา 13
ได้จดั ตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(สช.) โดยมีอานาจหน้าที่เสนอนโยบายและกาหนด
มาตรการช่วยเหลือส่ งเสริ มสนับสนุ นเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนรวมทั้งส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเอกชน
มี อิ ส ระมากขึ้ น ภายใต้ก ารบริ ห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลมี ค วามโปร่ ง ใสเป็ นธรรมและ
ตรวจสอบได้แ ละโรงเรี ย นเอกชนมี อ านาจด าเนิ น การบางเรื่ อ งได้โ ดยไม่ ต ้อ งขออนุ ญ าติ ข อง
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน(สช.)
รวมถึงเป้ าหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ เน้นการผลิตและพัฒนากาลังคนผ่านระบบการ
อาชีวศึกษานี้ เป็ นมาตรการอันสาคัญในยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ เพื่อ
ใช้ในการกาหนดกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู ้
ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กบั ประเทศต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ
วัตน์ภาวะเศรษฐกิ จ และการรวมกลุ่มเขตเสรี ทางการค้าตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่า “ระบบการ
ผลิตและพัฒนากาลงคนของประเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
เสริ มสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนสามารถแข่งขันได้กบั นานาประเทศ โดยความร่ วมมือของ
ทุกภาคส่ วน”(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
จากปั ญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แรงงานที่ผลิตจากสถาบันการศึกษายังขาดทั้งปริ มาณ
ความตรงต่อความต้องการ รวมทั้งคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา ดังที่ อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ (2555)
ได้แถลงภาวะสังคมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ว่าสถานการณ์แรงงานไทยกาลังประสบปั ญหาเรื่ อง
โครงสร้างแรงงานมาก เพราะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็ นปั ญหายืดเยื้อและ
ส่ งผลกระทบต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ วีรวัฒน์วรรณศิริ (2555) นายกสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้เปิ ดเผยปัญหาเรื่ องโครงสร้างแรงงาน
เป็ นอย่างมาก เพราะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทั้ง
ด้านปริ มาณและคุณภาพ นักเรี ยนที่จบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีคุณภาพต่าลง โดยการปฏิรูป
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การศึกษาตลอดเวลา 10 ปี ไม่ได้ทาให้สถานการณ์ดา้ นคุณภาพผูเ้ รี ยนดีข้ ึนเลย ซึ่ งส่ งผลให้การ
จัดการเรี ยนการสอนด้านอาชี วศึกษา และอุ ดมศึกษาพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย สอดคล้องกับ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2554) ที่ระบุปัญหาว่าแรงงานที่จบด้านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ตั้งแต่ปี 2549 แต่กลับเข้าทางานได้นอ้ ยเมื่อเทียบกับอัตราตาแหน่งงานว่างที่มี เนื่องจากขาดความรู ้
และทักษะที่องค์กรต้องการ รวมถึงงานวิจยั ของวิทยากร เชียงกูล (2552) ที่พบว่าสถานศึกษา ครู
นักเรี ยน ที่ได้มาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์ดีมีสดั ส่ วนต่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใช้ และส่ วนน้อยอีกหนึ่ง
ส่ วนอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง สถานประกอบการจะต้องนาไปให้การศึกษาหรื อฝึ กอบรมใหม่ก่อน
จึงจะปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ไม่สามารถทางานได้จริ ง
ในขณะเดียวกันทัศนะของภาคธุรกิจเอกชนได้สะท้อนปั ญหาด้านแรงงานออกมาด้วย
เหตุผลที่คล้ายคลึงกันได้แก่ การผลิตกาลังคนจากสถาบันการศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ตรงต่อความ
ต้องการคุ ณ ภาพของนัก ศึ ก ษาที่ ผลิ ต ออกมายังทางานไม่ ไ ด้ บริ ษ ัทต้อ งน ามาฝึ กต่ อ โดยวิ บูล ย์
กรมดิษฐ์ (2555) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิการ บริ ษทั อมตะ คอร์ ปอเรชัน จากัด
(มหาชน) เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ โรงงานในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ งคือ ที่ระยองและชลบุรี
มีความต้องการแรงงานเป็ นจานวนมาก แต่ปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ คือ ไม่มีนกั เรี ยนสนใจ
เข้าเรี ยนในระดับอาชี วศึกษา จนทาให้สถาบันการศึกษาด้ านอาชี วะไม่สามารถผลิตแรงงานได้
เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพราะค่านิยมที่นกั เรี ยน ต้องการเรี ยน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ได้วฒ
ุ ิระดับปริ ญญาตรี
ในส่ ว นของโรงแรมแมนดาริ น โอเรี ย ลเต็ลได้ก่ อตั้งโรงเรี ย นวิชาการโรงแรมแห่ ง
โรงแรมโอเรี ยลเต็ลเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็ นโรงเรี ยนที่ผลิตบุคลากรของตนเอง ด้วยเหตุผลอัน
เนื่ องจาก ช่ วงเวลาขณะนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เติบโตมาก มีนักท่องเที่ยวจากหลาย
ประเทศทัว่ โลกเดิ นทางมาประเทศไทย ทาให้บุคลากรด้านการโรงแรมขาดแคลนเป็ นอันมาก
รวมถึงสาขาวิชาการโรงแรมยังไม่เป็ นที่นิยมขณะนั้นผูเ้ รี ยนมีน้อย หรื อที่มีอยู่ก็ยงั คุณภาพไม่ได้
ตามที่ตอ้ งการ ดังนั้นKurt Wachtveit ผูจ้ ดั การทัว่ ไปแห่ งโรงแรมโอเรี ยลเต็ลเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์จึงได้
ริ เริ่ มจัดตั้งโรงเรี ยนเพื่อฝึ กบุคลากรภายในโรงแรมและพัฒนาไปสู่ การให้การศึกษาด้านการโรงแรม
แก่บุคคลาภายนอกเพื่อเป็ นแรงงานป้ อนแก่โรงแรมโอเรี ยลเต็ลและธุรกิจด้านโรงแรมในเวลาต่อมา
(ธนิกา พีรคัม, สัมภาษณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี้ ประชัย เลี่ ย วไพรั ต น์ ประธานบริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี กัล ไทย
(มหาชน) หรื อที พีไอเคยกล่า วไว้ครั้ งหนึ่ งว่า “ที พีไอเทคเกิ ดขึ้ นจากนโยบายรั ฐบาลที่ ตอ้ งการ
ส่ งเสริ มการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ขณะนี้ มีโรงงานถึง 8,000
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กว่าแห่ ง ต้องการแรงงานกว่า 300,000 คน ทว่าแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ตอ้ งนามาฝึ กอีกครั้ง
หนึ่งเนื่ องจากยังไม่มีสถาบันใดผลิตแรงงานด้านพลังงานหรื อปิ โตรเคมีได้โดยตรงทีพีไอเทคจึงถือ
เป็ นการสนองความต้องการแรงงานเฉพาะด้านได้ตรงจุดที่สุดโดยเป็ นไปในลักษณะการเรี ยนการ
สอนแบบโรงเรี ยน-โรงงาน จนได้พฒั นาเป็ นโรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์ พีซี เป็ นสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาโดยสถานประกอบการเอง” (นิตยสารผูจ้ ดั การ, 2538)
จากสภาพปั ญหาที่ได้กล่าวถึงเป็ นปั ญหาที่สถานประกอบการกาลังประสบและเร่ งหา
วิธีในการแก้ปัญหาอย่างเร่ งด่วนเพื่อให้การผลิตกาลังคนมีปริ มาณที่เพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ งที่ สถานประกอบการเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานหรื อผูท้ ี่จะเข้ามา
ปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง และด้วยอุปสงค์ต่อแรงงานที่จบการศึกษาด้านสายแรงงานในระดับกลาง
ซึ่งได้แก่ ระดับปวช.-ปวส. เป็ นที่ตอ้ งการในภาคธุรกิจอย่างมากในขณะนี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจ
ศึกษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่ งจุดเด่นของ
สถาบันการศึกษาเหล่านี้ ได้แก่ รู ปแบบของหลักสู ตรที่สอนเนื้ อหาเฉพาะตรงกับลักษณะของธุรกิจ
และเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถทางานในสถานประกอบการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง
นามาฝึ กอบรมใหม่ ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ ง
ได้แ ก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิ วฒ
ั น์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า วิท ยาลัยเทคนิ ค
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีไ ออาร์ พี ซี และศู น ย์ก ารเรี ย นเอสแอนด์พี เพื่ อ น า
องค์ประกอบที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ 5 แห่ง เป็ นแนวทาง
ให้สถานประกอบการอื่นๆ ที่มีความต้องการจัดการศึกษาของตนเองได้นาไปศึกษาและปรับใช้
ต่อไป
คาถามในการวิจัย
1. ความส าเร็ จ ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. แนวทางการส่ งเสริ มการจัด การอาชี ว ศึ กษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ควรเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ จากัดขอบเขตในการศึ กษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัด การ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิ จ ัย เรื่ อ ง องค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเบื้องต้นจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจยั สามารถ
สรุ ปเป็ นขอบเขตด้านเนื้อหาองค์ประกอบความสาเร็ จได้ดงั นี้
1.1 การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
1.1.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
1.1.2 นโยบายของสถาบันการศึกษา
1.1.3 การมอบอานาจหน้าที่
1.1.4 การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
1.1.5 การจัดองค์กร
1.1.6 การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน
1.1.7 การวินิจฉัยสัง่ การ/การอานวยการ
1.1.8 การประสานงานภายใน
1.1.9 การรายงาน
1.1.10 การบริ หารงบประมาณ
1.1.11 ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
1.1.12 การตลาด/การประชาสัมพันธ์
1.1.13 การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
1.1.14 การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
1.2 การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
1.2.1 หลักสูตร
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1.2.2 วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
1.2.3 ผูส้ อน
1.2.4 นักเรี ยน
1.2.5 กิจกรรมนักเรี ยน
1.2.6 ระบบการดูแลนักเรี ยน
1.2.7 สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
1.2.8 สถานที่และสภาพแวดล้อม
1.2.9 ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
1.2.10 สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
1.3 การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก รที่ เ ชื่ อมโยงต่ อ การบริ ห ารสถาบัน
การศึกษา
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
การวางแผนอัตรากาลัง/การสรรหาว่าจ้าง
การพัฒนาบุคลากร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การดึงดูดและรักษาพนักงาน

1.3.6 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

2. ขอบเขตประชากร
2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.1 ผูบ้ ริ หารในสถาบันการศึกษา จานวน 18 คน
จานวน 309 คน
2.1.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
2.1.3 นักเรี ยน
จานวน 5,571 คน
2.1.4 ผูป้ กครอง
จานวน 5,571 คน
2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
2.2.1 ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การจัดการศึกษา
จานวน 6 คน
2.2.2 ในการตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั
จานวน 6 คน
2.2.3 ในการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 7 คน
2.3 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้กาหนดพื้นที่ในการศึกษาดังนี้
2.3.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
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2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สถานประกอบการที่ ต ้อ งการจัด ตั้ง สถาบัน การศึ ก ษาของตนเอง สามารถน า
องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษาที่ได้จากการวิจยั เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้
ประสบความสาเร็ จได้
2. สถานประกอบการที่ ไ ด้จ ัด ตั้ง สถาบัน การศึ ก ษาของตนเองแล้ว และอยู่ ใ น
กระบวนการพัฒนาการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น สามารถนาผลการวิจยั
ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งให้เกิดความสาเร็ จได้
3. สถาบัน การศึ ก ษาทั้ง ของรั ฐ และเอกชนสามารถน าผลการวิ จ ัย ไปปรั บ ระบบ
การศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคแรงงานได้
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. องค์ ประกอบความสาเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ทาให้การจัดการศึกษาระดับ
ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการประสบความสาเร็ จ โดยจัดองค์ประกอบที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
เป็ น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2. ด้าน
การจัดการ ศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3. ด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
2. การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ หมายถึง การจัดตั้งวิทยาลัย หรื อโรงเรี ยน
หรื อศูนย์การเรี ยน เพื่อจัดการเรี ยนการสอนของสถานประกอบการ มีกระบวนการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบโดยมี เป้ าหมายชัดเจนคือการพัฒนาคุ ณภาพบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการสถานประกอบได้ โดยในงานวิจยั ฉบับนี้ศึกษาการจัดการศึกษาระดับปวช.และปวส.
3. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานที่ซ่ ึ งใช้ในการประกอบธรุ กิจของ
ภาคเอกชน มี พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป และมี สถานศึกษาอยู่ในกากับดู แลได้แก่ บริ ษทั ศึ กษา
ภิวฒั น์ จากัด ในเครื อ บริ ษทั ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จากัดบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) บริ ษทั เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จากัด(มหาชน) หรื อร่ วมกันก่อตั้ง
กับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แก่ บริ ษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
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4. สถาบันการศึ กษา หมายถึง วิทยาลัยหรื อศูนย์การเรี ยนที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้น
ได้แก่ วิทยาลัยปั ญญาภิ วฒ
ั น์เทคโนธุ รกิ จ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าวิทยาลัยเทคนิ ค
อุตสาหกรรมยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีศูนย์การเรี ยนเอส-แอนด์พี
5. การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบที่
เกี่ยวพันกับการบริ หารงานภายในสถาบันการศึกษาอันได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ 2) นโยบายของสถาบันการศึกษา 3) การมอบอานาจหน้าที่ 4) การวางแผนงาน/แผน
กลยุทธ์ 5) การจัดองค์กร 6) การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน 7) การวินิจฉัยสั่งการ/การอานวยการ
8) การประสานงานภายใน 9) การรายงาน 10) การบริ หารงบประมาณ 11) ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร 12)
การตลาด/การประชาสัมพันธ์ 13) การประเมิ นผล/การประกันคุ ณภาพ 14) การสร้ างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์
6. การจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในสถานประกอบการ หมายถึ ง กลุ่ ม
องค์ประกอบที่เกี่ยวพันกับระบบการจัดการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา อันได้แก่ 1) หลักสู ตร
2) วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้ 3) ผูส้ อน 4) นักเรี ยน 5) กิจกรรมนักเรี ยน 6) ระบบการดูแล
นักเรี ยน 7) สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี 8) สถานที่และสภาพแวดล้อม 9) ความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษา 10) สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
7. การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ สถาบั น
การศึ กษา หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบหลักที่เกี่ ยวพันกับการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ของสถาน
ประกอบการและมีความสัมพันธ์ต่อการบริ หารสถาบันการศึกษาอันได้แก่ 1) กลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ 2) การวางแผนอัตรากาลังและการสรรหา 3) การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม
4) การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
8. แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา หมายถึ ง วิธีการหรื อกลยุทธ์ในการช่ วย
สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ก ารจัด การศึ ก ษาโดยสถานประกอบการด าเนิ น การได้อ ย่างราบรื่ น
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ ตามหลัก องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หาร
สถาบัน การศึ ก ษาในสถานประกอบการ ด้านการจัดการศึ ก ษาของสถาบันการศึ กษาในสถาน
ประกอบการ ด้า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสถานประกอบการที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ สถาบัน
การศึกษา
9. การบริหารครูอาจารย์ ทปี่ ฏิบัติหน้ าทีใ่ นสถาบันการศึกษา หมายถึง การดาเนินการ
จัดระบบงานภายในสถาบันการศึกษา การบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เป็ นสิ่ งดึงดูดให้ครู /อาจารย์มีแรงกระตุน้ ในการทางานและสามารถรักษาครู /อาจารย์ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ในสถาบันได้อย่างยาวนานและมีความสุ ข

14

10. การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริ หารงานภายในสถาบันการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการให้มีเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
11. การสื่ อสารการตลาด หมายถึง การจัดทาแผนการตลาดและประชาสัม พันธ์ และ
ดาเนิ นการเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันการศึกษาผ่าน
สื่ อและช่องทางที่มีศกั ยภาพ ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่ดึงดูดอย่างต่อเนื่อง
12. หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สถาบันการศึกษามีกระบวนการ
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับธุ รกิจขององค์กร และมีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคที่เหมาะสมสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ งในองค์กร
13. แรงดึงดูดในการประกอบอาชี พ หมายถึง แรงจูงใจทั้งที่เป็ นแรงจูงใจภายในอัน
ได้แก่ การมีงานทา ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็ นต้น และแรงจูงใจภายนอกอัน ได้แก่ วุฒิการศึกษา
ค่าตอบแทน สวัสดิ การ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้นักเรี ยนมีความสนใจและตัดสิ นใจสมัครเข้า
เรี ยนรวมถึงการเรี ยนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและเข้าทางานในสถานประกอบการ
14. สภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ หมายถึ ง ความพร้ อมและพอเพียงของวัสดุ
อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมและใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาที่เอื้อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
15. การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การบริ ห ารสถาบัน การศึ ก ษาให้ เ ป็ น
เครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ ในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามที่สถาน
ประกอบการต้องการ และนากระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในทุกส่ วนงานมาใช้ในการ
บริ หารบุคลกรในสถาบันการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ อง “องค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ” ได้ศึก ษาค้น คว้าเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อง โดยน าเสนอข้อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 ความสาคัญและเหตุผลในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1.3 หลักการการศึกษาตลอดชีวิต
2. หลักการจัดการอาชีวศึกษา
2.1 เป้ าหมายการอาชีวศึกษา
2.2 รู ปแบบการจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
2.3 หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
2.4 แนวทางการพัฒนาการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.6 หลักสู ตรการอาชีวศึกษา
3. แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
3.1 บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา
3.2 แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท
3.3 แนวคิดการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3.4 แนวทางการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
4. แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.1 กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.2 การวางแผนอัตรากาลังคนและการสรรหาคัดเลือก
4.3 การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4.4 การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม
4.5 การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
5. บริ บทสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
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5.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
5.2 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
5.3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
5.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซี ี
5.5 ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
6. แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
6.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
6.2 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทัว่ ไป
6.3 องค์ประกอบของการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
การศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้มีความจาเป็ นต่อมนุ ษย์ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประเทศต่างๆ ได้พยายามแสวงหาวิธีการจัดการ
ศึกษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั ประชาชนของตน และแนวคิดหนึ่ งที่ เป็ นที่รู้จกั กันดี คือการศึ กษา
ตลอดชีวิต คือ การจัดการศึกษาให้เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต และบูรณาการการศึกษาโดย
ส่ วนรวม ทุกระดับ ทุกรู ปแบบ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
ในวงการศึกษาของประเทศไทยอมรับแนวความคิดเรื่ องการศึกษาตลอดชีวิตมาตั้งแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2515 ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า ท าความเข้า ใจต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด จนเมื่ อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,2545) ได้กาหนดหลักการศึกษาไว้ และใช้หลักการดังกล่าวเป็ น
ตัวกาหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแนวความคิดเรื่ องการศึกษาตลอดชีวิตจึงกลาย
มาเป็ นหลักการสาคัญของการศึกษาสาหรับคนไทย(สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2554)
1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวติ
เมื่อกล่าวถึงความหมาย การศึกษาตลอดชีวิตมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)ให้ความหมายว่า หมายถึง การศึกษาที่
เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต
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สุ นทร สุ นนั ท์ชยั (2543) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คือ ในทัศนะของนัก
วางแผนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง แผนการศึกษาที่เอื้ออานวยให้บุคคลเรี ยนได้อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดชีวิตในแง่กระบวนการ การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การจัดการกระบวนการอันบัง
เกิดผลต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของบุคคล ซึ่ งอาจทาโดยการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อการศึกษาที่ไม่เป็ นทางการเพื่อมุ่งให้คนเราได้พฒั นาตนเองให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นอยูต่ ลอดเวลาในปัจจุบนั และพัฒนาต่อไปให้เต็มศักยภาพ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2540:107-121) กล่าวว่า เป็ นความจาเป็ น
ที่ตอ้ งจัดการศึกษาโดยอาศัยวิธีเรี ยนรู ้ใน 4 แบบ ซึ่งจะดาเนินไปตลอดชีวิต ได้แก่
1. การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to know) คือการฝึ กฝนให้รู้วิธีที่จะเข้าใจ
2. การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to do) เพื่อจะได้สามารถ
สร้างสรรค์ส่ิ งต่างๆ ที่แวดล้อมเราอยู่
3. การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกัน (Learning to live together) เพื่อสามารถ
มีส่วนร่ วม และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในกิจการทั้งปวงของมวลมนุษย์
4. การเรี ยนรู ้เพื่อชีวิต (Learning to be) โดยสามารถปรับปรุ งบุคลิกภาพของ
ตนให้ดียง่ิ ขึ้น ดาเนินงานต่างๆ โดยอิสรเสรี ยง่ิ ขึ้น มีดุลยพินิจและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น
มีเหตุผล ความซาบซึ้ งในสุ นทรี ยภาพ สมรรถภาพ สมรรถนะทางร่ างกายและทักษะการติ ดต่อ
สื่ อสารกับผูอ้ ื่น
ดัง นั้น จึ ง กล่ าวได้ว่า การศึ ก ษาตลอดชี วิ ตจึ งเป็ นความผสมผสานของการ
จัดการทุกรู ปแบบที่เกิ ดขึ้นในสังคม และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
บุคคลให้มีความเจริ ญเติบโตและงอกงามทางร่ างกาย สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 ความสาคัญและเหตุผลในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
ความสาคัญและเหตุผลในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีเหตุผลสามารถสรุ ป
ได้หลายประการดังนี้ (สุ วฒั น์วฒั นวงศ์, 2551:29-31)
1. เพื่อช่ วยให้เกิ ดการเสมอภาค เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่ งการศึกษาตลอด
ชีวิตจะมีส่วนช่วยในด้านความเสมอภาคได้มากกว่าการศึกษาในระบบโรงเรี ยน เพราะการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนนั้น บางครั้งถูกกล่าวว่า เป็ นสถานที่ที่มีส่วนช่วยรักษาสภาพความแตกต่างทาง
สังคมและชนชั้นให้คงอยูต่ ลอดไป ในทางตรงข้ามการศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยแก้ไขและลดบทบาท
ในด้านนี้ของระบบโรงเรี ยนได้ดีมาก
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2. เพื่อช่ วยแก้ปัญหาเศรษฐกิ จทางการศึกษา เนื่ องจากการลงทุนทางด้าน
การศึ กษาในภาวะปั จจุ บนั นั้นได้ถึงจุ ดวิกฤตที่สั งคมไม่อาจรั บภาระด้านนี้ ได้อีก โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลาย ปั ญหานี้ยงิ่ ได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างมากและได้มีความพยายาม
ในการแก้ไขปั ญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระบบโรงเรี ยนด้วยการพยายามพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ได้ผลดียง่ิ ขึ้น
3. เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงบทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว
นักการศึ ก ษาส่ วนใหญ่เ ห็ น พ้องกัน ว่า บ้านหรื อครอบครั ว ได้เคยทาหน้าที่ ห ลัก อย่างสาคัญใน
การศึกษาให้กบั เยาวชนในอดี ต แต่สถานการณ์ในปั จจุบนั ได้ช้ ี ให้เห็นชัดเจนว่า ครอบครัวได้ลด
บทบาทในด้านนี้ลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านจริ ยธรรมและคุณธรรมต่างๆ การที่บทบาทของ
สถาบันครอบครัวลดความสาคัญลงไปนั้น ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะอิทธิ พลจากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี การเจริ ญ เติ บ โตของสัง คมเมื อ ง และความยุ่ง ยากสับ สนในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ จาก
สถานการณ์เช่นนี้ เป็ นที่คาดคะเนได้ว่าพัฒนาการของเด็กและเยาวชนย่อมจะเกิด “ผลกระทบทาง
ค่านิยม” ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และบทบาทของครอบครัวนัน่ เอง
4. เพื่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทในสังคม บทบาทของบุคคลในสังคมนับว่า
เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กรณี น้ ี อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทบางประการของเยาวชนวัยรุ่ นในสังคม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับหัวหน้างาน หรื อบทบาททางด้านการเมือง
ในระดับชุ มชนหรื อหมู่บา้ น การที่คนเราได้พ่ ึงพาเทคโนโลยี ทาให้มีเวลาว่างมากขึ้นด้วยเหตุผล
ต่างๆเหล่านี้ ย่อมทาให้เวลาที่จะใช้เพื่อการเรี ยนรู ้มียาวนานกว่าสมัยก่อน นอกจากนั้นผูห้ ญิงและ
แม่ บา้ นก็มีบทบาทหน้าที่ ใ นการทางานนอกบ้านมากขึ้ น กว่าเดิ มด้วยเช่ นกัน การเปลี่ ย นแปลง
บทบาททางด้า นสั ง คมดัง กล่ า วนี้ ย่อ มท าให้ก ารจัด บริ ก ารทางด้า นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต อย่า ง
เหมาะสมจะมีความจาเป็ นมากขึ้น
5. เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เนื่ องจากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจะส่ งผลและมีอิทธิพลโดยตรงในการที่มนุษย์เราจาเป็ นต้องได้รับ
การศึกษาตลอดชี วิต โดยเฉพาะในแง่ของการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อจะ
ได้รั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นอกจากนั้น แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าที่การงานและอาชีพที่ประกอบการอยู่ก็นับว่าเป็ นภาระหน้าที่ก่อให้เกิด
ความจาเป็ นที่ควรจะได้รับความรู ้และทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น
6. สาหรับองค์ประกอบต่างๆ ทางด้านการประกอบอาชีพ เนื่องจากจะทาให้
เกิดความจาเป็ นที่บุคคลควรจะได้รับความรู ้ความชานาญหรื อทักษะใหม่ๆ เพื่อการนาไปประกอบ
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อาชีพให้เกิดความเหมาะสมและดียิ่งขึ้น เพราะว่าความรู ้เดิมที่ได้รับมาจากการศึกษานอกโรงเรี ยน
อาจจะใช้ไม่ได้หรื อเก่าเกินไปนั้นเอง
ส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต ในสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,2545) หมวด 2 มาตรา 12 ว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา
ได้เสนอว่า “นอกเหนื อจากรั ฐ เอกชน และองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครั ว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อันมีสิทธิ์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” ประกอบ
กับ หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 20 ได้ระบุว่า “การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ
ให้จดั ในสถานศึกษาของรั ฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมื อ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา (2545:9-11) ได้กล่าวถึงการพัฒนาแนวคิดใหม่ของ
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชี วิตว่า การเรี ยนรู ้จะต้อง
เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยต้องให้โอกาสการเรี ยนรู ้ในทุกรู ปแบบ เช่น การเรี ยนรู ้ที่
เกิดขึ้นในครอบครัว การเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน การเรี ยนรู ้จากชุมชน การเรี ยนรู ้จากสื่ อประเภทต่างๆ
ตลอดจนการเรี ย นรู ้ ใ นรู ปแบบต่ างๆ ที่ เป็ นการเรี ย นในโรงเรี ย นและการเรี ย นรู ้ ที่เ กิ ด ขึ้ น นอก
โรงเรี ยน
ชัยยศ อิ่มสุ วรรณ์(2551:224-225) ได้สะท้อนความคิดด้านการจัดการศึกษา
ให้กบั ประชาชนผ่านแนวคิดของอิวาน อิลลิช ที่เคยกล่าวไว้ในหนังสื อ Deschooling Society ที่ว่า
“ความมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษานั้น เป็ นเป้ าหมายที่น่าปรารถนา และเป็ นไปได้” แต่การ
จัดการศึกษาของรัฐยังไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมกันได้ ทางออกที่ดีที่สุด คือ การคืนการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตให้กับประชาชน สิ่ งที่ ควรทบทวนแนวคิด หลักการและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวฒั น์ สิ่ งที่ตอ้ งทบทวนจึงเกี่ยวข้องกับ
1. วิสัยทัศน์ของการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิต คือ การเปิ ดมุมมองการศึกษาตลอด
ชีวิตใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ของประชาชนในฐานะที่เป็ น Demand side ให้มากขึ้นหรื อ
มากกว่าการจัดการศึกษาที่กระทาโดยรัฐในฐานะ Supply side โดยอาจมีการกาหนดกติกาของ
สังคมว่า “การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นสิ ทธิ์ข้นั พื้นฐานของประชาชน”
2. ผู ้จ ัด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มุ ม มองการยอมรั บ ผู ้จัด การศึ ก ษาที่ เ ป็ น
ประชาชน
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3. วิธีวิทยา (Methodology) หากยอมรั บได้ว่ามี ผูจ้ ดั การศึกษามากกว่า
โรงเรี ยนเราจะเห็นได้วา่ มีวิธีการจัดการศึกษาอยูม่ ากมาย รวมทั้ง การจัดบรรยากาศหรื อสถานการณ์
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ หมายความว่า เนื้ อหาที่จะเรี ยนรู ้จะกว้างขวางหลากหลายกว่าชุดของความรู ้ที่จดั
ในโรงเรี ยน
4. เครื อข่า ยการเรี ยนรู ้ เป็ นความร่ วมมื อช่ ว ยเหลื อเกื้ อกูลกัน สร้ างระบบ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ข้ ึนในสังคม โดยไม่ผกู ขาดความรู ้วา่ เป็ นของใครหรื อหน่วยงานใด
5. เรื่ อ งจะเรี ย นรู ้ ใ นการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต สิ่ ง ที่ ต ้อ งเน้น ย้ า เป็ นพิ เ ศษคื อ
สาระของการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องตรงและเหมาะ (Relevance) กับความต้องการและความจาเป็ นของ
แต่ละคน ซึ่ งผูท้ ี่จะบอกได้คือประชาชนเอง แต่ควรต้องมีกลไกช่วยให้ประชาชนตอบได้ว่าความ
ต้องการที่แท้จริ งมีอะไร
การศึกษาตลอดชี วิตจึงเป็ นกระบวนการที่ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วง
ชี วิต และเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่ผูกขาด สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนได้หลากหลายวิธีการและรู ปแบบ
สิ่ งนี้ จึงเป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั ประชาชนในประเทศให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในกระแสโลกาภิวฒั น์ได้
1.3 หลักการการศึกษาตลอดชีวติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545ได้กล่าวถึงหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 กาหนดไว้ 3 ประการ คือ
1. การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2. การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3 ข้อดังกล่าวคือ
1. การศึ ก ษาตลอดชี วิตสาหรั บประชาชน ถื อว่าการจัด การศึ กษานั้น เป็ น
การศึกษาตลอดชี วิตสาหรับประชาชน หลักการคือคนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชี วิต การศึกษานี้ ตอ้ งครอบคลุมทุกด้าน มิใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้น เพราะไม่เพียงบุคคล
ต้องพัฒนาตนเองและความสามารถในการประกอบอาชี พของตน คนแต่ละคนต้องมี ส่วนร่ วม
รั บผิด ชอบในการพัฒ นาชุ ม ชนและประเทศโดยส่ ว นรวม ทั้งด้านเศรษฐกิ จ ชี วิต ความเป็ นอยู่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว จึ งจ าเป็ นต้องศึ กษาความเป็ นไปรอบตัวเพื่อให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
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2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา สั ง คมต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่ วมนั้นแสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่ วมเป็ นกรรมการ ร่ วมแสดงความ
คิ ด เห็ น ร่ ว มสนับ สนุ น กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา ร่ ว มสนับ สนุ น ทรั พ ยากร ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น
ส่ งเสริ มให้กาลังใจและปกป้ องผูป้ ฏิบตั ิงานที่มุ่งประโยชน์ต่อส่ วนรวม หลักการนี้ถือว่าอนาคตของ
ประเทศและความจาเริ ญรุ่ งเรื องของสังคมไทย เป็ นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจากัด
โดยตรงในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเป็ นทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะเข้ามีส่วนร่ วม
ในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปั ญหา อุปสรรค
ของการจัดการศึกษา ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและช่วยดูแลการจัดการศึกษาเป็ นไป
อย่างถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3. การพัฒ นาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ ห้ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การศึกษาเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทนั กับความรู ้ที่กา้ วหน้าไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น การ
จัดการศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
นี้ มีท้ งั การค้นคิดสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ การประยุกต์ปรับปรุ งเนื้ อหาสาระที่มีอยู่ และ
การติ ดตามเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระที่ มีผูป้ ระดิ ษฐ์คิดค้นมาแล้ว ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ ายไม่ว่าครู ผูบ้ ริ หาร
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต้อ งถื อ เป็ นภาระหน้า ที่ สาคัญ ในการปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ท ันโลก และ
ทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งทาความเข้าใจสภาพแวดล้อม เพื่อประยุกต์ความรู ้ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ การรับความรู ้มาถ่ายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจก่อความเสี ยหายโดยไม่คาดคิด จึงเป็ น
หน้าที่ของทุกฝ่ ายที่จะช่วยกันดูแลให้ความรู ้ใหม่ๆ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและสังคมอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ กฎหมายยัง ได้ ร ะบุ ห ลั ก ในการจั ด ระบบโครงสร้ า ง และ
กระบวนการจัดการศึกษาไว้ดว้ ย (มาตรา 9) ได้แก่
1. หลัก เอกภาพด้ า นนโยบาย และมี ค วามหลากหลายในการปฏิ บ ัติ
หมายความว่าการจัดการศึกษาจะเน้นนโยบาย หลักการ และเป้ าประสงค์ร่วมกัน แต่เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ดุลยพินิจเลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของตน
2. หลักการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับการบริ หารที่ให้สถานศึกษาบริ หารจัดการได้
เอง (School-based management) ตามหลักการนี้ จาเป็ นต้องแยกภาระงานด้านนโยบายเกณฑ์และ
มาตรฐานออกจากงานด้านปฏิ บตั ิ หรื อ งานบริ การ ทั้งนี้ หน่ ว ยงานส่ ว นกลางทาหน้าที่ กาหนด
นโยบาย เกณฑ์แ ละมาตรฐาน ส่ ว นเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ จึงจาเป็ นต้องกระจายอานาจให้หน่วยปฏิบตั ิดูแล
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และรั บ ผิ ด ชอบ การตัด สิ น ใจด้ว ยตนเองโดยหน่ ว ยงานส่ ว นกลางท าหน้า ที่ ติ ด ตาม ประเมิ น
ตรวจสอบ ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น ให้ห น่ ว ยปฏิ บตั ิ ที่ ไ ด้รั บ มอบอานาจสามารถท าหน้า ที่ ไ ด้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเมื่อหน่วยปฏิบตั ิได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการ
ได้อย่างคล่องตัวพอควรแล้ว ก็จาเป็ นต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้หน่ วยปฏิบตั ิรับผิดชอบ
เพราะการมอบอานาจโดยไม่ มีก ติ ก าก็เท่ ากับมอบให้ทางานโดยไม่ มีเป้ าหมาย ซึ่ งไม่ สามารถ
ประเมินได้ ในเมื่อรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ทรัพยากรสนับสนุนแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา ซึ่ งอาจเปรี ยบเสมือนการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ก็ตอ้ งมีสิทธิ กาหนดคุณค่าและ
ลัก ษณะของสิ่ ง ที่ ต ้อ งการซื้ อ โดยยึด เป้ าหมายผลการจัด การศึ ก ษาเป็ นหลัก ได้แ ก่ มาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งหน่วยปฏิบตั ิเองก็ตอ้ งวางระบบประกันคุณภาพเพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ผซู ้ ้ือสิ นค้า
และบริ การของตน จากนั้นจาเป็ นต้องมีการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐาน
และระบบประกันคุณภาพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย อย่างน้อยผลการประเมินจะส่ งเสริ มให้
ผูจ้ ัด การศึ ก ษาแต่ ล ะระดับ ได้ต ระหนัก ว่ า ผลการด าเนิ น การของตนเป็ นอย่า งไร เมื่ อ เที ย บกับ
มาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ช้ ี วดั ของระบบประกันคุณภาพ และต้องหาทางปรับปรุ งผลการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและรักษาระดับการประกันคุณภาพของตนให้จงได้ รวมทั้งยกระดับ
การจัดการศึกษาให้สูงขึ้นด้วย
4. การส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาต่อเนื่อง โดยกาหนดมาตรการต่างๆ เช่น การกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การกาหนดมาตรฐานวิชาชี พ การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตามหลักสู ตรการ
อบรมมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูร้ ับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยู่
ในระดับที่พึงประสงค์ และกระตุน้ ส่ งเสริ มให้พฒั นาปรับปรุ งตลอดเวลา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ได้รับการศึกษาโดยตรง
5. การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้เพื่อการจัดการศึกษา ทรัพยากร
ต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู ้ ความชานาญในการเรี ยนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่ อและเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็ น
ทรัพยากรจาเป็ นแต่รัฐไม่สามารถจัดหามาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ จึงถือเป็ นภาระหน้าที่ของผูท้ ี่
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนในการจัดการศึกษาจะเข้ามาช่ วยเหลือสนับสนุ น เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของหน่ วยงานการศึ กษาในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่ น ครู อาจเชิ ญผูเ้ ฒ่าในหมู่บา้ นที่มี
ความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาช่วยสาธิตหรื อสอนวิชาที่เกี่ยวข้องได้
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6. การมีส่วนร่ วม การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อ
องค์ก รต่ า งๆจะได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้เ ข้า ร่ ว มเสนอแนะ ก ากับ ติ ด ตาม และสนับ สนุ น การจัด
การศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
สนอง โลหิ ตวิเศษ (2544) ได้กล่าวถึ ง หลักการจัดการศึ กษาตลอดชี วิต
มีหลักการที่สาคัญๆ ดังนี้
1. เป็ นการศึ ก ษาของคนทุ ก คนและทุ ก วัย เพื่อพัฒนาบุ คคลในช่ ว งต่ างๆ
ของชีวิต ปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลง ดารงชีวิตอย่างมีความสุ ข เป็ นการเน้นในเรื่ องความเสมอ
ภาคของโอกาสทางการศึกษา
2. เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต บูรณาการและเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้ใน
ระบบโรงเรี ยน นอกโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย
3. ทุกหน่วยงานในสังคม มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
4. รู ปแบบยึดหลักความเสมอภาค ยืดหยุ่น หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ ความเหมาะสม และเสนอความต้องการของผูเ้ รี ยน มียุทธศาสตร์ ในการจัดทาได้
หลายๆ วิธีหรื อผสมผสาน บูรณาการ ใช้สื่อประเภทต่างๆ หรื อสื่ อประสม เช่ น เรี ยนจากผูส้ อน
วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ คอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนสาเร็ จรู ป หนังสื อพิมพ์ การประชุม การอบรม ฯลฯ
ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนนั้
5. ระบบการจัดการศึ กษาตลอดชี วิต จะมี การดาเนิ นการตั้งแต่ระดับชาติ
ระดับภาค และระดับท้องที่ ตั้งแต่นโยบาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้ าหมาย รู ปแบบการจัด การวางแผน
โครงสร้างการจัดองค์กร การบริ หารงาน และการจัดการตลอดจนการจั ดกิ จกรรมที่ตอ้ งคานึ งถึง
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร ยุทธศาสตร์ในการเรี ยนรู ้ สื่ อ การวัดผล การประเมินผล การ
กระจายอานาจ การมีส่วนร่ วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น
6. ในการจัดจะมีแนวทางที่สาคัญดังนี้
6.1 สามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคม
6.2 สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งโอกาสที่ จ ะได้รั บ การศึ ก ษาและความ
ต้องการการศึกษา
6.3 ให้โอกาส และเสรี ภาพแก่บุคคล ที่จะได้รับการตอบสนองในด้าน
เป้ าหมาย ช่วงเวลา สถานที่ และอื่นๆ ในการเสาะแสวงหาการศึกษาตลอดชีวิต
6.4 ธารงและหล่อเลี้ยงความอยากรู ้อยากเห็นและความพยายามส่ วนบุคคล

24

6.5 กระตุน้ และสนับสนุ นผูเ้ รี ยนให้เรี ยกร้ อง การบริ การการศึกษาที่ มี
คุณภาพสู งส่ งเสริ มให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมในโอกาสเข้าเรี ยนด้วยการจัดการในด้านเวลา
สถานที่ วิธีการ และอื่นๆ
นอกจากนี้ สนอง โลหิ ตวิเศษ (2554) ได้กล่าวถึงแก่นและหลักของการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตไว้ดงั นี้
แก่ นหลักของการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ประกอบด้ วย
1. ความต่อเนื่อง พึงสร้างยุทธศาสตร์ในลักษณะองค์รวมให้แก่รัฐ
2. ความเสมอภาค เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก
3. คนต้องมาก่อนโครงสร้าง นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีพึงให้ความสาคัญ
กับผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้
4. มีความหลากหลายทั้งในด้านแนวทางและรู ปแบบ เพื่อให้การเรี ยนรู ้เป็ น
กิจกรรมที่เสริ มสร้างและครอบคลุมทุกมิติของชีวิต
5. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานของรัฐ
6. คุณภาพกับความยืดหยุน่ คุณลักษณะที่สาคัญยิง่
7. การร่ วมงานอย่างมีประสิ ทธิผล ส่ งเสริ มให้เกิดโอกาสใหม่
8. พึงแบ่งปั นความรับผิดชอบในเรื่ องการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
หลักการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ได้ กาหนดไว้ ดังนี้
1. สร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Society) และมี
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้นและมีความต่อเนื่ องตลอดเวลาและตลอดช่วงอายุของ
ผูเ้ รี ยน
3. คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
4. ผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้มีความสาคัญและสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่มีความสุ ข
5. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบที่หลากหลาย
มีคุณภาพและยืดหยุน่ ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
6. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
7. ทุกแห่งในสังคมคือแหล่งการเรี ยนรู ้ของคนทุกคน
8. ทุกฝ่ ายในสังคมต้องร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่ปวงชน
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9. บูรณาการการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
10. คุณภาพการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต นั้น จึ ง เป็ นการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ทุ ก คนโดยยึ ด ความ
เสมอภาคและการเรี ยนรู ้ น้ ี เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่ งเสริ มให้เกิด
การพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
2. หลักการจัดการอาชีวศึกษา
2.1 เป้าหมายการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 ได้กล่าวถึงเป้ าหมายการจัดการ
อาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พ ว่า ต้องเป็ นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชี พที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู ้ในทางทฤษฎีอนั เป็ น
สากลและภู มิ ปัญญาไทยมาพัฒนาผูร้ ั บการศึ ก ษาให้มีค วามรู ้ ความสามารถในทางปฏิ บตั ิ และ
มีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้
2.2 รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
สาหรั บรู ปแบบการจัดอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พตามมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดได้
3 รู ปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันเป็ นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึ กษานอกระบบ เป็ นการจัดการศึ กษาวิชาชี พที่ มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผลที่เป็ นเงื่อนไขของการ
สาเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป็ นการจัด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เ กิ ด จากข้อ ตกลง
ระหว่างสถานศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่ อง
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การจัดหลักสู ตร การเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐ
หลักปฏิ บตั ิ ทวั่ ไปในการจัด การศึ ก ษาและฝึ กอบรมแบบทวิภ าคี (วีระพันธ์
สิ ทธิพงศ์, 2541)
3.1 ต้ อ งมี ค วามร่ วมมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ
ดาเนินการตามความต้องการของสถานประกอบการเป็ นสาคัญ
3.2 ช่างฝึ กหัดหรื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (Apprentice) มีสถานภาพเป็ นคนงาน
ของสถานประกอบการซึ่ งสถานประกอบการเป็ นผูร้ ับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนดูแลรับผิดชอบ
ในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร
3.3 ด้านความยินยอมของผูป้ กครอง ช่างฝึ กหัดต้องทาสัญญารับการฝึ กอาชีพ
กับสถานประกอบการ โดยการรับรู ้ร่วมกันกับสถานศึกษาที่ประสานงานการสอนกับทางสถาน
ประกอบการ
3.4 หลัก สู ต รที่ จ ะใช้ ต ้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากทั้ง สองฝ่ าย (สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกันจัดทาหลักสูตร และอิงความต้องการของสถานประกอบการ)
3.5 หลักสู ตรระบบทวิภาคีทวั่ ไป ส่ วนมากจะใช้กบั การผลิตกาลังคนระดับ
ช่างฝี มือและใช้เวลาประมาณ 3 ปี รับเด็กที่จบ ม.3 หรื อ ม.6
3.6 สถานศึ ก ษามี ห น้า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในการสอนวิ ช าภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บตั ิ เ บื้ อ งต้น ส่ ว นสถานประกอบการดู แ ลรั บ ผิด ชอบในการฝึ กภาคปฏิ บตั ิ วิ ชาชี พตาม
หลักสู ตรซึ่ งระยะเวลาเรี ยนในสถานศึกษาจะประมาณ 1-2 วัน และเวลาฝึ กภาคปฏิบตั ิในสถาน
ประกอบการประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์
3.7 ระหว่างการศึกษาและฝึ กอบรมทวิภาคี ช่างฝึ กหัดจะต้องมีสมุดรายงาน
ผลการศึกษาประจาตัวซึ่ งจัดทาโดยช่างฝึ กหัดและครู ผฝู ้ ึ ก อาจารย์จากสถาบันการศึกษาและครู ผฝู ้ ึ ก
ของสถานประกอบการจะต้องร่ วมพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามหลักสู ตรซึ่งทั้งสองฝ่ าย
ได้เห็นชอบร่ วมกันแล้วแต่ตน้
3.8 เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาอบรมแต่ละขั้นตอนหลักสู ตรแล้ว ช่างฝึ กหัดจะต้อง
ผ่านการทดสอบและประเมินผลด้วยข้อสอบของคณะกรรมการร่ วมของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
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ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรู ปแบบ
รวมกันก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
นั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นสาคัญ
2.3 หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
มาตรา 10 กล่าวว่า สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึ กอบรมวิชาชีพโดยคานึงถึงหลักการต่อไปนี้
1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมี ความหลากหลายในทางปฏิ บตั ิ โดยมี การ
กระจายอานาจจากส่ วนกลางไปสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
2. การศึกษาในด้านวิชาชี พสาหรั บประชาชนวัยเรี ยนและวัยทางานตามความ
ถนัดและความสนใจอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริ ญญาตรี
3. การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน สั ง คม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรี ยนและ
ระบบเทียบโอนประสบการณ์การทางานของบุคคลเพื่อเข้ารั บการศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พ
อย่างต่อเนื่อง
5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการจัดการอาชี วศึกษา
และการฝึ กอบรมวิชาชีพ
6. การระดมทรั พยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชี วศึกษาและ
การฝึ กอบรมวิชาชีพโดยคานึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
7. การมี ระบบการพัฒนาครู แ ละคณาจารย์ของการอาชี ว ศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 19-20) ได้กล่าวถึง หลักการจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การอาชี วศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาทั้งหมดของชาติ นักอาชี วศึกษา
ควรจะยอมรับว่าอาชีวศึกษาไม่ใช่ตวั แทนของการศึกษาวิชาสามัญ แต่หากว่าเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญ
ของการศึกษาทั้งมวล
2. เป็ นหน้าที่ และความรั บผิดชอบของทุกฝ่ าย ทั้งภาครั ฐบาลและเอกชนที่รับ
ประโยชน์ในการจัดอาชีวศึกษาของชาติ
3. การอาชีวศึกษาควรจะจัดไว้เพื่ อเตรี ยมบุคคลสาหรับอาชีพส่ วนหนึ่ งและเพื่อ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่สุจริ ต และมีประโยชน์ต่อสังคม
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4. วิชาชี พนานาประการที่จดั ขึ้นจะต้องสามารถสนองความต้องการของตลาด
อาชีพได้
5. การจัด อาชี ว ศึ ก ษา ควรจะค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของแต่ ละท้อ งถิ่ น หรื อ
แต่ละภาค
6. การอาชี วศึกษาขั้นสู ง ผูท้ ี่ควรได้รับการคัดเลือกเข้าเรี ยนต้องมีความสามารถ
ทางสมองหรื อสติปัญญาสูง เป็ นผูท้ ี่ได้ตดั สิ นใจเลือกอาชีพในอนาคตของตัวเองแล้ว
7. ควรจัดเรื่ องการแนะแนวแก่ผเู ้ รี ยนอาชีวศึกษา
8. การอาชี ว ศึ ก ษา ควรอาศัย ผลสรุ ป จากการค้น คว้าวิ จัย เป็ นรากฐานในการ
วางแผนอาชีวศึกษาของชาติ
โดยสรุ ป หลักการจัดอาชีวศึกษา ควรคานึงถึงความต้องการ 3 ด้าน ได้แก่
1. ความต้องการด้านบุคคล บุคคลมีความต้องการทางกายภาพเป็ นปั จจัย 4 ที่เป็ น
พื้นฐานของการดารงชีวิต คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค และที่อยูอ่ าศัยนอกจากนี้ ยงั มีความ
ต้องการทางสังคม ได้แก่ ความรักความเอาใจใส่ ความปลอดภัยการยกย่องนับถือ ความสาเร็ จใน
ชีวิตและบุคคลก็ยงั มีความถนัด ความสนใจและความสามารถที่แตกต่างกันด้วย
2. ความต้องการทางสังคม เพื่อให้ผปู ้ ระกอบอาชี พได้ดารงอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพ มีประโยชน์และมีส่วนรับผิดชอบในสังคม รู ้จกั หน้าที่ตนเอง
3. ความต้อ งการทางเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของประเทศชาติ ประเทศ
ต้องการแรงงานในด้านใด ต้องการช่ างฝี มือ ช่ างเทคนิ คหรื ออาชี พประเภทใดที่ขาดแคลน และ
จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อจะได้วางหลักสู ตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความ
ต้องการของงานอาชีพและสภาพประกอบการ
2.4 แนวทางการพัฒนาการจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การผลิ ตกาลังคนเพื่อออกไปประกอบอาชี พช่ างเทคนิ ค ช่ างอุตสาหกรรม และ
ระดับอาชีวศึกษาอื่นๆของประเทศไทยที่ผ่านมาติดอยูใ่ นรู ปแบบของระบบศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่ ง
เป็ นระบบที่มีความสัมพันธ์กบั โลกของอุตสาหกรรมน้อยที่สุด ห่ างไกลจากโลกของงานและระบบ
เศรษฐกิจ
การพยายามปรั บปรุ งระบบเทคนิ คศึกษา และสอดแทรกส่ วนที่ส่งเสริ มให้เกิ ด
ความร่ วมมือและประสานงานกับอุตสาหกรรม สามารถทาได้โดยการทาการวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กระบวนการเรี ยนการสอนของระบบการศึกษานี้ แล้วหาจุดสอดแทรกสิ่ งที่จะทาให้เกิดความ
ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมภายในสถานศึกษาให้มากที่สุด
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ปัจจัยในการผลิต
(Input)
๖

กระบวนการศึกษาและอบรม
Learning-Training Process

ผูส้ าเร็ จการศึกษา

แผนภูมิที่ 1 ระบบการผลิตบุคลากรของสถานศึกษา
การผลิตบุคลากรทางเทคนิ คศึกษาจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับระบบการผลิตสิ นค้า
ของอุตสาหกรรม คือ ประกอบด้วยสิ่ งป้ อนเข้า (Input) หรื อปั จจัยในการผลิต กระบวนการศึกษา
และฝึ กอบรม (Learning and Training Process) และผลผลิตหรื อผูส้ าเร็ จการศึกษา(Output) สู่ ตลาด
แรงงาน
การบริ หารสถานศึกษาสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงอยูเ่ สมอ คือ การจัดการศึกษาด้านนี้ จะ
ขาดการประสานงานและความร่ วมมือกับสถานประกอบการไม่ได้
วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์ (2541:105-108) ได้เสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ
การผลิตและแนวทางในการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือกับสถานประกอบการดังนี้
ปั จจัยการผลิต ระบบอาชี วะและเทคนิ คศึกษาจะประกอบด้วยปั จจัยการผลิตที่
สาคัญดังนี้
1. บุคลากรของสถานศึกษา
1.1 หัวหน้าสถานศึกษาได้แก่ ผูน้ าและเป็ นผูป้ ระสานงานการบริ หารกิจการ
ทั้งหมดในสถานศึกษา เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารสถานศึกษา
1.2 ฝ่ ายวิ ช าการมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต ร ดู แ ล
รับผิดชอบกระบวนการศึกษาตั้งแต่ตน้ จนจบ
1.3 ครู เป็ นปั จจัยในการผลิตที่สาคัญ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสมรรถนะเชี่ ยวชาญและ
ช่ าชองในวิชาชี พ มี จรรยาบรรณวิชาชี พ ทั้งในฐานะครู และฐานะผูป้ ระกอบอาชี พเทคนิ คเพียง
พอที่จะเป็ นตัวอย่างและถ่ายทอดให้กบั นักศึกษาได้
1.4 บุคลากรสนับสนุนงาน เช่น ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาฝ่ ายธุ รการ ได้แก่
งานสารบรรณ การเงิน การบัญชี บุคลากร งานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2. นักศึกษาเป็ นวัตถุดิบที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิต (Input) ที่จะต้องใส่ เข้าไป
ในกระบวนการศึกษา เพื่อให้ได้กาลังคนหรื อผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา (Output) ที่ตอ้ งการ
3. องค์ป ระกอบทางกายภาพ ปั จ จัย ร่ ว มที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต เช่ น ห้องสมุ ด ศู น ย์
ทรัพยากรสื่ อการเรี ยนการสอน ห้องทดลองและโรงฝึ กงาน อาคารเรี ยน
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4. อุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการผลิตที่สาคัญ และ
ต้อ งเพิ่ ม การประสานงานให้ ม ากที่ สุ ด สถานศึ ก ษาจ าเป็ นต้อ งแสวงหาอุ ต สาหกรรม/สถาน
ประกอบการมาร่ วมเป็ นปั จจัยการผลิ ต และเชิ ญผูบ้ ริ หารสถานประกอบการมาเป็ นกรรมการที่
ปรึ กษาของสถานศึกษา
5. หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาและฝึ กอบรมในสถานเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา
ส่ วนใหญ่เป็ นหลักสู ตรแบบผสมผสานการศึกษาภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิแบบจัดสอนเต็มเวลา
(Full Time Integrarec Course)
5.1 หลักสูตรทางด้านเทคนิคศึกษาจะประกอบด้วย
1. วิชาเทคนิคภาคทฤษฎี (Theory of Technical Subjects) เช่น คณิ ตศาสตร์
ฟิ สิ กส์ เคมี เขียนแบบวิศวกรรม และวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ต่างๆ ที่จะเป็ นพื้นฐานการศึกษา
ทางวิชาชีพเทคนิค
2. วิชาเทคนิคภาคปฏิบตั ิ (Practice of Technical Subjects) ได้แก่ การ
ทดลอง ทดสอบที่ช่วยให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในทฤษฎีของวิชาเทคนิคที่สมั พันธ์กนั โดยตรง
3. วิทยาการภาคทฤษฎี (Theory of Technology) เป็ นการเรี ยนรู ้วิธีการ
ประดิษฐ์ ก่อสร้าง หรื ออื่นๆ ที่อาศัยหรื อเชื่อมโยงกับวิชาเทคนิคทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
4. วิทยาการภาคปฏิบตั ิ (Practice of Technology) หมายถึง การฝึ กฝน
ทักษะในการผลิตประดิ ษฐ์ โดยอาศัยวิทยาการภาคทฤษฎี ประกอบกับการใช้ความสามารถทาง
ร่ างกายและสติปัญญาคิดสร้างสรรค์ หรื อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
5.2 การออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลักสู ตรเพื่อใช้ศึกษาและฝึ กอบรมทางเทคนิ คศึกษาและ
อาชีวศึกษามีข้นั ตอนและวิธีการดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ดูงาน ณ สถานที่ออกไปทางานจริ งในอุ ตสาหกรรม
มีอะไรบ้าง
2. ตั้งวัตถุประสงค์หลักสูตร
3. กาหนดความรู ้พ้ืนฐานขั้นต่าของผูเ้ รี ยนที่รับเข้าศึกษา และเนื้ อหาวิชา
ที่จะนามาใช้เรี ยนและฝึ ก
4. เรี ยบเรี ยงรายวิชาและเนื้อหาประจารายวิชา
5. กาหนดเวลาเรี ยนรายวิชา และเวลาศึกษาเต็มหลักสูตร
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2.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (2555) ได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการ
อาชี วศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมาตรฐานการอาชี วศึกษา
หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชี วศึกษาที่
พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่ งเสริ ม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มี 2 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา และส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ ดังนี้คือ
ส่ วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชนที่มี
ต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้ อ ยละของผู ้เ รี ยนที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดลอบการศึ ก ษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้ อ ยละของผูเ้ รี ย นที่ ผ่า นเกณฑ์ก ารทดสอบมาตรฐานอาชี พ ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชี พอิสระ
หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรื อสถาน
ศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา จานวน 5
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน

32

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
วิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุ ณภาพในการพัฒนาและดู แลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจัด การวัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภ ัณ ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อข่ายทั้งในประเทศ และ หรื อต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน
2 ตัวบ่ งชี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1ระดับ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจัด การโครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจัด การนวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองและ
พลโลก จานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิ ตสานึ กด้านการรั กชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ยส์ ่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันทีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษณ์ส่ิ งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตราฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 8 ด้ านการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น จานวน 10 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ คุ ณ ภาพในการจัด ท าแผนการบริ ห ารจัด การการฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับ คุ ณ ภาพในการระดมทรั พ ยากรในการจัด การฝึ กอบรม
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครู ผสู ้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ร้อยละของคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการ
ฝึ กอบรม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมที่มีต่อการนาความรู ้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์
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2.6 หลักสู ตรการอาชีวศึกษา
สานัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้าที่ โ ดยตรงในการจัดการศึ ก ษา
วิชาชี พ เพื่อพัฒนากาลังคนระดับกึ่ งฝี มือ ระดับฝี มือและระดับผูช้ านาญการเฉพาะสาขาวิชาชี พ
(ระดับเทคนิ ค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม สามารถเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน หัวหน้างานหรื อเป็ นผูป้ ระกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู ้ในอาชี พ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี
(สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555)
หลักสู ตรด้านอาชี วศึกษาประกอบด้วยหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรครู เทคนิ คชั้นสู ง
(ปทส.) สามารถสรุ ปหลักสูตรได้ดงั ตารางที่ 3 หน้า 35-36
3. แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
3.1 บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา
เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามานานแล้วและรัฐส่ งเสริ มให้เอกชนสามารถ
จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทโดยรัฐต้องคานึ งถึงการจัดการศึกษาของเอกชนเพื่อมิให้
การจัดการศึกษาของรัฐส่ งผลกระทบกับการดาเนินการของเอกชนเช่นไม่จดั สถานศึกษาแข่งขันใน
พื้น ที่ เ ดี ย วกัน จนทาให้เอกชนไม่ สามารถประกอบกิ จ การต่อไปได้ใ นกรณี เช่ น นี้ รั ฐควรเข้าไป
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เอกชนยกระดับคุณภาพมากกว่า
ในกรณี ที่เอกชนจัดการศึ กษาในโรงเรี ยนโรงเรี ย นต้องเป็ นนิ ติบุคคลกฎหมาย
การศึกษายอมรับบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษาและใช้หลักการเดียวกันกับสถานศึกษาอื่น
คือหลักการกระจายอานาจกล่าวคือรัฐจะไม่เข้ายุง่ เกี่ยวควบคุมการจัดการศึกษาของเอกชนจนเกิน
ความจาเป็ นโดยการบริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็ นอิสระแต่เอกชนก็ตอ้ ง
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรัฐจะเข้ามากากับติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถานศึกษาเอกชนเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
เพื่อสนับสนุ นการศึ กษาของเอกชนรั ฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุ นด้านต่างๆ เช่ น
เงิ น อุ ด หนุ น การลดหย่อนหรื อการยกเว้น ภาษี และจัด สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆที่ เ ป็ นประโยชน์ทาง
การศึ ก ษาแก่ สถานศึ ก ษาเอกชนตามความเหมาะสมซึ่ งเป็ นหลักการเดี ยวกัน กับการสนับสนุ น
ครอบครั ว กลุ่ ม บุ ค คลองค์ก รประชาชนและองค์ก รสั ง คมอื่ น ๆนอกจากนี้ รั ฐ ต้อ งส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุ นด้านวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนมี มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้(ปรั ชญา
เวสารัช, 2545:29-30)
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ตารางที่ 3 สรุ ปหลักสูตรการอาชีวศึกษา
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม
2.
บริ หารธุรกิจ
3. ศิลปกรรม
4. คหกรรม
5. เกษตรกรรม
6. ประมง
7. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
8. อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
9. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสาร
รวม

หลักสู ตร ปวช. 2545(46)
จานวน
จานวน
สาขาวิชา สาขางาน
9
32
2
11

หลักสู ตร ปวส. 2546
จานวน
จานวน
สาขาวิชา สาขางาน
26
77
18
16
7
13
4
6

38
46
26
25
8
16

1
4
1
3
1

15
13
6
4
2

3

3

4
2

24

86

96

รวม
จานวน
สาขาวิชา
35
20

จานวน
สาขางาน
109
49

17
11
14
7
7

61
39
31
12
18

4
2

7
2

7
2

242

120

328

ตารางที่ 3 สรุ ปหลักสู ตรการอาชีวศึกษา (ต่อ)
หลักสู ตร ปทส. 2551
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1. อุตสาหกรรม

วิชาเอก

เครื่ องกล

เทคนิคยาน
ยนต์

เทคนิคการ
ผลิต

เชื่อมและ
ประสาน

ไฟฟ้ า

เทคนิคไฟฟ้ า
กาลัง

โยธา

เทคนิคไฟฟ้ า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค
ชั้นสู ง พ.ศ.2551 (ปทส.)
หลักสูตร ปทส. เป็ นหลักสูตรเรี ยน
ต่อเนื่อง 3 ปี การศึกษา จากผูส้ าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (2 ปี ) รวมตลอด
หลักสูตร 5 ปี การศึกษา
เพื่อผลิตครู วิชาชีพด้านอาชีวศึกษา
ผูท้ ี่จบการศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
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สื่ อสาร
เทคนิคโยธา
2. บริ หารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ความสามารถทางด้านการสอน มี
ทักษะในระดับเทคนิค สามารถ
ปฏิบตั ิงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการ
ทางาน สามารถนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั การประกอบวิชาชีพครู
และวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษา

3.2 แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University)
ด้วยสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาสู่ การเป็ นสังคม
แห่งความรู ้ การแข่งขันอย่างเสรี ทาให้องค์กรทั้งหลายต้องปรับกลยุทธ์หลายด้าน เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ ย นแปลงที่ รวดเร็ ว ดัง กล่ า ว การพัฒนาบุ ค ลากรภายในองค์กรนับเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ สาคัญ
เนื่องจากบุคลากรเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บุคลากรที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่า งรวดเร็ ว ย่อ มท าให้อ งค์ก รมี ค วามได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน
การพัฒนาบุคลากรในปั จจุ บนั หลายองค์กรต่างจัดการศึกษาที่ มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท จึงเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่องค์กรหลายแห่ งได้ดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนกาลังคน และการพัฒนาคุณภาพของแรงงานด้วย
เป้ าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ทักษะที่ใช้ในการทางาน
และสุ ดท้ายสามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพตรงกับที่องค์กรต้องการ
ความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท
มีผใู ้ ห้ความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัทไว้หลากหลายมุมมอง Meister J. (1998)
ได้ให้ความหมายของ มหาวิทยาลัยบรรษัทว่าเป็ นกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาและพัฒนาพนักงาน
เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ วฒั นธรรมองค์กรและบ่มเพาะการพัฒนาทักษะการทางาน และเรี ยนรู ้
ทักษะหลักๆ ขององค์กร รวมถึงภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา
Grenzer J. W. (2006) ให้ความหมายว่า คือ เครื่ องมือทางกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง เน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาชีพ การ
ฝึ กอบรม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดโปรแกรมด้านทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างภาวะผูน้ า
ในทุกระดับขององค์กร
Allen M. (2002) ได้กล่าวถึง มหาวิทยาลัยบรรษัทว่า การใช้ชื่อมหาวิทยาลัยนั้น
อาจไม่ได้หมายถึงการเป็ นมหาวิทยาลัยที่แท้จริ ง การให้ความความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท
พิจารณาจากกิจกรรมที่ดาเนินการ โดยแบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
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1. การจัดฝึ กอบรมเท่านั้น
2. การฝึ กอบรมและการพัฒนาทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรที่มีหน่วยกิต
4. หลักสูตรที่จดั เพื่อให้ได้ปริ ญญา
ดังนั้นมหาวิทยาลัยบรรษัท คือ เอกลักษณ์ทางการศึกษาที่เป็ นเครื่ องมือทางกลยุทธ์
ที่ออกแบบเพื่อช่วยบริ ษทั แม่ให้ประสบความสาเร็ จต่อพันธกิจที่ได้วางไว้ โดยการจัดกิจกรรมที่บ่ม
เพาะการเรี ยนรู ้ท้ งั รายบุคคลและองค์กรให้เกิดความฉลาดทางปัญญาความรู ้
โดยสรุ ป มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็ นเครื่ องมือทางกลยุทธ์ขององค์กรที่ช่วยให้บริ ษทั
ไปได้ถึงเป้ าหมายที่คาดหวัง และมีการเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ของบริ ษทั แม่ โดยผ่านการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา
3.3 แนวคิดการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
แนวคิดการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหรื อแนวคิดโรงเรี ยน-โรงงานนี้ เริ่ มมาจาก
ประเทศเยอรมัน ประมาณปลายศตวรรษที่ 16 ในขณะนั้นมีการจาแนกอาชีพออกได้ประมาณ 200
อาชี พ แต่ ล ะอาชี พ จะมี ร ะเบี ย บปฎิ บ ัติ ส าหรั บ การฝึ กไว้แ น่ น อน ระยะต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารพัฒ นา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้นทาให้เกิดมีอาชี พใหม่ๆ อีกมากมายพร้อมกับความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีน้ นั ย่อมต้องมีการเรี ยนกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่มากยิง่ ขึ้น มิใช่ยึดมัน่ อยูก่ บั
ทัก ษะและกฎเกณฑ์ประเพณี ด้ ัง เดิ ม เหมื อ นแต่ ก่ อน ความรู ้ ทางทฤษฎี ก ลายเป็ นสิ่ ง สาคัญและ
จาเป็ นต้องจัดการสอนอย่างเป็ นระบบ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนเข้ามามีบทบาทในการฝึ ก
อาชี พ มากขึ้ น สั ง คมเริ่ มให้ ก ารยอมรั บ การจัด ตั้ง โรงเรี ยนฝึ กอาชี พ ความนิ ย มในเรื่ อ งของ
ประกาศนี ยบัตรจากโรงเรี ยนแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว ในระยะหลังโรงเรี ยนฝึ กอาชีพจึงเข้ามามี
บทบาทเสริ มกระบวนการฝึ กอาชีพซึ่งเดิมโรงงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยลาพังมากยิง่ ขึ้นจนกลายเป็ น
ระบบที่เรี ยกว่าการฝึ กอาชีพแบบโรงงาน-โรงเรี ยน (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2537)
ประเทศไทยได้นาแนวคิดโรงเรี ยน-โรงงานมาประยุกต์ในการจัดการศึกษาระบบ
อาชีวศึกษาในประเทศไทยเช่นกัน โดยจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบความร่ วมมือ
ระหว่าง สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นการเรี ยนทฤษฎีใน
สถาบัน การศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ งในสถานประกอบการเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ จริ ง ไม่เพียงแต่นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ก็ได้พฒั นาความรู ้และทักษะต่างๆ เพื่อ
นามาพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน การสอนด้วยเช่ นกัน การจัดการศึกษาลักษณะโรงเรี ยน-โรงงาน
จึงเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการในการได้แรงงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
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ตรงกับความต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อเรี ยนจบแล้วมีงานรองรับ เสริ มสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3.4 แนวทางการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในประเทศไทย ได้เริ่ มมาเป็ นเวลานับ 10
ปี และพัฒนามาเป็ นระยะ จนในปัจจุบนั เป็ นทิศทางที่สถานประกอบการได้เห็นความสาคัญของการ
จัดการศึกษาด้วยตนเองเป็ นความจาเป็ น อันด้วยเหตุผลด้านคุณภาพของแรงงาน สถานประกอบการ
ที่มีความพร้อม จึงเริ่ มจัดการศึกษาภายในสถานประกอบการของตนเองเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณา
ในภาพกว้างในกลุ่มเอเชีย พบว่าการขาดแคลนแรงงานรวมถึงคุณภาพแรงงานของไทยอยูใ่ นระดับ
ต่าเมื่อเทียบกับมาเลเซี ย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่ งมีผลิตภาพสู งกว่าแรงงงานไทยถึง
1.6 เท่า 3.8 เท่า 2.9 เท่าและ 3 เท่าตามลาดับ ซึ่งผลิตภาพของแรงงานไทยที่ต่าลงส่ งผลต่อโอกาส
การแข่งขันในตลาดเสรี แรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)ในปี 2558 เมื่อเทียบการจัด
การศึกษากับประเทศสมาชิกในอาเซี ยนแล้ว ศรี วิการ์ เมฆธวัชชัย(2555) กล่าวว่าประเทศสมาชิก
อาเซี ยนให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาสายอาชีวะเป็ นอย่างมาก เช่น สิ งคโปร์ จะกาหนดที่นง่ั
ให้มหาวิทยาลัย 30 เปอร์ เซ็นต์ส่วนอาชีวศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์จากปั ญหาด้านแรงงานไทยจากข้อมูล
ของสมพล พงศ์ไทย (2555) ที่ว่าภาคอุตสาหกรรมมีอุปสรรคสาคัญคือ การขาดแคลนแรงงานฝี มือ
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)รวมถึงความ
ต้องการแรงงานในปั จจุ บนั ไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มีในตลาด ด้วยเหตุน้ ี สถานประกอบการ
หลายแห่งจึงได้ร่วมออกแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการทางาน โดยมีตวั อย่างของสถาน
ประกอบการที่จดั การศึกษาเพื่อพยามยามลดปั ญหาด้านการขาดแคลนปริ มาณและคุณภาพแรงงาน
ได้แก่ (เสมา พูลเวช, 2555)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
เสมา พูลเวช (2555) กล่าวว่าจากปั ญหาที่ประสบ คือ การขาดแคลนบุคลากร
ในระดับช่ างเทคนิ คโดยพนักงานใหม่ที่รับมามีปัญหาด้านวิชาการที่อ่อนเพราะยังไม่มีหลักสู ตร
ในวิทยาลัยใดสอนเรื่ องปิ โตรเคมีโดยตรง และขาดความรู ้ทางเทคนิค และที่สาคัญขาดความอดทน
ในการทางาน จึงเกิดแนวคิดในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาใน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ช่างเทคนิ ควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice) หรื อ V-ChEPC ใน
วิทยาลัยเทคนิ คมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ทางด้านเทคนิ ค และโครงการ
การผลิตช่างเทคนิ คเพื่ออุตสาหกรรม (SCG Model School) ร่ วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองซึ่งรับ
นักเรี ยนที่สายวิทยาศาสตร์ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เพื่อผลิตบุคลากรที่ ตอบโจทย์ดา้ น
ปฏิบตั ิการทางเคมีในสายการผลิต
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เหตุผลที่สถานประกอบการหันมาร่ วมพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อ
ต้อ งการให้ เ ป็ นต้น แบบในการพัฒ นาคนและเป็ นแนวทางให้ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคน และเป็ นต้นแบบให้วิทยาลัย
แห่งอื่นเห็นเกิดความศรัทธาและอยากลงมือทา
นอกจากนี้ สถานประกอบการต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เก่งงานและเก่งคน มี
วินยั และมีเทคนิ คในการเรี ยนรู ้ หากมีการฝึ กตั้งแต่ช่วงวัยเรี ยนเพื่อสร้างกระบวนการคิด และการ
เรี ยนรู ้แล้วจะส่ งผลที่คุม้ ค่ากว่าในระยะยาว
บทบาทของสถานประกอบการในการดาเนินโครงการ
1. สนับสนุนด้านต้นทุนและงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอนรวมถึงการ
ให้ทุนการศึกษา
2. มีส่วนร่ วมในการจัดหลักสูตรการสอน
3. มีส่วนร่ วมในการพัฒนาครู ผสู ้ อน
4. มีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างทักษะ
จุดเด่นของโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี จึงมี 3 ด้านดังนี้
1. การพัฒ นาหลัก สู ต รการเรี ย นการสอน ที่ ส ามารถปรั บใช้ไ ด้จ ริ ง ในสถาน
ประกอบการ จาแนกเป็ นภาคทฤษฎีในสาขาวิ ชาช่างอุตสาหกรรม สาขาปิ โตรเคมี โดยบูรณาการ
การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาและการฝึ กปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะการจัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิทุกภาคเรี ยน โดยการฝึ กงานในสถานประกอบการ และการใช้
Project-based learning เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถเชื่อมโยงกับการฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ
2. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการ
ทาหน้าที่ “ผูน้ ากระบวนการ” (Facilitator) หรื อผูค้ อยกระตุน้ การเรี ยนรู ้
3. การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ Constructionism เพื่อยกให้ผเู ้ รี ยนมี
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มีคุณธรรม และมีนิสยั รักการเรี ยนรู ้ ใฝ่ รู้ตลอดชีวิต
บริษัท แพรนด้ าจิวเวลรี จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษั ท ที่ ส ร้ า งสรรค์ คุ ณ ภาพและสร้ า งชื่ อ เสี ยงให้ ก ั บ อุ ต สาหกรรม
เครื่ องประดับอัญมณี ไทยทัว่ โลก บริ ษทั แพรนด้าได้ร่วมการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
โดยจัดทาโครงการโรงเรี ยนในโรงงานการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual System) โดยในปี 2543
จึงเกิ ดความร่ วมมื อระหว่างกาญจนภิ เษกวิทยาลัยช่ างทองหลวงและบริ ษทั แพรนด้า โดยมีการ
ออกแบบการจัดการเรี ย นการสอนร่ วมกัน ในระยะเริ่ มต้น วิทยาลัยเป็ นผูจ้ ดั การสอนในวิ ชาสาย
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สามัญ ส่ วนบริ ษ ทั แพรนด้า จัดการสอนในสายอาชี พพร้ อมการกับการฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งในสถาน
ประกอบการ
อีก 5 ปี ต่อมา บริ ษทั ได้ขยายรู ปแบบการสอนสู่ การสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ
โดยบริ ษทั ทาหน้าที่อบรมความรู ้ให้กบั บุคลากรที่เป็ นผูส้ อน มีการประเมินผลการเรี ยนออนไลน์
และมอบประกาศนี ยบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา โดยผูจ้ บการศึกษาส่ วนหนึ่ งเข้าทางานต่อในบริ ษทั
และส่ วนที่ เหลื อ รั บทุ นของบริ ษทั เพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สาขาออกแบบอัญมณี และ
เข้าทางานในสถานประกอบการอื่นทางด้านอัญมณี (เสมา พูลเวช, 2555)
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ คุ ณ อารยา เจริ ญกุ ล (สั ม ภาษณ์ , วัน ที่ 3 สิ ง หาคม 2555) ผู ้ช่ ว ย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทุนมนุ ษย์ บริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน)ได้แสดงความคิดเห็ น
ต่อการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าเป็ นความสาคัญและจาเป็ นเนื่ องจากภาคเอกชนมีการ
ขยายทางธุ รกิ จอย่างรวดเร็ วทาให้ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงบริ ษทั เซ็นทรั ล พัฒนา
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและอาคารสานักงานในเครื อเซ็นทรัลได้เห็น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาด้วยตนเองโดยมีเหตุผลคือ
1. บริ ษทั เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน)อยู่ในช่ วงของการขยายธุ รกิจ มีการ
เติบโตทางธุรกิจสู งมากในปั จจุบนั และนับจากปี พ.ศ. 2556-2560 มีนโยบายการเพิ่มพื้นที่การขาย
อย่างมากเกิดการขยายสาขาหลายสาขา ทาให้ตอ้ งรับคนเข้าทางานเป็ นจานวนมาก
2. พนั ก งานที่ รั บ เข้ า มาใหม่ บริ ษัท ต้อ งพัฒ นาให้ เ รี ยนรู ้ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เพิ่ ม
ความสามารถเข้าทางานได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ าว บริ ษ ทั เซ็ น ทรั ล พัฒนา จ ากัด (มหาชน)จึ งได้จ ัด ตั้ง CPN
Academy ขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ควบคู่กบั การจัดฝึ กอบรมในลักษณะเดิม โดยให้คานิ ยาม
เครื่ องมือในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการไว้ดงั นี้
Academy หมายถึง เป็ นการพัฒนาบุคลากรในภาพกว้าง (Horizontal) โดยมอง
ความต้องการขององค์กรเป็ นหลัก (Organization needs) เน้นการพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้
ความสามารถหลากหลายสาขาวิชาในเชิงธุรกิจรวมถึงเป็ นลักษณะ cross functional program เพื่อ
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ
การฝึ กอบรม (Training) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในเชิงลึก (Vertical) เน้นการ
พัฒนาบุคลากรตามความต้องการแต่ละคน (Individual needs) เพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
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โดยแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเน้นการเรี ยนจากการปฏิบตั ิเป็ นหลัก (On the
Job Training) เป็ นการเรี ยนรู ้ จากเหตุการณ์ และสภาพความเป็ นจริ งและปั ญหาในสถาน
ประกอบการเป็ นสาคัญ
ซึ่ งโดยสรุ ป คุ ณ อารยา เจริ ญ กุ ล เห็ น ว่ า เป็ นแนวโน้ม ที่ ดี ที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งการจัด
การศึกษาด้วยตนเอง เพราะเป็ นการเห็นความสาคัญของคน สามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุดและเกิด
การเรี ยนรู ้ตลอดเวลา

บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บริ ษทั อมตะคอร์
ปอเรชัน่ จากัด เปิ ดเผยว่า จากปั ญหาความต้องการแรงงานเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯ จึงวางแนวทาง
เพิ่ ม จ านวนแรงงานที่ ใ ช้ ฝี มื อ ให้ เ ข้า มาในระบบมากขึ้ น ในรู ปแบบของความร่ วมมื อ กับ
สถาบันการศึกษา เพื่อนานักศึกษาเข้ามาฝึ กงานในโรงงานโดยตรง เพื่อได้ประสบการณ์การทางาน
จริ ง ทาให้เกิดประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายคือการนานักศึกษามาเรี ยนรู ้และฝึ กงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคู่กบั การเรี ยน ภาคทฤษฏี จากเดิ มที่การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาด้านอาชี วศึกษา ต้องรอให้เป็ น
ช่วงเวลาของการฝึ กงานจริ งกับโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจบการศึกษาโดยในหลักสู ตรมีการฝึ กงาน
เต็มรู ปแบบ เป็ นระยะเวลา 7 เดือน ถึง 1 ปี เป็ นการติวเข้มสาหรับนักศึกษาเพื่อให้มีประสบการณ์
ในการทางานจริ ง ก่อนจบการศึกษา และในที่สุดอาจได้ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ งนั้นๆ
(วิบูลย์ กรมดิษฐ์, 2555)
โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล
รวมถึงความเห็นของคุณธนิกา พีรคัม (สัมภาษณ์,วันที่ 12 กรกฎาคม 2555) ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นา แห่ งโรงเรี ยนวิชาการโรงแรมแห่ งโรงแรมโอเรี ยลเต็ล ได้ให้ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าเป็ นสิ่ งที่โอเรี ยลเต็ลได้จดั ทาโครงการนี้ มาตั้งแต่
ปี 2533 ด้วยเหตุผลที่การท่องเที่ยวในขณะนั้นรุ่ งเรื องมาก ทาให้ขาดแคลนบุคลากรด้านการโรงแรม
รวมถึ ง คุ ณ ภาพก็ย งั ไม่ ไ ด้ต ามที่ ตอ้ งการ คุ ณ เคิ ร์ ท ซึ่ ง ดารงต าแหน่ งผูจ้ ัด การทั่ว ไป จึ ง ได้จ ัด ตั้ง
โรงเรี ย นวิ ช าการโรงแรมแห่ ง โรงแรมโอเรี ย ลเต็ลขึ้ น โดยยึดต้นแบบการจัด การศึ ก ษามาจาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้การศึกษาและฝึ กอบรมพนักงานในโรงแรมโอเรี ยลเต็ลก่อน
ในส่ วนของภาคการศึกษาของรัฐอันได้แก่กระทรวงศึกษาธิ การก็ได้เร่ งแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานดังกล่าว โดยสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ พัฒ นาบุ ค ลากรระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ
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ภาคอุตสาหกรรม เป้ าหมายการดาเนิ นงานร่ วมกันใน 2ปี ข้างหน้าว่าจะรับนักศึกษาเข้าทวิภาคี โรงงาน
โรงเรี ยนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จานวน 2,000 คน ซึ่งจะทาให้ภาคอุตสาหกรรมมีกาลังแรงงานระดับ
อาชีวะเข้าทางานในสถานประกอบการมากขึ้น (ศักดา คงเพชร, 2555) รวมถึงสถาบันการศึกษาของรัฐ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็ได้มีการพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เป็ นมาตรฐานอาเซี ยนได้เปิ ด
สอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Diploma
Program in International Trade Management) เพื่อผลิตครู ตน้ แบบขยายผลไปสู่ การผลิตบุคลากรด้าน
แรงงานฝี มื ออย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็ นการรองรั บความต้องการแรงงานฝี มื อจานวนมากของภาค
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในตลาดอาเซี ยน (สมพล พงศ์ไทย, 2555) รวมถึงกุลธร เลิศสุ ริยะกุล
(ม.ป.ป.) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เกี่ยวพันกับสถานประกอบการไว้ว่า หลักการ
จัดการศึ กษานั้นเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และเพิ่มศักยภาพการทางานควบคู่ไปกับการยกระดับ
การศึกษาสาหรับผูใ้ ช้แรงงานให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น ยึดหลักการ
จัดการแบบมีส่วนร่ วมของภาคี ทั้งภาครัฐ และเอกชนในลักษณะหุ ้นส่ วน รวมทั้งพัฒนารู ปแบบและ
วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้แรงงานและสถานประกอบการ
ดั ง นั้ นสถานประกอบการทั้ งหลายอั น ได้ แ ก่ สถานที่ ท างาน โรงงาน
ห้างสรรพสิ นค้า บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ ในชุมชนจึงสามารถจัดการศึกษาอบรม หรื อจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ผทู ้ ี่ทางาน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) โดยรู ปแบบการจัดการศึกษาเป็ นได้
ทั้งการร่ วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐหรื อเอกชนที่เปิ ดดาเนิ นการอยู่ในรู ปของทวิภาคี หรื อการ
จัดการศึกษาด้วยตนเองของสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นการตระหนักและเร่ งดาเนิ นการพัฒนาและ
เพิ่มปริ มาณของแรงงาน รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานประกอบการมีส่วนร่ วมสร้าง
ความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานหรื อพนักงานของตนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต เป็ นการเพิ่มคุณภาพของแรงงานและร่ วมกันแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานที่คุณสมบัติที่ตอ้ งการในระยะยาว
4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็ นบุคคลซึ่ งมีความพร้อม มีความจริ งใจ และ
สามารถที่จะทางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร หรื อเป็ นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่า
ของระบบการบริ หารงานให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการได้ ดังนั้นองค์การจึ งมี หน้าที่ ในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ปฎิบตั ิงานจนบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งต้องใช้การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย (สมชาย หิ รัญกิตติ, 2542:9)
4.1 กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

43

ยุทธศาสตร์ องค์กรและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั มีความสัมพันธ์กนั
องค์กรจะประสบความสาเร็ จหรื อบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ที่วางเอาไว้ได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับกลยุทธ์ในส่ วนต่างๆ ขององค์กรแนวคิดในการบริ หารองค์กรสมัยใหม่จะเน้นการบริ หารใน
ลักษณะบูรณาการ กล่าวคือ องค์กรจะต้องกาหนดทิศทางและเป้ าหมายที่ชัดเจน ผ่านวิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ และตัว ชี้ ว ดั ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ก าหนดขึ้ น จากนั้น องค์ก รจะต้อ งพิ จ ารณาว่ า มี ส่ ว นประกอบ
อะไรบ้างที่มีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามยุทธศาสตร์ ที่ได้วาง
เอาไว้ ซึ่ งคงจะหนี ไม่พน้ การจัดการกลยุทธ์ท้ งั 4 ด้านตามทฤษฎี Balanced Scorecard & KPI ได้แก่
กลยุท ธ์ ด้า นการเงิ น กลยุท ธ์ ด้า นการตลาด กลยุท ธ์ ด้า นการผลิ ต และกลยุท ธ์ ด้า นการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในแต่ละส่ วนที่จะต้องคิดกลยุทธ์ วางเป้ าหมาย กาหนด
แผนการ กระจายความรั บ ผิ ด ชอบและควบคุ ม ผลลัพ ธ์ ให้ มี ค วามชัด เจนและสอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ องค์กร (Corporate Strategy) ซึ่ งหากมองเป็ นรู ปพีระมิด จะพบว่ากลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั เป็ นฐานล่างสุ ดของพีระมิด แต่ในอดีตผูบ้ ริ หารมักจะมองข้ามฐานล่างสุ ดของ
พีระมิดนี้เสมอ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร,2550:28-29)
สมชาย หิ รัญกิตติ (2542:24) ให้แนวคิดด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ว่า
เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั เป้ าหมายกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุ งสมรรถนะ
ของธุ รกิจและพัฒนาวัฒธรรมองค์กร ทาให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รู ปแบบของการ
วางแผนการขยายตัวและกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย เป็ นการยอมรั บหน้าที่ของทรัพยากรมนุ ษย์ว่า เป็ นเสมือนหุ ้นส่ วนหรื อส่ วนประกอบ
สาคัญในกระบวนการของกลยุทธ์ ระดับบริ ษ ทั อย่างไรก็ตามการสร้ างกลยุทธ์เหล่ านี้ จะต้องผ่าน
กิจกรรมของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม และการให้รางวัลบุคคล
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์, 2551:53)
1. ลักษณะสาคัญของกลยุทธ์บริ หารคน
1.1 เป็ นการวางแผนระยะยาว
1.2 เชื่อมโยงแผนคนกับแผนงาน
1.3 เชื่อมโยงการบริ หารคนกับผลการปฏิบตั ิงาน
2. รู ปแบบกลยุทธ์
2.1 การพัฒนา (Development) ใช้กบั องค์การที่มีความเติบโตสูงแต่ความพร้อมต่า
2.2 การขยายตัว (Expansion) ใช้กบั องค์การที่มีท้ งั โอกาสและความพร้อมแต่
ต้องคานึงถึงการแบ่งสรรทรัพยากรที่ทาให้เติบโตและใช้ในการบริ หาร
2.3 Productivity ใช้กบั องค์การที่มีความพร้อมสูงแต่โอกาสน้อย
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2.4 Redirection ใช้กบั องค์การที่มีความพร้อมน้อยและโอกาสน้อย
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์น้ นั ต้องสอดคล้องกบกลยุทธ์ขององค์กร
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรเติบโตและขยายตัวด้วยรู ปแบบของกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
4.2 การวางแผนอัตรากาลังคนและการสรรหาคัดเลือก
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นเป็ นกระบวนการแรกสุ ดในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีแนวทางดาเนินการดังนี้ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550:45)
4.2.1 การวางแผนอัตรากาลังคนและสัดส่ วนของพนักงานในแผนก/ฝ่ ายต่างๆ
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในระยะยาว
4.2.2 การหาวิ ธี ใ นการสรรหาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้มี ต ัว เลื อ กที่ มี ป ริ ม าณมากและ
เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
4.2.3 การจัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะได้คนที่
มีความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร
4.2.4 การจัดให้มีกระบวนการเพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่ที่เข้ามาสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมขององค์กรได้หรื ออาจจะต้องคิดในมุมกลับบ้างว่าองค์กรควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อะไรบ้างเพื่อจะได้ประสานงานกับบุคลากรใหม่ที่เข้ามา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กร
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2551:33) กล่าวถึงการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ (Human
Resource Planning) คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็ น
การล่วงหน้าว่าต้องการบุคคลประเภทใดระดับใดจานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด (the right people
the right place, at the right time) และกาหนดวิธีการจะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่ตอ้ งการว่าจะ
ได้มาจากไหนอย่างไร ตลอดจนการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆเพื่อที่จะใช้ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยูใ่ ห้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์น้ นั จะเป็ นกระบวนการที่ให้ได้กาลังคนเข้ามาทางาน
ในองค์กรอย่างเพียงพอทั้งปั จจุบนั และอนาคต และสิ่ งที่สาคัญอย่างมากคือ คุณภาพของกาลังคนที่
ได้จากการกระบวนการสรรหาคัดเลือก
4.3 การบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
การบริ หารค่าตอบแทนเป็ นประเด็นที่สาคัญมาก อาจจะเรี ยกได้ว่าเป็ นประเด็นที่
สาคัญที่สุดในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เลยทีเดียว เพราะการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนจะ
สะท้อนถึงผลลัพธ์ต่างๆ ในการบริ หารทรัพยามนุษย์ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550:109)
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การออกแบบระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทน ส่ ว นประกอบของผลตอบแทน
(Compensation) จะประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550:112)
1. ผลตอบแทนหลัก (Base Compensation) หมายถึงค่าตอบแทนส่ วนใหญ่ที่
ได้รับเป็ นประจา เช่นเงินเดือน เป็ นต้น
2. ผลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงานดี เช่นการจ่ายโบนัส การจ่าย Incentive
3. ผลประโยชน์อื่นๆ (Benefit) มักอยูใ่ นรู ปของสวัสดิการ เช่นค่ารักษาพยาบาล
ค่าประกันสุ ขภาพ
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2551:49) ยังกล่าวถึง ผลประโยชน์เกื้อกูลว่าเป็ นสิ่ งที่จดั หา
ให้เพื่อเป็ นรางวัลหรื อบริ การนอกเหนือจากเงินเดือน และสวัสดิการคือสิ่ งที่จดั เพื่อช่วยเหลือในการ
ครองชีพเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรี ยนบุตรเป็ นต้น
หลักการให้ผลประโยชน์เกื้อกูล
1. ให้ตามความต้องการหรื อความจาเป็ น
2. มุ่งประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าบุคคล
3. การจัดประโยชน์เกื้อกูลควรมีความยืดหยุน่ และปรับเข้ากับความ หลากหลายได้ดี
4. ควรมีการสื่ อข้อความอย่างทัว่ ถึง
5. ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นวิสยั ที่จะทาได้
หลักของการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการจึงต้องดึงดูดและหากให้ได้ผลจะต้อง
ตรงกับความต้องการของบุคลากร และให้อย่างทันเวลา การมีผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ดีจะ
สามารถดึ งดู ด คนเข้า สู่ หน่ ว ยงาน และสร้ างขวัญและความจงรั กภักดี ได้ สามารถลดอัตราการ
ลาออกขององค์กร
4.4 การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม
การพัฒ นาบุ ค ลากรนั้น แตกต่ า งจากการฝึ กอบรม ตรงที่ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรมี
วัตถุ ประสงค์ที่ยาวนานกว่า การฝึ กอบรม เพราะวัตถุ ประสงค์ของการฝึ กอบรมมี เพื่อปรั บปรุ ง
การปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน หรื อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะที่การพัฒนาบุคลากร มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างาน พัฒ นาภาวะผูน้ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ระบบความคิ ด และพฤติ ก รรมในการท างาน
การพัฒนาบุคลากรเป็ นสิ่ งที่องค์กรจะต้องทาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นระยะเวลานานซึ่ งก็สอดคล้องกับ
ผลลัพท์ของการพัฒนาบุคลากร ที่จะส่ งผลกับองค์กรในลักษณะสะสม และให้ผลต่อองค์กรใน
ระยะยาวเช่ นกัน โดยทัว่ ไปองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรจะประกอบด้วยส่ วนประกอบ
ต่างๆ 5 ประการ ดังนี้ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550:93-94)
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1. การฝึ กอบรม
2. การจัดสรรงานหรื อการมอบหมายหน้าที่
3. การประเมินผลและการให้รางวัล
4. วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร
5. การวางแผนอาชีพและการสื บทอดตาแหน่ง
สมชาย หิ รัญ กิ ตติ (2542)ให้แนวคิดว่าการฝึ กอบรมเป็ นการสร้ างความผูกพัน
ระหว่ า งพนั ก งานกั บ บริ ษัท การขยายบทบาทในการฝึ กอบรมเป็ นผลมาจากการแข่ ง ขัน
ด้านเศรษฐกิจ บริ ษทั ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพ
ซึ่ งความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย และการตอบสนองกับลูกค้าจะต้องสร้างความเป็ น
กัน เอง ให้ ค วามสะดวกสบายและตรงเวลา ดัง นั้ น การจะท าให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานใหม่ น้ ี
จาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมเทคนิ คต่างๆ รวมทั้งต้องการคนที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงาน สามารถทางานเป็ นทีมและทางานในหน้าที่อื่นได้อย่างดี
ธารงศัก ดิ์ คงคาสวัส ดิ์ (2553:87-88)
ให้แ นวคิ ด ว่า ในการพัฒ นาบุ คลากร
นอกเหนือจากการฝึ กอบรมแล้วยังมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรอีกหลายรู ปแบบ ที่ควรควบคู่ไปกับ
การจัดฝึ กอบรม ได้แก่
1. การสอนงานหรื อการแนะนางาน (Coaching) สาหรับพนักงานเข้าใหม่โอนย้าย
หรื อเมื่อพนักงานเริ่ มทางานผิดวิธีอาจก่อความเสี ยหายหัวหน้างานสามารถสอนงานได้ตลอดเวลา
2. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) คือ การจัดให้มีการหมุนเวียน
หน้ า ที่ ง านเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจลั ก ษณะงานในต าแหน่ ง หน้า ที่ อื่ น ๆ เพิ่ ม พู น
ความสามารถบุคลากรในการเรี ยนรู ้งานใหม่ๆ
3. การมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ (Job Assignment) เช่น การมอบหมายงานโครงการ
ให้ทาเพื่อนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาประยุกต์ใช้ โดยยังมีหวั หน้าให้การสอนงาน และชี้แนะในกรณี มีปัญหา
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยฝ่ ายทรั พยากรบุคคลต้องสร้างความเข้าใจแก่หัวหน้างานทุกฝ่ ายในองค์กรให้มี
บทบาทเป็ นผูพ้ ฒั นาบุคลากรในหน่ วยงานของตนเองโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสาคัญใน
การให้ความรู ้ ความเข้าใจและให้คาปรึ กษา
4.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน คือ กระบวนการสื่ อสารสองทางระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ภายใต้ปรั ชญาความเชื่ อที่ ว่า ทั้งสองฝ่ ายมี ความเท่าเที ยมกันในลักษณะของ
หุ น้ ส่ วน (Partnership) โดยมีกรอบและความตกลงร่ วมกันในเรื่ องงานและความคาดหวัง วิธีการที่จะให้
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พนักงานบรรลุเป้ าหมายในการทางาน วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง
สองฝ่ ายที่จะช่วยปรับปรุ งและพัฒนางานให้ดีข้ ึน การกาหนดตัวชี้ วดั ผลงาน การหาทางแก้ไขปั ญหา
และอุปสรรคที่ขดั ขวางการทางาน (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2553:105-106)
บริ ษทั จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทั้งอย่างเป็ นทางการและ
ไม่ เป็ นทางการ ซึ่ งอาจให้คาจ ากัด ความว่าเป็ นกระบวนการที่ 1) วางมาตรฐานการทางาน 2)
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่แท้จริ งของพนั กงานที่สัมพันธ์กบั มาตรฐานเหล่านั้น 3) จัดให้มีการ
ป้ อนกลับข้อมูลสู่ พนักงาน โดยมีเป้ าหมายเพื่อกระตุน้ พนักงานให้ตดั การปฏิบตั ิงานที่บกพร่ อง
ออกไปหรื อรักษาการปฏิบตั ิงานที่ดีเหนือค่าเฉลี่ยต่อไป (สมชาย หิ รัญกิตติ, 2542:202)
การบริ หารผลการปฎิบตั ิงานที่มีประสิ ท ธิ ภาพจะทาให้รักษาพนักงานที่เป็ นคนดี
และคนเก่งไว้กบั องค์กรได้และเกี่ยวโยงไปยังการให้ผลตอบแทนที่ถูกต้องเหมาะสมกับคนที่ “ใช่”
5. บริบทสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
ั น์
5.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ความเป็ นมาของโรงเรียน
เริ่ มแรกนั้นชื่อว่า “โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ” ตั้งอยูเ่ ลขที่ 20 / 29 ซอย
งามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วานตาบลบางเขนอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็ นโรงเรี ยนในเครื อ
บริ ษทั ซี พีเซเว่นอีเลฟเว่นจากัด ( มหาชน ) ดาเนินการบริ หารจัดการโดยบริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์จากัด
ซึ่ งได้ซ้ื อกิจการต่อจากผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิคนนท์บนพื้นที่ 5 ไร่ 54 ตารางวาเดิม
เปิ ดทาการสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ( ปวช. ) ในสาขาวิชาต่างๆคือบัญชีการตลาดเลขานุการการขายวิจิตรศิลป์ ช่างเทคนิ ค
สถาปั ตยกรรมช่างไฟฟ้ ากาลังช่างอิเล็กทรอนิกส์บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์จากัด เข้าบริ หารในภาคเรี ยนที่
2 / 2547 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจโดยมี นายปิ ยวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาตจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคีร้อยเปอร์ เซ็นเป็ นสถานประกอบการใน
เครื อบริ ษทั ซี พีเซเว่นอีเลฟเว่นจากัด (มหาชน) ที่รองรับการฝึ กงานและรับเข้าทางานเมื่อจบ
การศึกษาตามหลักสู ตรบริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ได้เข้าปรับปรุ งอาคารเรี ยนอุปกรณ์การเรี ยนให้มีความ
ทันสมัยปรับปรุ งภูมิทศั น์ท้ งั ภายในและภายนอกคัดเลือกผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่มีศกั ยภาพสู งเข้ามา
บริ หารและสอน นอกจากนี้ ได้รับช่ วงนักศึกษาเก่ าของโรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิ คนนท์ที่ยงั ไม่จบ
การศึกษาศึกษาต่อจบตามหลักสู ตร
โรงเรี ย นปั ญ ญาภิ ว ฒ
ั น์ เ ทคโนธุ ร กิ จ มี เ จตนารมณ์ "เพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาสั ง คม และ
ประเทศชาติในด้านการศึกษา" โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนาในการผลิตบุคลากร
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ที่ เ น้น การเรี ย นรู ้ ภ าคทฤษฎี ค วบคู่ ไ ปกับ ภาคปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ไ ด้พ นัก งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย"
ความรู ้ดา้ นการจัดการธุ รกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุ รกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้ อ
เป็ นองค์ความรู ้ ที่โรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์เทคโนธุ รกิ จ มี ความเชี่ ยวชาญเป็ นพิเศษ เนื่ องจากเป็ น
โรงเรี ยนของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผูบ้ ริ หารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย แม้ว่า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในประเทศไทยแม้จะเปิ ดดาเนิ นธุรกิจมาประมาณ 20 ปี มาแล้วก็ตาม
แต่ประวัติและความเป็ นมา รวมถึงความรู ้ในการดาเนินธุรกิจประเภทนี้ ของเซเว่นอีเลฟเว่นมีมากว่า
หนึ่ งศตวรรษแล้วทีเดี ยว นั่นหมายถึงความรู ้ในการดาเนิ นธุ รกิ จค้าปลีกในระดับมาตรฐานสากล
ผนวกกับการต่อยอดและพัฒนาความรู ้ในด้านนี้ ในประเทศไทยอีกกว่า 20 ปี ย่อมเป็ นที่ประจักษ์
และรับประกันได้ว่า ผูเ้ รี ยนจะได้รับการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ทางด้านธุ รกิจค้าปลีก
จากมืออาชีพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
ด้วยความปราถนาของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุ รกิจกับต่างชาติได้ โรงเรี ยน
ปัญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู ้ดา้ นธุรกิจค้าปลีกที่มีประสบการณ์มาอย่าง
ยาวนานนี้ ให้กบั เยาวชนของชาติทุกๆ คน โดยผ่านการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคีเต็มรู ปแบบ
แห่ งแรกในประเทศไทย ด้ว ยประโยชน์ที่ มอบให้กับนัก เรี ย นของโรงเรี ย นฯ เช่ น ค่าเทอมฟรี
มีรายได้ระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิ งาน และการรั บประกันการมี งานทา 100% เมื่ อสาเร็ จการศึ กษา
เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี ทาให้มีนกั เรี ยนให้ความสนใจสมัครเข้าเรี ยนเป็ นจานวนมาก แต่ถึงกระนั้นก็ยงั
พบว่า ยังมีนกั เรี ยนอีกไม่นอ้ ยที่ติดปั ญหาด้านการเดินทาง เพราะอยูใ่ นที่ห่างไกลโรงเรี ยน ซึ่งตั้งอยู่
ในย่า นงามวงศ์ว าน ประกอบกับบริ ษ ัทฯ ได้รับเลื อ กจาก สานัก งานเลขาธิ ก าร สภาการศึ ก ษา
กระทรวง ศึกษาธิ การ ให้เข้าร่ วมโครงการนาร่ องเปิ ดศูนย์การเรี ยนโดยสถานประกอบการ ในปี
2549 ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการเปิ ดศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ข้ ึนทั้งหมด 20 ศูนย์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร 10 ศูนย์ และต่างจังหวัดอีก 10 ศูนย์ เพื่อขยายโอกาสให้นกั เรี ยนที่จบชั้น ม.3
ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และมีขอ้ จากัดด้านการเดิ นทาง สามารถเข้าเรี ยนในระดับ
ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในโครงการนี้ได้ฟรี
ดังนั้น เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาสู่ เยาวชนให้ทว่ั ถึงมากยิ่งขึ้น บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ตั้งโครงการโรงเรี ยนเครื อข่ายทวิภาคีโดยร่ วมมือกับสมาคม
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนจานวน 10 โรงเรี ยนทัว่
ประเทศ ในปี 2551 และเพิ่มขึ้นเป็ น 37 โรงเรี ยน ในปี 2552 ทาการสอนในระดับ ปวช.สาขาธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้หลักสู ตรและวิธีการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนักเรี ยนจะได้ “เรี ยน
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ฟรี ใกล้บา้ น ทางานในท้องถิ่น” ทุกศูนย์การเรี ยนฯ และทุกโรงเรี ยนเครื อข่ายจะดาเนินการเรี ยนการ
สอนโดยคณะผูบ้ ริ หาร และอาจารย์จากโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒ
ั น์เทคโนธุ รกิ จ ด้วยวิธีการสอนอัน
ทันสมัยผ่านดาวเทียม อาจารย์ผสู ้ อนและนักเรี ยนที่อยูท่ ี่โรงเรี ยนเครื อข่าย สามารถสื่ อสารโต้ตอบ
กันได้ตลอดเวลา โดยถ่ายทอดสดไปยังศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ 20 ศูนย์ และโรงเรี ยนเครื อข่าย
อาชีวศึกษาเอกชนอีก 37 โรงเรี ยน พร้อมกันทัว่ ประเทศ
ในปี 2555 โรงเรี ยนเทคโนโลยีปัญญาภิ วฒ
ั น์ มีเครื อข่าย 58 จุดสถานศึกษา
ทัว่ ประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคหน้า
วัตถุประสงค์ ของโรงเรียนปัญญาภิวฒ
ั น์ เทคโนธุรกิจ
1. เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
2. สร้างงานสู่ทอ้ งถิ่น
3. พัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเยาวชนสู่ ภ าคธุ ร กิ จ และสร้ า งผูเ้ รี ย นสู่ ก ารเป็ น
เจ้าของธุรกิจ
4. สร้างองค์ความรู ้ดา้ นธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผเู ้ รี ยน
5. สนับสนุ นเยาวชนที่ดอ้ ยโอกาสที่จะศึกษาต่อ และผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี
โอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทา
นโยบายในการดาเนินงานของโรงเรียน
ธุรกิจค้าปลีกเป็ นธุรกิจที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมากและมีมูลค่าทางด้าน
ตลาดสู งถึ งนับหลายแสนล้านบาทต่อปี ในธุ รกิ จค้าปลี กมีการแบ่งตลาดออกเป็ นหลายส่ วนเช่ น
ศูนย์การค้าห้างสรรพสิ นค้าซุปเปอร์ มาร์ เกตร้านค้าสะดวกซื้ อ Category Killer และอื่นๆอีกมาก
เนื่ องจากปั จจุบนั ได้มีการเปิ ดกว้างในการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นจากนักลงทุนชาวไทยและนัก
ลงทุนชาวต่างประเทศซึ่งเป็ นผลมาจากเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ (GATT and AFTA) เป็ น
ผลให้เกิดการขยายตัวของธุ รกิจค้าปลีกในอัตราที่สูงมากจาเป็ นต้องมีบุคลากรเป็ นจานวนมากเพื่อ
ป้ อนให้ธุรกิ จดังกล่าวปั จจุบนั บุคลากรที่เข้าร่ วมทางานในธุ รกิจค้าปลีกส่ วนมากแล้วจะมีความรู ้
ระดับปวช. ขึ้นไปซึ่ งส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษามาจากสถาบันในสายอาชีพแม้ว่าบางส่ วนในระดับ
บังคับบัญชาจะสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปจากมหาวิทยาลัยก็ตามแต่เมื่อพิจารณาจาก
หลักสู ตรที่บุคลากรเหล่านั้นสาเร็ จมาจะเห็นได้วา่ หลักสูตรการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ที่มีการใช้อยู่
ในสถาบันปั จจุบนั ยังด้อยในเรื่ องการค้าปลี กอยูม่ ากขาดในเรื่ องการค้าปลีกที่แท้จริ งรวมไปถึง 30
ความรู ้และการปฏิบตั ิที่เหมาะสมทาให้บุคลากรที่ผลิตออกมาขาดทักษะและความรู ้ในด้านค้าปลีก
จาเป็ นที่ จะต้องมีการฝึ กอบรมในเรื่ องของการค้าปลีกเพิ่มเติมหลังจากได้เข้าร่ วมงานกับองค์กร
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ค้าปลีกต่างๆอันเป็ นสาเหตุให้องค์กรต้องลงทุนในด้านของการฝึ กอบรมเป็ นอย่างมากและเป็ นการ
เสี ยโอกาสของบุคลากรเหล่านั้น บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์จากัดได้เล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวใน
อุตสาหกรรมธุ รกิจค้าปลีกจึงได้มีดาริ ในการจัดตั้งสถาบันที่จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าปลีกโดยใช้ชื่อว่า โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโน
ธุรกิจ ซึ่ งจะเป็ นสถาบันที่เน้นการเรี ยนการสอนในลักษณะที่มีการปฏิบตั ิจริ งควบคู่ไปกับการเรี ยน
ด้านทฤษฎีวิชาการโดยนักเรี ยนสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งกับบริ ษทั ที่ร่วมโครงการกับทางโรงเรี ยน
ดัง นั้น เมื่ อ จบการศึ ก ษาเขาเหล่ า นี้ จะได้รั บ ทั้ง ความรู ้ ภ าคทฤษฎี จ ากทางโรงเรี ย นและความรู ้
ภาคปฏิบตั ิจากสถานประกอบการของนายจ้างซึ่ งจะทาให้เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
คุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการอีกทั้งทางโรงเรี ยนยังมีนโยบายในการรับประกันการทางาน
หลังจบการศึกษาแล้วอันเป็ นอีกประการหนึ่งในการมีส่วนร่ วมช่วยเหลือสังคม
โครงสร้ างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์
ผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีปั ญ ญาภิ ว ฒ
ั น์ ได้แ ก่ ผูจ้ ัด การวิ ท ยาลัย ฯ /
ผูอ้ านวยการศูน ย์การเรี ย นและโรงเรี ยนเครื อข่าย ดู แ ล 4 สายงานได้แ ก่ สายงานบริ ห ารทัว่ ไป
สายงานปฏิบตั ิการศูนย์ฯและเครื อข่าย สายงานวิชาการ และสายงานรัฐสัมพันธ์ ซึ่งมีทีมที่ปรึ กษาใน
การให้คาปรึ กษาโดยไม่ข้ ึนตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของวิทยาลัยฯ ดังแผนภูมิที่ 2
ที่ปรึ กษา

สายงานบริ หาร
ทัว่ ไป

ผูจ้ ดั การวิทยาลัยฯ /ผูอ้ านวยการศูนย์การเรี ยน
และโรงเรี ยนเครื อข่าย

สายงานปฏิบตั ิการ
ศูนย์ฯและเครื อข่าย

สายงานวิชาการ

สายงานรัฐ
สัมพันธ์

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริ หารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ
สถาบันการศึกษา
แนวทางการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรมีความเกี่ ยวพันกับนักเรี ยนตั้งแต่
มอบตัวเข้าเป็ นนักเรี ยนฝ่ ายทรั พยากรบุคคลของบริ ษทั ซี พี จะดูแลนักเรี ยนเสมือนเป็ นพนักงาน
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บริ ษ ทั ตั้งแต่ การบันทึ กประวัติ การจ่ ายค่าตอบแทน การเข้าไปร่ วมออกแบบหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน การจัดกิจกรรมและจัดฝึ กอบรมให้กบั นักเรี ยน ในขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หารงานบุคคลของ
วิทยาลัยฯ จะดูแลเฉพาะอาจารย์และบุคลากรเท่านั้น (กิตติ รัตนราษี, สัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
คุณลักษณะของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้นจึ งทาให้โรงเรี ยนได้กาหนดลักษณะของนักเรี ยนที่
พึงประสงค์ดงั นี้
1. เรี ยนรู ้ไม่ลดละ (Live-Long Learning)
2. มีทกั ษะหลากหลาย (Multi – Skill)
3. ใจรักบริ การ (Service Mind)
4. ก้าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy)
5. เป็ นคนดีศรี สังคม (Social Contribution)
ความหมายตามคุณลักษณะแต่ละข้อมีดงั นี้
1. เรี ยนรู้ ไม่ ลดละ (Live-Long Learning) หมายถึง คุณลักษณะของนักเรี ยน
นักศึกษาที่เป็ นผูศ้ ึกษาหาความรู ้เชิงวิชาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องจากสถาบันการศึกษาแหล่ง
การเรี ยนรู ้แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
2. มีทักษะหลากหลาย (Multi – Skill) หมายถึง คุณลักษณะของนักเรี ยน
นักศึกษาที่มีความรู ้เชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิโดยฝึ กงานจากการปฏิบตั ิจริ งตลอดหลักสู ตร
ตรงกับงานที่ทาพร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบตั ิทุกบริ บทของงานนั้นอย่างชานาญ
3. ใจรักบริการ (Service Mind) หมายถึง คุณลักษณะของนักเรี ยนนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติให้การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าด้วยมิตรไมตรี กบั ลูกค้าทุกระดับมีความเท่าเทียมกันตลอดจน
เพื่อนร่ วมงานในองค์กร
4. ก้ าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) หมายถึงคุณลักษณะของนักเรี ยน
นักศึ กษาที่ มีความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพัฒนาตนเองให้ทนั กับความเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่างๆซึ่งสามารถนามาบูรณาการใช้กบั งานขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
5. เป็ นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) หมายถึงคุณลักษณะของนักเรี ยน
นักศึกษาที่ประกอบด้วยการมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีระเบียบวินยั มีจิตสานึ กที่ดีรักการเรี ยนรู ้มีความ
รั ก ความผูก พัน เอื้ ออาทรห่ ว งใยกับบุ คคลในครอบครั ว รั ก ความเป็ นไทยและวัฒ นธรรมไทยมี
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตดี มีวิถีชีวิตแบบประชาธิ ปไตยไม่มวั่ สุ มอบายมุขซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่
เป้ าหมายในการบริ หารงานปกครองนักเรี ยนนักศึกษา
การเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์
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การเรี ยนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ เป็ นการเรี ยนการสอนที่อยู่
ในรู ปแบบการสลับเรี ยน หรื อ Block Course ภายใน 1 ปี การศึกษา แบ่งเป็ น 2 เทอม แต่ละเทอมมี
ระยะเวลาเรี ยน 6 เดือน แบ่งการเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A เรี ยนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรี ยน 3 เดื อน โดยเรี ยนที่โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์
เทคโนธุ รกิ จ และสาหรั บศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์ หรื อโรงเรี ยนเครื อข่ายอาชี วศึกษาเอกชน
มีการเรี ยนโดยเรี ยนระบบ "การเรี ยนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง (2 Ways Video Conference)"
มีอาจารย์สอนจากส่ วนกลางผ่านระบบ Video Conference ไปยังศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ หรื อ
โรงเรี ยนเครื อข่ายอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรี ยน 3 เดือน โดยจะเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ณ ร้าน เซเว่น
อี เ ลฟเว่ น ที่ ผู ้เ รี ย นได้เ ลื อ กไว้เ ป็ นระบบการเรี ย นแบบปฏิ บ ัติ ง านจริ ง (มี ร ายได้จ ากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน) เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรี ยน
การเรียนแบบ Video Conference
ไม่ว่าจะเรี ยนกับศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิ วฒั น์ หรื อโรงเรี ยนเครื อข่ายอาชี วศึกษา
เอกชนใดก็ต ามสามารถมั่น ใจได้ว่า จะได้รั บความรู ้ เ ท่ าเที ย มกัน ทุ ก ที่ เพราะการเรี ย นการสอน
ทางไกลแบบ "วิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์" เป็ นการออกอากาศสด ณ ห้องส่ งส่ วนกลางจากโรงเรี ยน
ปั ญญาภิ วฒ
ั น์เทคโนธุ รกิ จ ไปยังศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์ หรื อโรงเรี ยนเครื อข่ายอาชี วศึกษา
เอกชน เป็ นการเรี ยนการสอนแบบสื่ อสาร 2 ทางคือ อาจารย์และนักเรี ยนสามารถคุยโต้ตอบกันได้
ตลอดเวลา โดยแต่ละศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิ วฒั น์ หรื อโรงเรี ยนเครื อข่ายอาชี วศึกษาเอกชนจะมี
อาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ประจ าอยู่คอยก ากับดู แ ลการเรี ย นการสอนและช่ ว ยทบทวนบทเรี ย นให้
นักเรี ยนในช่วงท้ายคาบเรี ยนเพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรี ยนอย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
หลักสู ตรการสอน
หลักสู ตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ เปิ ดสอนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มี 2 สาขา ได้แก่
1. หลักสู ตรธุ รกิ จค้าปลีก เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดขึ้นเพื่อให้ผูเ้ รี ยน ได้มีความรู ้ ใน
ด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริ หารธุ รกิจ เป็ นการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความพร้อมและความสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจส่ วนตัว วิชาที่สอนในหลักสู ตรนี้ จึงครอบคลุมใน
หลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุ รกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดง
สิ นค้า การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็ นต้น
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2. หลัก สู ตรไฟฟ้ าก าลัง เป็ นหลัก สู ตรที่ เปิ ดขึ้ น ให้ผูเ้ รี ย นได้มีค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
งานไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ การติดตั้งไฟฟ้ าในอาคารและนอกอาคาร เครื่ องมือกล งานเชื่ อม
งานเครื่ องยนต์เครื่ องทาความเย็น ไฮดรอลิกส์ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า รวมทั้งคอมพิวเตอร์และบัญชี
การสอนในระบบทวิภาคี
การเรี ยนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ เป็ นการเรี ยนการสอนใน
ระบบทวิภาคี 100% เรี ยนภาคทฤษฎีที่โรงเรี ยนปั ญญาภิว ัฒน์ฯ หรื อที่ศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์
หรื อ ที่ โรงเรี ย นอาชี ว ะศึ ก ษาเครื อข่ า ยเอกชนและรั ฐ บาล ระยะเวลา 3 เดื อ นสลับ กับ การเรี ย น
ภาคปฏิบตั ิงานจริ งที่สถานประกอบ (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการ) 3 เดือน
โดยเรี ย นสลับกันไปลักษณะนี้ เป็ นระยะเวลา 3 ปี จนสาเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตร โดยได้รับ
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
1. การเรี ย นภาคทฤษฎี ที่ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ปั ญ ญาภิ ว ฒ
ั น์ เป็ นการเรี ย นใน
ห้องเรี ยนตามปกติ
2. การเรี ยนภาคทฤษฎี ที่ศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒ
ั น์ และโรงเรี ยนอาชี วศึกษา
เครื อข่าย จะเป็ นการเรี ยนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
จุดเด่ นของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์
1. จบแล้วมีงานทา 100% เมื่อเรี ยนจบจากโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจไม่ว่า
สาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานทา 100% เนื่ องจาก บมจ. ซี พี ออลล์ มีบริ ษทั ในเครื อมากกว่า
10 บริ ษทั ที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่ องทุกปี เฉพาะร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นมีการขยายตัวกว่า
500 สาขา ต่อปี โดยบริ ษทั จะบรรจุนกั เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุ รกิจ
เข้าทางานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ละตาแหน่งงานที่มี
2. อนาคตและความก้า วหน้า ของนัก เรี ย นวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ปั ญ ญาภิ ว ฒ
ั น์
นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการ
ทดสอบและบรรจุ เ ป็ นพนั ก งานในต าแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยผู จ้ ัด การร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น จากนั้น เมื่ อ
ประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็ น ผูจ้ ดั การร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การเขต (FC) ผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป และยังมีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ และถ้านักเรี ยนมีความ
พร้อมและอยากเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้
ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุ ดในเงื่อนไขของพนักงาน
3. มี เ บี้ ยเลี้ ยง ระหว่ า งเรี ยนภาคปฏิ บ ัติ ทุ ก หลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอนที่ วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ ได้กาหนดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง โดยนักเรี ยนจะได้รับโอกาสในการ
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ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ และ บมจ.ซี พี ออลล์
กาหนด นักเรี ยนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึ กปฏิบตั ิงานจากทางบริ ษทั ตามความเหมาะสม
เป็ นการแบ่งเบาภาระจากผูป้ กครองและฝึ กให้นกั เรี ยนได้เห็นคุณค่าของการทางาน
4. เรี ยนจากประสบการณ์จริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการทางานจริ งเป็ นหัวใจหลักของ
การเรี ยนที่นี่ ทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ ได้กาหนดให้มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิในสถานประกอบการจริ ง โดยนักเรี ยนจะได้รับการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง จากสถานประกอบ ที่
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุ รกิจ และ บมจ.ซี พี ออลล์ กาหนด ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจในการ
ประยุกต์ภาคทฤษฎี ลงสู่ ภาคปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี้ ยงั มีวิทยากรซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจาก บมจ. ซี พี
ออลล์ ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ในการทางานแก่นกั เรี ยนตลอดหลักสู ตรเพื่อให้นักเรี ยน
พร้อมที่จะทางานได้ทนั ทีหลังสาเร็ จการศึกษา
5. ทุนการศึ กษาตลอดหลักสู ตร (เฉพาะสาขาธุ รกิ จค้าปลีก) นักเรี ยนจะได้รับ
ทุนการศึกษาจาก บมจ. ซี พี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
เมื่อสาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ แล้วทางานกับ บมจ. ซี พี ออลล์ 1 ปี โดย
รับเงินเดือนและได้รับสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริ ษทั และยังได้รับสิ ทธิ์ ใน
การศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
6. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรื อ
CSR จากจุดเด่นของปั ญญาภิวฒั น์ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั สังคมและผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
6.1 สังคม และประเทศชาติ ได้เยาวชนที่มีคุ ณภาพ และลดปั ญหาทางสังคม
6.2 ผูป้ กครอง นักเรี ยน มีโอกาสเรี ยนฟรี มีงานทา ทางานเป็ น และความก้าวหน้า
6.3 คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พฒ
ั นาทักษะการสอน และประสบการณ์
การทางานจริ ง
6.4 การศึ ก ษา เป็ นต้ น แบบการปฏิ รู ปการศึ ก ษา เปิ ดโอกาสสู่ ชุ ม ชน
ทัว่ ประเทศด้วยระบบการเรี ยนทางไกลและลดการสูญเสี ยทางด้านการศึกษา
6.5 สถานประกอบการ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
(http://www.panyapiwat.ac.th)
5.2 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้ า
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 25 หมู่ 7
ถ.สุ วิ นทวงศ์ กม.ที่ 66 ต.คลองนครเนื่ องเขต อ.เมื อง จ.ฉะเชิ งเทรา เป็ นโรงเรี ย นที่ ดาเนิ นการ
โดยบริ ษทั โตโยต้า ประเทศไทย จากัด เปิ ดทาการสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง

55

(ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์ และเทคโนโลยีการบริ การรถยนต์ ปั จจุบนั มีนักศึกษาจบ
การศึกษาแล้ว 11 รุ่ น จานวนทั้งสิ้ น 1,293 คน
วิสั ย ทั ศ น์ คื อ “โรงเรี ย นมุ่ ง ตอบแทนสั ง คมไทยด้ว ยการพัฒ นาเยาวชน และ
บุคลากรให้เป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถเปี่ ยมด้วยหัวใจบริ การ และมี ทกั ษะเป็ นเลิ ศในด้าน
เทคโนโลยียานยนต์มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระเบียบวิธีการทางานพัฒนาตนเองและบริ หารงาน
ด้วยวิถีแห่งโตโยต้า ซึ่งได้แก่การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน”
พันธกิจ คือ เรามุ่งมัน่ ที่จะผลิตเยาวชนและบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้วยการ
พัฒนาตามหลักของ SKIPPER
หลักสู ตรการสอน เปิ ดสอนเฉพาะระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีรถยนต์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
รถยนต์สามารถปฏิบตั ิงานในงานอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระดับผูช้ านาญการ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 มี ความรู ้ และทักษะในระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญในการซ่ อมรถยนต์จนกลับคืน
สภาพใกล้เคียงกับมาตรฐานของรถยนต์ใหม่ที่ออกจากโรงงานประกอบรถยนต์
1.2 ทางานในระดับหัวหน้างานสามารถให้คาแนะนา ชี้แจงงานแก่ผใู ้ ต้บงั คับ
บัญชาได้อย่างถูกต้อง
1.3 มีบุคลิกและความสามารถในการเป็ นผูน้ าที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยีย่ ม
1.4 มีทกั ษะในการวางแผนการบริ หารบุคคลการบริ หารและจัดการธุ รกิ จที่
เกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งความรู ้ และทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่า งกว้างขวางทั้งนี้ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย ต่อสิ่ งแวดล้อมและไม่
กระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสาคัญ
1.5 มีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นได้
และมีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต
1.6 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ ม อดทน ขยันหมัน่ เพียร ประหยัด
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ
1.7 มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและดารงตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เคารพในสิ ทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
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2. หลักสู ตรเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริ การรถยนต์สามารถปฏิ บตั ิ งานในอาชี พที่ เกี่ ยวกับงานบริ การ ในศูนย์บริ การ
รถยนต์ในระดับผูช้ านาญการมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 สื่ อสารกับเจ้าของรถยนต์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถส่ งข่าวสาร
ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2.2 ทางานในระดับหัวหน้างานสามารถให้คาแนะนาชี้แจงงานแก่ผใู ้ ต้บงั คับ
บัญชาได้อย่างถูกต้อง
2.3 ท างานในระดั บ หั ว หน้ า งานสามารถให้ ค าแนะน าชี้ แจงงานแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
2.4 มีบุคลิกและความสามารถในการเป็ นผูน้ าที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยีย่ ม
2.5 มีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นได้
และมีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต
2.6 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ ม อดทน ขยันหมัน่ เพียร ประหยัด
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ
2.7 มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและดารงตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เคารพในสิ ทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
จุดเด่ นของวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้ า
1. อุปกรณ์การเรี ยนและห้องเรี ยนต่างๆ เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
โรงเรี ยนฯ จึ งจ าลองห้องที่ มีลกั ษณะเฉพาะด้านในแต่ ละสาขาอาชี พให้มีสภาพแวดล้อมเหมื อนการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เช่น ห้องพนักงานรับรถ ห้องพนักงานลูกค้าส้มพันธ์ ห้องพนักงานอะไหล่ คลังบริ หาร
อะไหล่ เป็ นต้น
2. การพัฒนานักเรี ยน วิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนานักเรี ยนตามหลักการของ
สถาบันเอง ได้แก่ “SKIPPER” ซึ่งแปลว่า กัปตันเรื อ ผูบ้ งั คับการเรื อหรื อหัวหน้าทีมกีฬา กัปตันทีม
โดยมี ความหมาย คือ เรามุ่งมัน่ จะผลิ ตนักศึ กษาให้เป็ นผูน้ าที่ มีความรู ้ ความสามารถมี ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ คิ ด และมองโลกในแง่ บ วก มี บุ ค คลิ ก ภาพที่ อ่ อ นน้อ มถ่ อ มตน มี ค วามเป็ นผูน้ าสู ง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์และเป็ นนักวิเคราะห์วิจยั ที่ดี
องค์ ประกอบ :
S (Skill)
ทักษะในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยมาตรฐานระดับโลก
K (Knowledge)
ความรู ้ความสามารถในการเรี ยนรู ้
I (Innovative mind) ความคิดสร้างสรรค์
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P (Perception)
ทัศนคติและมุมมองในทางบวก
P (Personality)
บุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน
E (Ethics)
คุณธรรม จริ ยธรรม
R (Research)
ระเบียบแบบแผนในการวิเคราะห์วิจยั
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการทีเ่ ชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการไม่ได้เข้ามาดูแลนักเรี ยนตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษา เป็ นหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ในการดูแลทั้งหมด เป็ นการแยกกันบริ หารจัดการอย่างชัดเจน
แต่ท้ งั นี้ กลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีผลต่อวิทยาลัยฯ ในเรื่ องของการวางแผนอัตรากาลังคน
ในการรั บ นักเรี ยนรวมถึ งกฎระเบี ยบปฏิ บตั ิ ค่าตอบแทน และสวัสดิ การด้วย (วิศิษฎ์ ไกรวิทย์,
สัมภาษณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2556)
นักเรี ยนที่จบการศึกษา โดยประมาณ 50% ทาหน้าที่หลักในการให้บริ การลูกค้า
อยูใ่ นศูนย์บริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายและเครื อข่ายธุรกิจโตโยต้า ส่ วนที่เหลือได้ทาการศึกษาต่อใน
ระดับ ที่ สู ง ขึ้ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ มสั ง คมไทยด้ว ยการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นสถาน
ประกอบการอื่นๆ ทัว่ ประเทศ โดยในปี การศึกษานี้มีนกั ศึกษาที่กาลังศึกษาอยูจ่ านวนทั้งสิ้ น 330 คน
นับเป็ นอี กหนึ่ งโครงการสาคัญของโตโยต้า ซึ่ งมีเป้ าหมายหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์สู่ สังคมไทย และที่สาคัญอย่างยิง่ ก็คือการทาหน้าที่ในการสร้าง
บุคลากรทางด้านยานยนต์อนั มีคุณภาพ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการสร้างเสริ มความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั
ลูกค้าผูใ้ ช้รถยนต์โตโยต้า ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมไทย ให้มีพฒั นาการอย่างยัง่ ยืน
สื บไป (www.toyotaschool.ac.th)
5.3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิ คอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ 9 ถนนโรจนะ-อุทยั
ตาบลคานหาม อาเภออุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา เปิ ดดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฮอนด้าออโตโมบิ ล
(ประเทศไทย) จากัด ได้จดั พิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2544 เป็ นสถานศึกษา
แห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความร่ วมมือของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างเต็มรู ปแบบโดยมี
เป้ าหมายเพื่อสนับสนุ นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีคุณภาพแข็งแกร่ งทัดเทียมกับ
ต่างประเทศเปิ ดทาการสอนและให้บริ การฝึ กอบรมตั้งแต่ปี 2542 เป็ นต้นมา โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
สนับสนุ นให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีคุณภาพแข็งแกร่ งทัดเทียมกับต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2537 นายเอนก อินทร์เรื องศรี ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฮอนด้าคาร์สแมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
จากัด และ นายทวนชัย อรุ ณโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษาร่ วมกันประสานงาน และนาเสนอ
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในวันที่ 26 กันยายน 2537 มีการลงนามบันทึก
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ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฮอนด้าในประเทศไทยกับกรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น เพื่อ
จัดทาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิ คอุตสาหกรรมยานยนต์โดยกลุ่มบริ ษทั ฮอนด้าให้ทุนสนับสนุน
100 ล้า นบาท โดยเมื่ อวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2539 ได้ประกาศจัด ตั้งวิทยาลัย เทคนิ คอุ ตสาหกรรม
ยานยนต์ และวันที่ 5 พฤษภาคม 2542 เปิ ดทาการสอนเป็ นปี แรกในสาขาวิชาเมคคาทรอนิ กส์และ
วันที่ 15 มิถุนายน 2544 จัดพิธีเปิ ดวิทยาลัยฯ อย่างเป็ นทางการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีการ
ลงนามความร่ วมมือตามโครงการความร่ วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ไทยซัมมิทกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
1. จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
และระดับที่สูงกว่าในสาขาวิชาต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
2. ให้บริ การการฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสั้นในสาขางานที่หลากหลายสาหรั บ
บุคลากรของภาคอุตสาหกรรม
3. เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิ คอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็ นศูนย์กลางในการผลิ ตและพั ฒนา
กาลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2545
เป็ นต้นไป
พันธกิจ
1. สร้างระบบความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้ผใู ้ ช้และผูผ้ ลิตกาลังคน
ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
2. สร้างรู ปแบบและวิธีการในการฝึ กอบรมและพัฒนากาลังคนด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ให้เป็ นระบบที่ทนั สมัย ยืดหยุน่ ต่อการให้บริ การเป็ นสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
3. จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่าในสาขาวิชา
ต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
ปรัชญา
“เราเชื่ อว่า คน คือ ปั จจัยหลักของการผลิตทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้น การผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องเป็ นความร่ วมมือกันอย่างต่อเนื่ อง
และมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ”
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คาขวัญประจาวิทยาลัยฯ
ประพฤติตนเป็ นพลเมืองดี มีความเป็ นช่างโดยพื้นฐาน ฝึ กหนักให้ชานาญก้าวทัน
เทคโนโลยี
โครงสร้ างการบริหารงาน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการบริ หารงานของวิทยาลัยเทคนิ คอุตสาหกรรมยานยนต์บริ หารงาน
สู งสุ ดโดยผูอ้ านวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยแบ่ง
สายงานการบริ หารเป็ น 4 สายงานได้แก่ ฝ่ ายบริ หารทรั พยากร ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมื อ
ฝ่ ายพัฒนาการศึกษาและฝ่ ายวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 3
คณะกรรมการบริ หาร
สถานศึกษา

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

ฝ่ ายแผนงานและความ
ร่ วมมือ

ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

งานบริ หารทัว่ ไป

งานแผนและ
งบประมาณ

งานปกครอง

แผนกวิชาสามัญ

งานกิจกรรมนักเรี ยน
นักศึกษา

แผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรม

งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน

งานพัฒนาหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน

งานสวัสดิการนักเรี ยน
นักศึกษา

งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานโครงการพิเศษและ
บริ การชุมชน

งานวิทยบริ การและ
ห้องสมุด

งานโครงการพิเศษและ
บริ การชุมชน

งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

งานครู ที่ปรึ กษา

งานสื่ อการเรี ยน
การสอน

งานบุคลากร
งานการเงิน

งานศูนย์ขอ้ มูลและ
สารสนเทศ

งานบัญชี

งานความร่ วมมือ

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพ
และมารตรฐาน

งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานทะเบียน

งานส่ งเสริ มผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ

งานประชาสัมพันธ์
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างการบริ หารงานวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการทีเ่ ชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยแยกการบริ หารจากสถานประกอบการอย่างชัดเจน เนื่องจากสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการไม่ได้เข้ามาดูแลนักเรี ยน
เสมื อนเป็ นพนักงาน แต่ ส่ิ งที่ เชื่ อมโยงกัน คื อ นโยบายและกลยุทธ์ ของสถานประกอบการและ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ในเรื่ องการผลิตกาลังคน โดยให้การสนับสนุ นวิทยาลัยฯ ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์
การเรี ยนที่เป็ นของจริ ง การให้โอกาสนักเรี ยนได้ฝึกงานที่ บริ ษทั ฮอนด้าออโตโมบิล จากัด อย่างจริ งจัง
และให้โอกาสในการเข้าทางานที่บริ ษทั ฮอนด้าที่มากกว่านักเรี ยนจากที่อื่น จึงเป็ นจุดมุ่งหมายในการ
ผลิตกาลังคนป้ อนความต้องการของสถานประกอบการบริ ษทั ฮอนด้าฮอโตโมบิล จากัด จะมีสิทธิ์
ในการคัดเลือกนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน นักเรี ยนที่เรี ยนที่วิทยาลัยฯ นี้จะมีสิทธิ์ ในการเข้าฝึ กงาน
ที่บริ ษทั ฮอนด้า (ประยุทธ์ นิลวงศ์, สัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2556)
หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
1. หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รั บจาก ม 6.
และปวช.มีท้ งั หมด 6 สาขาวิชา คือ
1.1 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1.2 แผนกวิชาเครื่ องกล
1.3 แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
1.4 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1.5 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1.6 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2. หลัก สู ต รฝึ กอบรมระยะสั้น ในสาขางานหลากหลายสาหรั บ บุ คลากรของ
ภาคอุตสาหกรรมระยะเวลาในแต่ละหลักสู ตรประมาณ 50 – 225 ช.ม. ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเก็บสะสม
หน่วยกิตรวมทั้งสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทางาน เพื่อรับประกาศนียบัตร ปวส.ได้ต้ งั แต่
ปี การศึกษา 2543 เปิ ดทาการสอนจานวน 12 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษหน้างาน 1 การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์การเพิ่มผลผลิต 1 ภาษาญี่ปุ่นหน้างาน 1 งานปั๊ มชิ้นส่ วนรถยนต์
งานเชื่ อมตัวถังรถยนต์งานประกอบรถยนต์งานประกอบเครื่ องยนต์ งานสี รถยนต์ งานตรวจสอบ
ชิ้นส่ วนยานยนต์งานตรวจสอบคุณภาพรถยนต์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบทวิภาคี
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1.1 การสอนภาคปกติ
บริ ษทั ฮอนด้า
1.2 การสอนตามโครงการความร่ วมมือ
บริ ษทั มูราคิ ประเทศไทย จากัด
กลุ่มบริ ษทั ไทยซัมมิท
2. การจัดการสอนภาคปกติ
2.1 สาหรับนักศึกษาที่จบม.6
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ภาคเรี ยนที่ 1
เรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิในสถานศึกษา (08.00-16.00)
ภาคเรี ยนที่ 2
ฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ (08.00-16.00)
เรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิในสถานศึกษา (17.00-21.00)
2.2 สาหรับนักศึกษาที่จบ ปวช.
ภาคเรี ยนที่ 1
เรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิในสถานศึกษา (08.00-16.00)
ภาคเรี ยนที่ 2-4 ฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ (08.00-16.00)
เรี ยนทฤษฎีและปฏิบตั ิในสถานศึกษา (17.00-21.00)
(www.aitc.ac.th)
5.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พซี ี
โรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์ พีซีต้ งั อยู่เลขที่ 309 หมู่ที่ 5 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลเชิ งเนิ น
อ าเภอเมื อ งจัง หวัด ระยอง จัด ตั้ง ขึ้ น โดย บริ ษ ัท ไออาร์ พี ซี จ ากัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ โรงเรี ย น
เทคโนโลยีทีพีไอ ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เปิ ดการเรี ยนการสอนเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2538 และได้เปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจดั ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวระยอง
ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝี มือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิ ด
โรงเรี ยนของชุ มชนเพื่อชุ มชน โรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์ พีซี จึ งได้จดั ตั้งด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนแบบ “โรงเรี ยน โรงงาน” ที่ พ ัฒ นาขึ้ นจากความร่ วมมื อ ระหว่ า งโรงเรี ยนกั บ
ภาคอุตสาหกรรม คือ บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) คือ ผูเ้ รี ยนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่ องจักร ที่มีความ ทันสมัยและฝึ กงานในโรงงานของกลุ่มบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
ทาให้นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนี้ เป็ นช่างฝี มือที่มีความรู ้ท้ งั ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทัว่ ประเทศ
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วิทยาลัยได้ผลิตนักเรี ยนนักศึกษามาแล้วมากกว่า 5,000 คน จนเป็ นที่ยอมรับของ
ชุ มชนและสังคมว่าผูส้ าเร็ จการศึ กษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี เป็ นผูท้ ี่ มีคุณภาพ ทั้งด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะฝี มื อช่ าง เป็ นผูม้ ี วิ นัย มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ซึ่ งเป็ น
คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี
ได้พฒั นาศักยภาพของวิทยาลัย ทั้งด้านการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอน ให้มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษา จนได้รับรางวัล และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด
วิสัยทัศน์
เป็ นสถาบันอาชี วศึกษาชั้นนาคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศที่มีความพร้อมใน
การสนับสนุนการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพของการเรี ยนได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรร่ วมโรงเรี ยน-โรงงาน
3. พัฒนาการบริ หารการจัดการเชิงกลยุทธ์
4. สานสัมพันธ์เครื อข่ายชุมชน
5. พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
6. สร้างชื่อเสี ยงในงานวิจยั นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์
ปรัชญาโรงเรียน
1. วิสยั ทัศน์กว้างไกล
2. วิชาการดี
3. ฝี มือเยีย่ ม
4. เปี่ ยมคุณธรรม
5. ก้าวทันเทคโนโลยี
วัฒนธรรมโรงเรียน
I = Integrity ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ ซื่ อตรง ครองตนและปฏิ บตั ิ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
R = Responsibility ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ เอาใจใส่ อ ย่า งเต็ม
กาลังความสามารถต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
C = Customer Delight ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ ต่อบุคคลผูพ้ ่ ึงพาเป็ น
อย่างดีให้เกิดความปิ ติพอใจและความสุ ขใจ
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T = Teamwork & Co-operation ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความร่ วมมือในการทางาน
และประสานการทางานเป็ นทีม
A = Attitude & Achievement Orientation มีทศั นคติเชิงบวกและปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความมุ่งมัน่ สู่ความสาเร็ จ
โครงสร้ างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พซี ี
โครงสร้ างการบริ หารวิ ทยาลัย เทคโนโลยีไออาร์ พีซีสูงสุ ดโดยคณะกรรมการ
บริ ษ ัท เทคโนโลยีไ ออาร์ พี ซี รองลงมาคื อ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย และล าดับ ลงมาคื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูร้ ับใบอนุ ญาต) โดยมีที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ
ประเมินความสาเร็ จโครงการ สังกัดกรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง และผูอ้ านวยการิ ทยาลัยฯ บริ หาร
ดูแล 10 ฝ่ าย ดังมีรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4
คณะกรรมการบริ ษทั เทคโนโลยีไออาร์พีซี
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย

ฝ่ าย
ส่ง
เสริ ม
การ
ศึกษา

ที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่
สังกัดกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ (ผูร้ ับใบอนุญาต)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประเมินความสาเร็จโครงการ

ผูจ้ ดั การ

ผูอ้ านวยการ

ผูอ้ านวยการศูนย์บริ การ
เทคโนโลยีไออาร์พีซี

ฝ่ าย
บัญชีการ
เงิน

ฝ่ าย
พัฒนา
วินยั

ฝ่ าย
พัฒนา
กิจกรรม
นักศึกษา
และ
โครงการ
พิเศษ

ฝ่ าย
วิชา
การ
พาณิชยกรรม

ฝ่ าย
สถาบัน
ภาษาต่าง
ประเทศ

ฝ่ าย
วิชาการ
ช่าง
อุตสาห
กรรม

ฝ่ าย
วิชาการ
เทคโน
โลยีสาร
สนเทศ

ฝ่ าย
หลัก
สูตรและ
ประเมิน

แผนก
บริ หาร
งานการ
ตลาด

-ผล

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างการบริ หารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ
สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยฯ แยกการบริ หารออกมาจากบริ ษทั ไอ อาร์ พี ซี จากัด (มหาชน) มี การ
บริ หารงานต่างหาก แต่มีการเชื่ อมโยงกลยุทธ์กับฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ในด้านการผลิ ตกาลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของธุ รกิจ นอกจากนี้ มีโนบายที่คล้ายบริ ษทั แม่ เช่น โครงสร้างเงินเดือน
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เบี้ ยเลี้ ยงและสวัสดิ การ ซึ่ งเริ่ มแรกมาจากฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรเป็ นผูก้ าหนด แต่มีความ
แตกต่างกันบ้างเนื่องจากดูที่ผลกาไรประกอบด้วย และการที่อาจารย์ มีค่าตาแหน่ง แต่ที่บริ ษทั แม่ไม่มี”
นอกจากนี้ การดูแลอาจารย์ พนักงาน นักเรี ยนเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ของวิ ทยาลัย ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการ จะมี ส่ว นในการเข้ามาดู แลนักเรี ย น
ตอนท้ายสุ ด ในการให้คาแนะนาในเรื่ องการสมัครงานการดูแลเรื่ องพฤติกรรมที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ ไม่ได้
เป็ นเนื้ อหาวิชา แต่แทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ, สัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม
2556)
จัดการเรียนการสอนหลักสู ตรร่ วมโรงเรียน-โรงงาน
การจัด การเรี ย นการสอนแบบความร่ ว มมื อ โรงเรี ย น-โรงงาน ของโรงเรี ย น
เทคโนโลยีไออาร์ พีซีระดับปวช.และปวส.โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการได้ทนั ทีภายหลังสาเร็ จการศึกษา หรื อใช้ระยะเวลาในการอบรมเพิ่มเติมไม่เกิน
6 เดือน ซึ่งแต่เดิมต้องอบรมเพิ่มเติม 1-2 ปี
การดาเนิ นงานในรู ปคณะกรรมการร่ วมโรงเรี ยน-โรงงานและนาหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหลักสู ตรแกนกลางของการจัดการเรี ยนการสอน โดยหลักสู ตรดังกล่าว
ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าและความต้องการของสถานประกอบการ
โดยเกิดเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบความร่ วมมือโรงเรี ยน-โรงงาน
หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
1. หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิ ดสอน 4 สาขาวิชา 7 สาขางาน
รับผูจ้ บ ม.3 หรื อเทียบเท่าสาขาวิชาที่เปิ ดสอน ได้แก่
1.1 สาขาวิชาเครื่ องยนต์ (ช่างยนต์)
1.1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1.2.1 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
1.2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง (ช่างกลโรงงาน)
1.3.1 สาขางานเครื่ องมือกล
1.4 สาขาวิชาพาณิ ชยการ
1.4.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4.2 สาขางานการขาย (เครื่ องมืออุตสหกรรม)
1.4.3 สาขางานการบัญชี
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2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิ ดสอน 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน
2.1 สาขาวิชาเครื่ องกล (ช่างยนต์)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.2 สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง
สาขางานติตตั้งไฟฟ้ า (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.4 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่ องมือกล (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.5 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขางานเคมีอุตสาหกรรม (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานพัฒนาโปรแกรม (รับผูจ้ บ ปวช.)
2.8 สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี (รับผูจ้ บ ปวช.)
จุดเด่ นของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พซี ี
1. กิ จ กรรมของนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย สนับ สนุ น ให้ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา
มีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงองค์ค วามรู ้ดว้ ยโครงงานสิ่ งประดิษฐ์ วิทยาลัยได้จดั สรร
เงินทุนสาหรับการทาวิจยั และพัฒนาสาหรับนักเรี ยนเพื่อสร้างสรรค์ส่ิ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กบั สังคม
2. การจัด การความรู ้ ความรู ้ ต่างๆ ในวิทยาลัย ถูก จัดเก็บในระบบการจัดการ
ความรู ้ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาและศึกษาในสิ่ งที่ไม่รู้ได้
3. การตอบแทนคื นสู่ สังคม วิทยาลัยให้ทุ นการศึ ก ษาแก่ เด็กในชุ มชนระยอง
เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โครงการอื่นๆ ได้แก่ การสร้างค่านิ ยมใหม่ในสังคม
เพื่อป้ องกันการคอรัปชัน่ (http://www.irpct.ac.th)
5.5 ศูนย์ การเรียนเอสแอนด์ พี
ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี ตั้งอยูเ่ ลขที่ 21/30-32 โครงการรอยัลซิต้ ีอเวนิว อาคาร B
ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
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ในปี 2549 บริ ษทั เอสแอนด์ พี ซิ นดิ เคท จากัด (มหาชน) ได้รับเลื อกให้เป็ น 1
ใน 7 บริ ษทั ฯ ที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่ วมโครงการนาร่ องส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการในรู ปศูนย์การเรี ยน ร่ วมกับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2547 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อดาเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ให้แก่ ครู และนักเรี ยนนักศึกษาใน
สถานศึ ก ษาสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาให้ได้รับความรู ้ และทักษะทางด้าน
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
การเริ่ มมีการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการในประเทศ
ไทยนั้น เริ่ มจากการได้ประกาศนโยบายด้านอาหารในการเป็ นครัวของโลก (Kitchen of the World)
เมื่อปี 2546ซึ่ งในปี 2553ปริ มาณการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมานอกจากนี้ประเทศไทยยังนับได้วา่ เป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์เป็ นที่นิยม
ของต่างชาติ ซึ่ งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณี ตบรรจง
รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพรัฐบาลจึงมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลกโดยมุ่ง
ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจานวนมากมุ่งส่ งเสริ มให้อาหาร
ไทยเป็ นหนึ่ งในอาหารที่ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลกซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศรวมทั้งการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทยอุตสาหกรรมอาหารจึงมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดับสูง
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาที่เปิ ดสอนด้าน
อาหารและโภชนาการจานวนทั้งสิ้ น163แห่ งซึ่ งมีท้ งั วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ ค วิทยาลัย
การอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่จดั การเรี ยนการสอนด้านนี้ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริ ษทั เอสแอนด์ พี ซินดิเคท
จ ากัด (มหาชน)จะต้อ งร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้แ ก่ เยาวชน ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ มุ่ ง
สมรรถนะอาชีพเป็ นหลักด้วยการปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์จริ งสามารถนาความรู ้และประสบการณ์
ไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ ซึ่ งมีความยินดี ที่ท้ งั 2หน่ วยงานนี้ ได้ร่วมกันจัดการเรี ยนการสอน
มาแล้วตั้งแต่ปี2547 โดยความร่ วมมือที่ผา่ นมามีท้ งั การร่ วมจัดการเรี ยนการสอนทวิภาคี การฝึ กงาน
และการทางาน Part time ของนักเรี ยนนักศึกษาเป็ นการสร้างรายได้และประสบการณ์ให้กบั
นักเรี ยน นักศึกษาได้เป็ นอย่างดียง่ิ
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ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี เปิ ดขึ้นบนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า “คนทุกคนควรได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จดั การศึกษาในรู ปแบบศูนย์การเรี ยน เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจากการ
จัดรู ปแบบอื่นๆ ตามปกติ นับตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานในองค์กรและ
เยาวชนที่ตอ้ งการโอกาสทางการศึกษาระดับวิชาชี พได้เข้าศึกษารู ปแบบทวิภาคีและการฝึ กอาชี พ
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญได้แก่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับการศึกษาให้กบั แรงงานไทยในบริ ษทั เป็ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศกั ยภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสายอาหารและ
การบริ การค้าปลีก เข้าทางานในบริ ษทั ฯ
3. เพื่อสนับสนุ นให้บุคคลที่ มีความสนใจในการอาหารได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และสามารถทางานในองค์กรได้ต่อไป
วิสัยทัศน์ ของศูนย์ การเรียน
วิสัยทัศน์ของศูนย์การเรี ยนนั้น ใช้วิสัยทัศน์เดียวกับของบริ ษทั เอสแอนด์ พี ซิ นดิ
เคท จากัด (มหาชน) คือ “เป็ นผูน้ าธุ รกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับความชื่นชอบทัว่ โลก”
วัฒนธรรมองค์ กร
วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) คือ
PATARA Core Values
P = Passion
รักในงาน
A = Action
ลงมือทา
T = Teamplay
ทางานเป็ น
A = Ambition
มุ่งมัน่ สู่ความเป็ นเลิศ
R = Responsibility ความรับผิดชอบ
A = Achievement ความสาเร็ จในงาน
ศูนย์การเรี ยนได้ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรนี้ เป็ นสาคัญในการพัฒนานักเรี ยนให้มี
พฤติ ก รรมสอดคล้องกับวัฒ นธรรมองค์ก ร หลักสู ตรได้ถูกออกแบบให้ส อดแทรกเนื้ อ หาของ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นให้นกั เรี ยนจดจาวัฒนธรรมของค์กร เช่น กิจกรรม
ก่อนเข้าห้องเรี ยนที่ตอ้ งท่องวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีในการทางาน เป็ นต้น
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โครงสร้ างศูนย์ การเรียนเอสแอนด์ พี
ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี เป็ นหน่วยงานหนึ่ งในสานักกรรมการและสายบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมีผอู ้ านวยการเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสายงาน สาหรับโครงสร้าง
ของศู น ย์ก ารเรี ย นนั้น ผูบ้ ริ ห ารที่ รับ ผิด ชอบดู แ ลได้แ ก่ (วิ เชี ย ร เนี ย มน้อม, สัมภาษณ์ วันที่ 20
มิถุนายน 2556)
1. ผูอ้ านวยการสานักกรรมการ มีหน้าที่ให้นโยบาย ทบทวน อนุมตั ิ ติดตามการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย
2. ครู ใหญ่ศูนย์การเรี ยน มีหน้าที่ขบั เคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิโดยใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล รวมทั้งประสานความร่ วมมือกับผูบ้ ริ หารแต่ละหน่วยต่างๆ ของบริ ษทั
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรี ยน เช่น สายปฏิบตั ิการสาขา ฝ่ ายบุคคล เป็ นต้น
3. งานกิจการนักเรี ยน มีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรี ยน
เป็ นที่ปรึ กษาและดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนซึ่ งระบบการดูแลนักเรี ยนของเอสแอนด์ พี นับว่ามีความ
แข็งแกร่ งและเป็ นจุดเด่น มีการจัดให้ผสู ้ อนทุกคนมีหน้าที่ในการดูแล และติดตามความเป็ นอยูแ่ ละ
การแก้ไขปั ญหาอย่างใกล้ชิด
4. งานวิชาการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาหลักสู ตร จัดตารางเรี ยนและครู ผสู ้ อน
ดูแลเรื่ องแผนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา
5. งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่หลักในการจัดทาทะเบียนและสถิติ การวัดผล
และประเมินผลการนิ เทศ และการเตรี ยมเอกสารตามข้อกาหนดของกระทรวงฯ ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 5
ผู้บริหารศูนย์ บริหารการศึกษา
ทีป่ รึกษาศูนย์ การเรียน

คณะกรรมการศูนย์ การเรียน
ครู ใหญ่
กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ+อาจารย์
วิทยาลัยที่ร่วมมือ

สานักงานแผนงาน พัฒนาวิชาการ
และประกันคุณภาพ

สานักงานกิจการนักเรียน

สานักงานบริการ
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แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ
สถาบันการศึกษา
ศู น ย์ ก ารเรี ยนฯ อยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ หารงานของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
สถานประกอบการ เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่มีหน้าที่ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรนโยบายและ
แผนกลยุทธ์อยู่ภายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนั้นในเชิ งกลยุทธ์
ศูนย์การเรี ยนเป็ นเครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ในการสรรหาอัตรากาลังคนและ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรอัตราการเติบโตของร้านสาขาจะเชื่อมโยงกับอัตราการรับสมัครนักเรี ยน
ของศูนย์การเรี ยน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรร่ วมมือกับศูนย์การเรี ยนในการหานักเรี ยน
นักเรี ยนที่เข้ามาแล้ว ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์จะดูแลเสมือนเป็ นพนักงาน ทั้งเรื่ องการบันทึกประวัติ
การดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึ กอบรม เป็ นต้น
หน่วยงานฝึ กอบรมขององค์กรกับศูนย์การเรี ยน มีการเชื่อมโยงหลักสู ตรกัน โดย
หน่ ว ยงานฝึ กอบรมมี ห น้า ที่ จ ัด หลัก สู ต รปฐมนิ เ ทศให้ กับ นัก เรี ย น และหน่ ว ยงานฝึ กอบรม
ปฏิ บ ัติ ก าร จัด หลัก สู ต รทดลองงานให้ กับ นัก เรี ย น เป็ นต้น (วิ เ ชี ย ร เนี ย มน้อ ม, สั ม ภาษณ์ 20
มิถุนายน 2556)
การรับสมัครนักเรียนของศูนย์ การเรียน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา โดยประสานงานกับ
แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็ น 2 สาขาคือ
1.1 สาขาอาหารและโภชนาการ
1.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก
2. การจัด ทาแผนประชาสัมพัน ธ์ เพื่ อรั บนัก เรี ย นทั้งกรุ งเทพ ปริ ม ณฑล และ
ต่างจัง หวัด โดยมี ก ลุ่มเป้ าหมายเป็ นโรงเรี ย นที่ สังกัด กทม. กศน. สังกัด สพฐ. โรงเรี ย นศึ กษา
สงเคราะห์ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
3. การด าเนิ น การประสานงานและจั ดประชาสั มพันธ์ ณ สถาบันการศึ ก ษา
กลุ่มเป้ าหมาย พร้อมทั้งการจัดเตรี ยมใบสมัคร สื่ อ อุปกรณ์ และผูบ้ รรยายของศูนย์การเรี ยนฯ เพื่อนาเสนอ
ลักษณะการเรี ยน การสอน การฝึ กงาน รายได้ สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางอาชีพและเงื่อนไขต่างๆ
กรณี เป็ นพนักงานของบริ ษทั ต้องการศึกษาต่อศูนย์การเรี ยนฯ จะประชาสัมพันธ์
ทาง email intranet และ facebookโดยต้องมีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
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4. ทีมงานของศูนย์การเรี ยนฯ ทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล ตามแบบ
สัมภาษณ์เพื่อนาข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นการคัดเลือก
5. ทีมงานศูนย์การเรี ยนคัดเลื อกนักเรี ยน โดยพิจารณาคุ ณสมบัติของผูส้ มัคร
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของศูนย์การเรี ยน
6. แจ้งผลการคัดเลือกโดยการส่ งหนังสื อถึงสถานศึกษาแจ้งรายชื่ อผูผ้ ่านการ
คัดเลือก พร้อมแจ้งปฏิทินกิจกรรมการทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
กรณี ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ศูนย์การเรี ยนฯ จะทาบันทึกภายในแจ้งไปยัง
ต้นสังกัดเพื่อรับทราบ
7. การปฐมนิ เทศและอบรมมาตรฐาน ขั้นตอนนี้ นกั เรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
รายงานตัวและเข้ารั บการปฐมนิ เทศ โดยมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแนะนาการใช้ชีวิตในกรุ งเทพฯ
การสอนกิริยามารยาท การแนะนาผูบ้ ริ หาร กฎระเบียบ การแต่งกายและการอบรมาตรฐานหน่ วย
ครัวไทยและหน่วยเบเกอรี
8. การส่ งรายชื่อและข้อมูลของนักเรี ยนใหม่ให้กบั HR เพื่อบันทึกเข้าระบบและ
ออกบัตรนักเรี ยน
9. การทดลองฝึ กปฏิ บตั ิ งาน ศูนย์การเรี ยนจะประสานงานกับฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ
เพื่อจัดนักเรี ยนลงตามสาขา โดยนักเรี ยนทดลองปฏิบตั ิงานในสาขาที่กาหนด สัปดาห์ละ 6 วัน หยุด
1 วัน โดยมีเบี้ยเลี้ยงและอาหารกลางวันฟรี ในวันที่ฝึกปฏิบตั ิที่สาขา รวมถึงการได้รับสวัสดิ การ
ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ
10. การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ ศูนย์การเรี ยนจะส่ งแบบประเมินผลภาคปฏิบตั ิ
ให้ผจู ้ ดั การสาขาทาการประเมินและส่ งกลับศูนย์การเรี ยน หลังจากนั้นศูนย์การเรี ยนจะประเมินผล
การฝึ กงานของนักเรี ยน โดยพิจารณาจากคะแนนการฝึ กจากร้านสาขา และพฤติกรรมของนักเรี ยน
ในกรณี ที่ผา่ นจะรับเข้าเป็ นนักเรี ยนของศูนย์การเรี ยนและหากไม่ผา่ นจะส่ งตัวกลับ
11. การรั บ เป็ นนักเรี ยนของศูนย์การเรี ยน จัดทาโดยศูนย์การเรี ยนจะประกาศ
ผลการฝึ กภาคปฏิบตั ิโดยแจ้งผลประเมินเป็ นรายบุคคล
12 การลงทะเบียนเป็ นนักเรี ยนของศูนย์การเรี ยน งานกิจการนักเรี ยนจะส่ งรายชื่อ
นักเรี ยนที่ผา่ นการทดลองฝึ กปฏิบตั ิให้กบั งานทะเบียน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน ปวช.1
13. ศูนย์การเรี ยนส่ งรายชื่อนักเรี ยน ปวช.1 ให้กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็ นการ
ยืนยันข้อมูลและเพื่อให้แผนกสรรหาและว่าจ้างจัดทาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
14. การจัดปฐมนิเทศนักเรี ยน ปวช.1เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนและเข้าเรี ยนตามปกติ
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การจัดการเรียนการสอน
1. ปั จ จุ บ ัน ศู น ย์ก ารเรี ยนเอสแอนด์ พี เปิ ดการเรี ยนการสอนในหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ
1.1 ประเภทวิชา พาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร
และโภชนาการ
2. การเรี ยนระดับชั้น ปวช. ใช้เวลา 3 ปี ประกอบด้วย
2.1 การเรี ยนทฤษฎีที่ศูนย์การเรี ยน สัปดาห์ละ 2 วัน(8.30-17.30)
2.2 การฝึ กปฏิบตั ิงานที่ร้านสาขา หน่ วยครัว (อาหารและโภชนาการ) และ
หน่วยเบเกอรี (ค้าปลีก) สัปดาห์ละ 4 วัน
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 18
สัปดาห์โดย
2.3.1 ภาคเรี ยนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
2.3.2 ภาคเรี ยนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
3. การประเมินผล
3.1 จัดให้มีการสอบทุกภาคเรี ยน โดยมีการสอบวัดผล 2 ครั้ง คือ กลางภาค
และปลายภาคทุกภาคการเรี ยน
3.2 เมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละภาคเรี ยน ครู ผสู ้ อนส่ งเกรดแต่ละวิชาให้กบั งานวัดและ
ประเมินผล เพื่อประมวลผลการเรี ยนของนักเรี ยน และจัดทาใบแจ้งผลการเรี ยนแต่ละเทอมให้กบั
นักเรี ยน
3.3 ในการวัดผลการเรี ยนนั้น ใช้ระบบ 80:20 คือ ครู ผฝู ้ ึ กงานที่สาขาจะเป็ นผู ้
ประเมินผลการเรี ยนด้วยที่สดั ส่ วน 80% และครู ที่ศูนย์การเรี ยนจะประเมินที่สดั ส่ วน 20%
ความก้าวหน้ าทางอาชีพหลังจบการศึกษา
1. เมื่อนักเรี ยนสาเร็ จการศึกษาจากศูน ย์การเรี ยนแล้ว รายชื่อจะถูกส่ งไปยังฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลแผนกสรรหาบุคลากรและบริ หารค่าตอบแทน เพื่อปรับสถานภาพและค่าจ้างเป็ น
พนักงานระดับกลาง
2. นัก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะถู ก จัด ให้ท างานในสาขาที่ ต ้อ งการก าลัง คน
แต่ส่วนมากจะทางานในสาขาที่ได้ฝึกงานเป็ นส่ วนใหญ่
3. การศึกษาต่อในระดับปวส. และปริ ญญาตรี ศูนย์การเรี ยนจะประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อ มี 2 สาขา ได้แก่
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3.1 ระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3.2 ระดับปวส. สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยพาณิ ชยการบางนา
4. ศูน ย์ก ารเรี ย นฯ จะทาการคัดเลื อกตามคุ ณ สมบัติ ที่ก าหนด และส่ งรายชื่ อ
พนักงานที่ได้รับอนุมตั ิให้ศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา
5. การประเมินผลการเรี ยนและการฝึ กงาน
5.1 การประเมินผลการเรี ยน
5.1.1 ระดับปวส. ศูนย์การเรี ยนฯ ส่ งแบบประเมินรายวิชาที่เรี ยน ณ สถาน
ประกอบการให้ผจู ้ ดั การสาขาทาการประเมินผลและส่ งกลับ เพื่อคิดเกรดและส่ งให้สถาบันการศึกษา
5.1.2 ระดับปริ ญญาตรี ศูนย์การเรี ยนฯ รายงานผลการเรี ยนแต่ละเทอม
เสนอต่อผูบ้ ริ หารเอสแอนด์พี
5.2 การประเมินผลการฝึ กงาน
5.1.1 ระดับปริ ญญาตรี ศูนย์การเรี ยนฯ ประเมินผลการฝึ กงานเดือนละ 1
ครั้ง สรุ ปผลเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
5.1.2 การจบการศึกษา ศูนย์การเรี ยนฯ จะนาส่ งรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษาให้กบั
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลแผนกสรรหาบุคลากรและบริ หารค่าตอบแทน เพื่อปรับสถานภาพและค่าตอบแทน
จุดเด่ น/สิ่ งจูงใจของศูนย์ การเรียนเอสแอนด์ พี
นักเรี ยนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรี ยน ศูนย์การเรี ยนฯ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ดังนี้
1. ฟรี ค่าธรรมเนียมการเรี ยนตลอด 3 ปี การศึกษา
2. ฟรี อาหารกลางวัน 2 มื้อ ในวันเรี ยนภาคปฏิบตั ิ และอาหารกลางวันในวันเรี ยน
ภาคทฤษฎี
3. ฟรี เครื่ องแบบนักเรี ยน
4. ฟรี หอพักนักเรี ยน 1 ภาคเรี ยน 1 ภาคเรี ยน (เฉพาะภาคเรี ยนที่ 1)
5. ฟรี ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบบริ ษทั
6. มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันเรี ยนภาคปฏิบตั ิตลอด 3 ปี การศึกษา
7. ฝึ กงานในสถานประกอบการ
8. มีงานทาทันทีที่จบการศึกษา หรื อศึกษาต่อระดับ ปวส.ในสถาบันการศึกษาที่
จัดระบบการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริ ษทั ฯ
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สถาบันการศึ กษาของสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ ง มีระบบการจัดการศึ กษาที่
เหมือนกัน คือ การจัดการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา และทุกสถาบันมีเป้ าหมายเดียวกันคือ การผลิต
แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพ และมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ต รงกับ ความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อ ใน
ตลาดแรงงานกลุ่มนั้นๆ หลักสู ตรการสอนจึงเน้นองค์ความรู ้และทักษะเฉพาะในสถานประกอบการ
พร้อมการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนามาใช้ได้จริ งและทันทีในสถาน
ประกอบการ สิ่ งที่น่าสนใจอีกประการ คือ ผูว้ ิจยั สามารถรวบรวมแนวคิดด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ขององค์กรที่มีผลเชื่ อมโยงกับการบริ หารสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ ทั้งเชิ ง
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนเสมือนเป็ นพนักงานของบริ ษทั สถาบันการศึกษาส่ วนหนึ่ งอยู่
ภายใต้การดูแลของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ส่ วนหนึ่งแยกออกมาบริ หารด้วยตนเอง แต่มีความสัมพันธ์
ในเชิงนโยบายที่บริ หารสถาบันการศึกษาให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ใน
การสรรหากาลังคนและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ
6. แนวคิดการวิเคราะห์ องค์ ประกอบและองค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
6.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) หรื อการ
วิเคราะห์ปัจจัยหรื อบางครั้งเรี ยกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นเทคนิ คที่จะจับกลุ่มหรื อรวมตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรื อ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่อยูใ่ น Factor เดียวกันจะมีความ
สัมพันธ์กนั มากโดยความสัมพันธ์น้ นั อาจจะเป็ นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรื อทิศทางลบ
(ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมี
ความสัมพันธ์กนั น้อยมาก (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546)
ศิริชยั กาญจนวสี ทวีวฒั น์ ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุโข (2555:43) ได้อธิบาย
กลุ่มของเทคนิคทางสถิติที่ใช้สาหรับศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principle Components) เป็ นการ
สารวจการเกาะกลุ่มกันของตัวแปรเป็ นส่ วนประกอบหลัก ซึ่ งเป็ นตัวแทนของคุณลักษณะแฝงอยู่
เบื้องหลังกลุ่มตัวแปร
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นการศึกษาโครงสร้าง
ทางทฤษฎี ของกลุ่มตัวแปรอิสระ มีการเกาะกลุ่มกันเป็ นองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่ งมักใช้ในการ
ทดสอบหรื อพัฒ นาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง ที่ ศึ ก ษา (ศิ ริ ชัย กาญจนวสี , ทวี ว ัฒ น์
ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุโข, 2555:43)
6.1.2 จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ
1. เพื่อสารวจหรื อค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้ตวั แปรที่สังเกตหรื อ
วัดได้เรี ยกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis)
2. เพื่ อ พิ สู จ น์ ต รวจสอบหรื อยื น ยัน ทฤษฎี ที่ ผู ้อื่ น ค้น พบเรี ยกว่ า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
6.1.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
1. เพื่อลดจานวนตัว แปรโดยการรวมตัว แปรหลายๆตัว ให้อยู่ใ นปั จ จัย
เดียวกันปั จจัยที่ได้ถือว่าเป็ นตัวแปรใหม่ที่สามารถหาค่าข้อมูลของปัจจัยที่สร้างขึ้นได้เรี ยกว่า Factor
Score จึงสามารถนาปั จจัยดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปเช่น การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-test การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม (Discriminant
Analysis) เป็ นต้น
2. ใช้ในการแก้ปัญหาการที่ตวั แปรอิสระของเทคนิ คการวิเคราะห์ความ
ถดถอยมีความสัมพันธ์ (Multicolinearity)
3. ทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเนื่ องจากเทคนิ ค
Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่แล้วรวมตัวแปรที่
สัมพันธ์กนั มากไว้ในปั จจัยเดี ยวกันจึ งสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆที่อยูใ่ นปั จจัยเดียวกันได้
4. ทาให้อธิบายความหมายของแต่ละปั จจัยได้ตามความหมายของตัวแปร
ต่างๆที่อยูใ่ นปั จจัยนั้นทาให้สามารถนาไปใช้ในด้านการวางแผนได้
6.2 องค์ ประกอบของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ได้ส นั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาดัง ข้อ ความที่ ว่ า
“นอกเหนื อจากรั ฐเอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้บุคคล ครอบครั ว องค์กรชุ มชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 18 (3)
โดยการจัดการศึ กษาให้ได้ผลนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเพื่อให้การจัด
การศึ ก ษาเป็ นไปอย่า งได้ผ ล บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้ โดยองค์ป ระกอบในการจัด
การศึกษาโดยทัว่ ไปนั้นประกอบด้วย
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การจัดการศึกษาของศูนย์ การเรียนประกอบด้ วยองค์ ประกอบดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การเรี ยนอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรู ปแบบ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งหรื อทั้ง
สามรู ปแบบก็ได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 15
2. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.1 การจัดการศึ กษาเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่ างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2.2 มุ่งปลูกฝั งจิ ตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2.3 มุ่งปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มศาสนา ศิ ลป วัฒนธรรมของชาติ การกี ฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.4 มุ่งปลูกฝังความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จกั พึ่งตนเอง มีความริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
3.1 เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนตามกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ได้เลือกเรี ยนรู ้และวิธีการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความถนัด ความสนใจและโอกาส รวมทั้งมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
3.2 จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเพื่อเชื่ อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ให้ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืนทั้งด้านองค์ความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต
3.3 ใช้สื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ก ว้า งขวางและครอบคลุ ม
ใช้เครื อข่ายการศึกษาทั้งที่เป็ นบุคคลและสถาบันวิทยาการอื่น
4. การประเมินผลการเรี ยนรู ้
4.1 ใช้วิธีการประเมินการปฎิบตั ิ โดยให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความสามารถจากการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิหรื อผลิตงาน
4.2 ใช้วิธีการประเมิ นตามสภาพจริ งโดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ งานที่
เหมือนการปฏิบตั ิงานในชีวิตจริ ง กาหนดเวลาให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการวางแผนการลงมือทางาน จน
ได้งานที่สาเร็ จสมบูรณ์
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4.3 ให้ มี การประเมิ นด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและความร่ วมมื อที่ มี ต่ อสั งคม
ส่ วนรวม
4.4 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ที่ศูนย์การเรี ยนกาหนด
5. ระบบประกันคุณภาพภายใน
5.1 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์การเรี ยน
5.2 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5.3 วัต ถุ ป ระสงค์ข องการประกัน คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นา
คุณภาพและส่ งเสริ มมาตรฐานการศึกษา
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ก ารจัด การศึ ก ษาทุ ก ระดับ และทุ ก ประเภทในประเทศไทย
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 จึงได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก ได้แก่
องค์ ประกอบการประกันคุณภาพภายใน
1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ มีการกาหนดปรัชญาหรื อ
ปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้หลักเพือ่ วัด
ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
2. การเรี ยนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 มี โครงการหรื อกิ จกรรมที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.5 มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. การวิจยั
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
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4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
5. การบริ การทางวิชาการแก่สังคม มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สงั คมตามเป้ าหมายของสถาบัน
6. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มีระบบและกลไกในการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
7. การบริ หารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรี ยนรู ้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากราบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงไว้
ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
7.5 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
9. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ
9.1 มี ร ะบบและกลไกการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545:8-10) ได้ระบุองค์ประกอบสาคัญของการจัดการศึกษา
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1. สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณี ที่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ผูจ้ ดั การ
ศึกษามักจัดทาหลักสู ตรเป็ นตัวกาหนดเนื้ อหาสาระ หลักสู ตรเหล่านี้ อาจเป็ นหลักสู ตรกลางที่ใช้
สาหรับการศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งสามารถจัด
เนื้ อ หาสาระที่ เ หมาะสมกับ ท้อ งถิ่ น ได้ด้ว ย เนื้ อ หาสาระในการศึ ก ษานั้น ควรทัน สมัย ทัน ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ เหมาะสมกับ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย น และสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด
การศึ กษา ทั้งนี้ ครู ตอ้ งทบทวนเนื้ อหาสาระที่ ตนสอนเพื่อปรั บแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผเู ้ รี ยน หากเห็นว่าเนื้อหาผิดพลาดหรื อล้าสมัย ควรแจ้งผูบ้ ริ หารให้ทราบ
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2. ครู ผูส้ อนหรื อผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ ผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหาสาระได้แก่ครู และอาจารย์ ซึ่ ง
ถือเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พชั้นสู ง บุคคลเหล่านี้ ตอ้ งได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งในด้านเนื้ อหาและ
วิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู ้และสาระวิชาที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เงื่ อนไขสาคัญประการหนึ่ งสาหรั บครู และอาจารย์คือต้องมี ความตื่ นตัวอยู่เสมอ
ในการติดตามเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรี ยนการสอนตลอดเวลา
บางกรณี ตอ้ งมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆด้วย อนึ่ง ครู และอาจารย์ตอ้ งพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์สาระเนื้อหาและองค์ความรู ้ใหม่ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
3. สื่ อและอุปกรณ์สาหรับการศึกษา สื่ อและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่
โต๊ะ เก้าอี้ กระดานเขียน หนังสื อ แบบเรี ยน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทนั สมัยที่มีราคาแพง
ทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สื่ อและอุปกรณ์เหล่านี้
เป็ นส่ ว นประกอบที่ จ าเป็ นส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาครู แ ละผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง มี ห น้า ที่
รับผิดชอบ ดูแลให้ส่ิ งเหล่านี้ มีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่านี้ เป็ นส่ วนช่วย
ให้เกิดการถ่ายทอดเนื้ อหาความรู ้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ที่มีคุณภาพต้องสามารถ
ผลิตและพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์การศึกษาสาหรับการสอนของตนด้วย
4. รู ปแบบวิ ธีก ารเรี ย นการสอน การศึ ก ษายุคใหม่น้ ันมี ความแตกต่างไปจาก
การศึกษายุคก่อนซึ่ งเน้นที่ตวั ครู ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความสาคัญที่ตวั ผูเ้ รี ยน ดังนั้น รู ปแบบ
วิธีการเรี ยนการสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิ ม จึ งเกิ ดคาว่า “ปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ” ซึ่ งนาไปสู่
กระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การนาชมนอกสถานที่เรี ยน การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือประกอบ รู ปแบบวิธีการเรี ยนการสอนใหม่ๆนี้
ผูส้ อนพึงระมัดระวังเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม และจาเป็ นต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ประกอบกับการทาความเข้าใจธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนของตน
5. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่ทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษายังมี
ผูท้ ี่ รับผิด ชอบที่ อาจไม่ ไ ด้เ ป็ นผูถ้ ่ ายทอดโดยตรงอี ก หลากหลาย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารซึ่ งมี ห น้าที่ จ ัด
การศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยนาไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ และยังจาเป็ นต้องมี
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ร่ ว มด้ว ย เช่ น เจ้า หน้า ที่ ธุ ร การ งานทะเบี ย น งานโภชนาการและ
สุ ขอนามัย รวมทั้งฝ่ ายสนับสนุนอื่นๆ
6. เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็ นเรื่ องของการลงทุน ซึ่งผูล้ งทุนอาจเป็ น
รัฐบาลในฐานะผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน ชุมชน เป็ นต้น เงินทุน
เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้ าหมาย
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7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบที่ยงั ต้องอาศัย
ชั้นเรี ยนยังเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้นอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
การศึกษาจึ งเป็ นส่ วนที่ขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลก็ตาม ก็ยงั ต้องมี
สถานที่สาหรับการบริ หารจัดการ การผลิตและถ่ายทอดสื่ อ หรื อการทางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ยงั ต้องใช้อาคารเป็ นสถานที่สาหรับจัดการเรี ยนการสอน สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารและผูจ้ ดั การศึกษา
ต้องสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อการเรี ยนรู ้
ส่ ว นครู ก็ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการจัด บรรยากาศในชั้น เรี ยนให้ เ หมาะสม หากจ าเป็ นต้อ งใช้
งบประมาณปรับปรุ งก็ควรแจ้งผูบ้ ริ หารให้ช่วยดาเนินการ
8. ผูเ้ รี ยนหรื อผูศ้ ึกษา ถือเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะ
ผูเ้ รี ยนคื อผูร้ ั บการศึ กษา และเป็ นเป้ าหมายหลักของการจั ดการศึ กษา การปรั บเปลี่ ยนความรู ้ และ
พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการศึ กษา การจัดการศึกษาจึ งครอบคลุม
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ การให้การศึกษา
อบรม การประเมิน และการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ี เป้ าหมายการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมจึงมิได้จากัดวงแคบเฉพาะในสถานที่ แต่มุ่งที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสาคัญ
คือ “ทุกคนต้องเป็ นส่ วนสาคัญของการจัดการศึกษา และการศึกษาต้องจัดสาหรับคนทุกคน”
วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา (2545) ได้นาเสนอองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการ
ศึกษาและการเรี ยนรู ้ คือ การเพิ่มบทบาทของชุมชน ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของโรงเรี ยนชุมชน กล่าว
โดยสรุ ปรู ปแบบของการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จะมีลกั ษณะดังนี้
1. การเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิ ตโดยต้องให้โอกาสการ
เรี ยนรู ้ในทุกรู ปแบบ เช่น การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวการเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน การเรี ยนรู ้จาก
ชุมชน การเรี ยนรู ้จากสื่ อประเภทต่างๆ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ ที่เป็ นการเรี ยนใน
โรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นนอกโรงเรี ยน
2. การเรี ยนรู ้จะต้องเน้นรู ปแบบที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตัวผูเ้ รี ยนเอง เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ช่วยเปิ ดโอกาสที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีลกั ษณะ
เป็ นผูเ้ รี ยนที่ มี ส่วนร่ วมและเกิ ดการเรี ยนรู ้ แบบปฏิ สัมพันธ์ และที่ สาคัญที่ สุดก็คือสื่ อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ช่วยให้ผไู ้ ม่รู้หนังสื อได้เกิดการเรี ยนรู ้ในกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต
3. การศึกษาและการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเดิมซึ่งเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นบทบาท
ครู และหนังสื อเป็ นหลัก โดยที่ครู คือผูท้ ี่ทากิจกรรมการเรี ยนทุกอย่างและนักเรี ยนคือผูร้ ับ ในการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่จาเป็ นต้องเน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูแ้ สดงหรื อผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
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ตนเองพร้อมทั้งต้องเปลี่ยนทัศนะใหม่ว่าการเรี ยนรู ้จะต้องอยูบ่ นรากฐานของการให้ การได้กระทา
กิจกรรม และการคิดสร้างสรรค์พฒั นานับตั้งแต่อายุเริ่ มแรกของวัยเด็ก
4. การเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายใต้การริ เริ่ มของผูเ้ รี ยน ซึ่ งมี
ความจาเป็ นต้องมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกิจกรรม ซึ่ งประกอบด้วย
การแสวงหาความรู ้โดยเริ่ มจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้วและนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาจริ ง
วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์ (2541:51) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาให้
ได้คุณภาพนั้น มองจากความเชื่ อในด้าน จัดเพื่อใคร จัดเมื่อใด และจัดอย่างไรแล้ว สิ่ งที่มีอิทธิ พล
เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาได้แก่
1. ครู อาชี วศึกษา ครู ผสู ้ อนต้องมีลกั ษณะผูถ้ ่ายทอดวิชาความรู ้ดา้ นทฏษฎีเป็ น
อย่างดี พร้ อมๆ กับเป็ นผูท้ ี่ สามารถจัดระบบและกลวิธีการฝึ กปฏิบตั ิให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความชานาญ
ครู สอนวิชาทฤษฎีจะต้องได้รับการฝึ กฝนแบบหนึ่ ง ขณะที่ครู ปฏิบตั ิจะต้องมีความชานาญและมี
ทักษะสูงในด้านปฏิบตั ิ
2. หลักสู ตรและวิธีสอน หลักสู ตรเรี ยนวิชาชี พจะเป็ นหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเฉพาะ
และแตกต่างกันออกไป เช่น หลักสู ตรวิชาชีพที่ตอ้ งการผลผลิตสาเร็ จแล้วออกไปทางานได้กจ็ ะต้องฝึ กฝน
ผูเ้ รี ยนทางด้านทักษะมากกว่าทฤษฎี ส่ วนหลักสูตรที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาต่อในระดับสู งก็จะมี
ลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างกันออกไป สาหรั บรายวิชาเรี ยนบางหมวดวิชาในหลักสู ตรอาชี วศึ กษา เช่ น
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์อนั เป็ นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรี ยน ก็ยอ่ มมีลกั ษณะพิเศษออกไป
คือ จะไม่เป็ นการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ์ เช่ น การศึกษาสายสามัญ แต่จะเป็ น
คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ไปทางวิชาชีพ เป็ นต้น ด้านเทคนิ คการสอน วิธีสอนทฤษฎีหรื อ
ปฏิบตั ิก็ตอ้ งจัดให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริ ง การจัดห้องเรี ยน จานวนผูเ้ รี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิงานหรื อ
ห้องประลอง สิ่ งเหล่านี้จะต้องมีขอ้ แตกต่างจากการศึกษาสายสามัญอย่างแน่นอน
3. เครื่ องมื อและอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อนับเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรั บ
การอาชี วศึกษา การเรี ยนการสอนงานอาชี พให้คนสามารถปฏิบตั ิงานได้ พฤติกรรมด้านทักษะ
มีความสาคัญทัดเทียมกับด้านพุทธิ หรื อบางกรณี อาจสาคัญมากกว่า ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิตอ้ งใช้
เวลานาน วัสดุฝึกเครื่ องจักร เครื่ องมือจะต้องมีพร้อมและเพียงพอกับจานวนนักเรี ยนที่ฝึก ดังนั้น
สถาบัน การศึ ก ษาที่ จ ัด อาชี ว ศึ กษาอย่างได้ผลนั้น จ าเป็ นต้องลงทุ น ด้านเครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์
การเรี ยนการสอนสูงมาก การจัดการศึกษาจึงจะบรรลุผล
4. ผูบ้ ริ หารและการบริ หาร ผูบ้ ริ หารศึกษาอาชีวะจะต้องมีความรู ้และความเข้าใจ
อย่างแท้จริ งในสภาพงานของแต่ละอาชีพ และสามารถเลือกใช้วิธีการบริ หารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทั้งในเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนห้องทดลอง ห้องฝึ กปฏิบตั ิการ การจัดกลุ่มเรี ยน สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
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เทคนิ ควิ ธีการบริ หารงานและบริ หารหลักสู ตรอาชี วศึ กษา ในหลักสู ตรอาชี วศึ กษาแต่ละสาขา
ผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้อาจเลือกใช้หลักและวิธีการบริ หารที่แตกต่างกัน ความสะดวกและคล่องตัวใน
การดาเนินงานเท่านั้นที่จะส่ งผลให้การจัดอาชีวศึกษาประสบผลสาเร็ จ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523) กล่าวว่า องค์ประกอบที่สมบูรณ์ของระบบการศึกษาจะ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้
1. ด้านบริ หาร
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
สุ วฒั น์วฒั นวงศ์ (2551: 3) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีการสอนทางอาชีวศึกษาว่า
การใช้วิธีการสอนแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) ซึ่งการสอนแบบสะท้อนกลับ เกิดจาก
แนวคิดดิวอี้ (John Dewey) สามารถเกิดขึ้นได้กบั ผูส้ อนที่มีมุมมอง โดยอาศัยประสบการณ์จากใน
ชั้นเรี ยนทั้งด้านดี -บวก (Positive) และในด้านลบ (Negative) ถ้าหากครู ให้ความสนใจกับ
สถานการณ์ในการเรี ยนการสอน โดยมีการสังเกตและการวิเคราะห์ ปรากฎการณ์ในห้องเรี ยน ก็จะ
พบว่ามี ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ-ผลและสามารถนาไปกาหนดเป็ นสมมติฐานได้ (Hypothesized
cause-and-effect relationships) ช่วยในการพัฒนาผลการการเรี ยนการสอนได้อย่างมากเนื่องจากตัว
ครู เองจะมีคุณลักษณะดีๆอยูห่ ลายประการ คือ การกระตือรื อร้น (Active) ความมุ่งมัน่ (Persistent)
มีใจกว้าง (Open-minded) มีความรับผิดชอบในบทบาทด้านวิชาการ ดังนั้นการเป็ นผูส้ อนที่ยอมรับ
การสะท้อนกลับจึงถือได้วา่ เป็ นผูส้ นใจการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life longlearner)
นอกจากนี้ สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2551:17-25) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสู ตรครุ ศึกษาทางอาชีวศึกษาว่าจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมือง ทางด้านโลกของ
การทางานที่ตอ้ งการความรู ้และทักษะมากขึ้น การส่ งเสริ มทางการศึกษา การฝึ กอบรม เพื่อให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการศึกษาทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้
ส่ วนบุคคล รวมถึงการจัดสอนวิชาเพื่อช่วยพัฒนาอาชีพ (Career Development) นาไปสู่ การพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม โดยการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มอาชีพ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา คือ
1. หลักสู ตรทางเทคนิคและอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวตั น์
2. พัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้ ให้ทนั สมัย เช่ น การศึกษาทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรี ยนรู ้
3. การจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านอาชีวศึกษา
4. การยกสถานภาพของเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
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5. การจัดการศึกษาทัว่ ไป (General education) ให้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิชา
ทางเทคนิคและอาชีวศึกษา ตลอดจนให้สามารถนาไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
ด้านการเรี ยนรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (Self-directed learning) ซึ่งเป็ น
กระบวนการซึ่ ง ผูเ้ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการวิ เ คราะห์ และตัด สิ น ใจว่ า ต้อ งการเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใด
หลัง จากนั้น จะก าหนดเป้ าหมายของการเรี ย นรู ้ รวมทั้ง การระบุ ถึ ง วิ ธีก ารค้น คว้า ที่ จ ะน าไปสู่
ความสาเร็ จ จนกระทัง่ สุ ดท้ายผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์ และความสาเร็ จใน
การเรี ยนของตนเองได้
โดยทั้ง นี้ สามารถสรุ ป องค์ป ระกอบในการพัฒ นาหลัก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาได้ 4
ประการ คือ
1. หลักการเตรี ยมครู ดา้ นอาชีวศึกษาต้องมีเอกภาพ (Unity) โดยมีการประสาน
นโยบายมาตรฐานการผลิต การใช้ครู ตลอดจนหลักสูตรการเตรี ยมครู และการศึกษาต่อเนื่องของครู
เน้นการจัดประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิควบคู่ไปกับทฤษฎี
2. ลักษณะของครู อาชี วศึ กษาที่ ต ้องการ คื อ จะต้องมี คุ ณธรรมจรรยาของความ
เป็ นครู มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการวิจยั พัฒนาตนเองและใฝ่ แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ
3. กระบวนการด าเนิ น งาน ในการผลิ ต ครู ท างอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ การพัฒ นาที่
ถูกต้อง ควรคานึ งถึงการคัดเลือกผูเ้ รี ยนที่มีใจรักในความเป็ นครู โดยมีสติปัญญาอยู่ในขั้นสู งกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยของนักเรี ยนทัว่ ไป การพิจารณาผูส้ อนในสถาบันผลิตครู อย่างพิถีพิถนั มีทกั ษะในการ
สอนที่ดี เป็ นตัวอย่างแก่นกั ศึกษาได้ดี น่าจะมีประสบการณ์อาชีพมาก่อนจะดีมาก การจัดหลักสู ตร
ควรสอดคล้องกับตลอดแรงงาน
4. การประเมินผล โดยใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม เป็ นการประเมิ นทั้ง
ระบบการจัดการผลิตครู อาชี วศึกษา ทั้งนี้ ตอ้ งประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายวิชา และ
ประเมินผลหลักสู ตรเพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Allen C. and Quigley T. (1949) นักอาชีวศึกษาคนสาคัญได้สรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับ
อาชีวศึกษาได้ 16 ข้อ ที่นาไปสู่การจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาที่จะประสบความสาเร็ จไว้วา่
1. ความสามารถในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้
เป็ นอย่างดี ตามมาตรฐานที่วางไว้
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยในการคิดให้ได้มาตรฐาน
3. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยในการทางานให้ได้มาตรฐาน
4. การจัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสามารถและความต้องการ
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5. การจัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความถนัดและความสนใจ
6. จัดฝึ กนิ สัย ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการฝึ กซ้ าๆ เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพที่เหมือนกับการ
ทางานในชีวิตจริ ง
7. การสอนด้วยครู ที่มีประสบการณ์สูง
8. การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนทาซ้ าๆ กัน จนเกิดทักษะถึงขั้นของมาตรฐานอาชีพ
9. การจัดให้มีการฝึ กได้ถูกต้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การสร้างนิ สัยในการทางานให้กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยการฝึ กให้สามารถใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์จริ งที่มีขนาด คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน
11. เนื้อหาวิชาต้องเขียนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทางานอยูใ่ นวงการนั้นๆ
12. การเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเนื้อหาที่เฉพาะอาชีพนั้น อย่างเชี่ยวชาญจริ งๆ
13. การปฏิบตั ิตามทฤษฎีแห่งการบริ การ (The Service Theory) คือ การให้บริ การ
ที่จะเกิดประโยชน์กบั กลุ่มที่ประกอบอาชีพนั้น โดยการคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
14. การปฏิ บตั ิตามทฤษฎี ของกลุ่มผูเ้ รี ยน (Working Theory of Group
Characteristics) คือ การผลิตผูเ้ รี ยนให้ตรงตามความต้องการของสังคมและจัดให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มที่ปฏิบตั ิงาน
15. การปฏิบตั ิตามทฤษฎีของการบริ หารแบบยืดหยุน่ (The Theory of Elastic
Administration) คือการบริ หารอาชีวศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งไปตามความต้องการ
ของสังคม และให้ทนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
16. การปฏิบตั ิทฤษฎีแห่ งค่าใช้จ่าย (The Cost Theory) และครู อาชีวศึกษาต้องไม่
ยอมประนีประนอม (The Principle of Compromise) ในการที่จะลดต้นทุนการฝึ กและการใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุ จนทาให้การฝึ กไม่เพียงพอและขาดมาตรฐาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 21)ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการอาชีวศึกษา
ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามต้องการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการบุคคล ความต้องการสังคม และความต้องการของประเทศชาตินั่นคือ
บุคคลสามารถประกอบอาชี พได้และดารงชี วิตอยู่ในสังคมอย่างเป็ นสุ ข ไปในลักษณะที่การจัด
การศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตและการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาอาชี พ องค์ประกอบของการ
อาชีวศึกษาจาแนกตามความสาคัญออกเป็ น 2 ระดับ
1. องค์ประกอบหลัก หมายถึง องค์ประกอบที่มีความสาคัญยิง่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ในการจัดด้านวิชาชีพ ได้แก่ หลักสู ตรครู ผสู ้ อน นักเรี ยนนักศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอน
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2. องค์ประกอบรอง หมายถึ ง องค์ประกอบที่ เป็ นปั จจัย สนับสนุ นให้จดั การ
ศึกษาด้านวิชาชีพได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้แก่ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่
เครื่ องมือเครื่ องจักร วัสดุฝึก และงบประมาณ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 176) ได้กล่าวถึงการฝึ กงานว่าเป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับการเรี ยนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและองค์ประกอบสาคัญของการฝึ กทักษะ
ปฏิ บตั ิ เช่ น เครื่ อ งจัก รอุ ป กรณ์ ผูส้ อนและบุ คลากรต่ า งๆ จ าเป็ นต้องมี พร้ อมทั้งจ านวนและ
สมรรถภาพ จึงจะทาให้การฝึ กฝี มือดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความพร้อมขององค์ประกอบ
ต่างๆ มีดงั นี้
1. ลักษณะทางกายภาพและศักยภาพของโรงฝึ กงาน สามารถใช้ประโยชน์ได้
ตามความต้องการ มีการจัดการใช้พ้นื ที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เครื่ องจักร เครื่ องมือจะต้องมีจานวนที่ได้สดั ส่ วนเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน
ที่เข้าฝึ กงาน
3. มีผสู ้ อน เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. มีการใช้เครื่ องมือและวัสดุฝึกอย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามสภาพความเป็ น
จริ งในวงการอุตสาหกรรม
ปรี ยาพร อนุตรโรจน์ (2542 : 237-238) ได้สรุ ปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ควรคานึงถึงลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
1.1 หลักสู ตรอาชีวศึกษาควรเน้นการปฏิบตั ิ เพื่อการประกอบอาชีพให้มากขึ้น
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาควรให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ผลผลิตของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาชีวศึกษาควรมุ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและคุณลักษณะที่เหมาะสมในสังคมไทย
1.4 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนควรคานึ งถึงจริ ยธรรม และคุณธรรม
เพื่อเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
2. ด้านคุณลักษณะผูเ้ รี ยน
2.1 มีศกั ยภาพทางการผลิตเสมอศักยภาพทางบริ โภค
2.2 มีสมรรถนะที่จะแปลงผลผลิตของตนเป็ นผลิตภัณฑ์ได้
2.3 รักงานอาชีพ
2.4 มีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
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2.5 รักความสุ จริ ต รับผิดชอบงาน มีมานะและอดทน
3. ด้านการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ควรจัดร่ วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ คือให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิจริ งในสถานประกอบการ แต่เรี ยนทฤษฎีแบบปฏิบตั ิพ้ืนฐานที่สถานศึกษา
3.2 การจัดการอาชีวศึกษาควรจัดแบบครบวงจร คือ ให้การศึกษา การนัดพบ
การจัดการ การแปรรู ป การผลิต ตลอดจนแรงงาน
3.3 การจัดการอาชีวศึกษาควรจัดนอกระบบโรงเรี ยนในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
4. ด้านความร่ วมมือจากสถานประกอบการ
4.1 สมาคมนักวิชาชีพควรมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
4.2 สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้าควรมีบทบาทในการอานวยการศึกษา
ภาคเอกชน
4.3 สมาคมนักวิ ชาชี พควรมี หน้าที่ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ และควบคุ ม
มาตรฐานวิชาชีพ
4.4 บริ ษทั ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบอาชี พอิสระต่างๆ
ควรมีบทบาทในการดาเนินการศึกษาภาคเอกชน
5. ด้านการบริ หารอาชีวศึกษา
5.1 การบริ ห ารงานด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาควรเน้น การติ ด ตามผล ประเมิ น ผล
การวิจยั และพัฒนางานให้มากขึ้น ตลอดทั้งให้มีการฝึ กอบรมด้วย
5.2 การบริ หารการอาชีวศึกษา ควรมีการกระจายอานาจไปสู่ส่วนภูมิภาค
5.3 ผูบ้ ริ หารในระดับอาชีวศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ กบั
ชุมชน และสถานประกอบการ
5.4 ผูบ้ ริ ห ารในระดับ อาชี ว ศึ ก ษาควรมี บ ทบาทเกี่ ย วกับ การนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
5.5 องค์การหรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบการบริ หารอาชี วศึกษา ควรจะมีการ
ประสานงานร่ วมกัน
5.6 ควรมีคณะกรรมการระดับชาติ เป็ นผูก้ าหนดนโยบายการอาชีวศึกษา
6. ด้านกฎ ระเบียบของการอาชีวศึกษา
6.1 การจัด ให้มีก ารอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป ของโรงเรี ย น โรงงานควรมี พ.ร.บ.
ส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพ
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6.2 ควรมีกฎหมายสนับสนุนให้เอกชนฝึ กอาชีพ หรื อให้เอกชนจ่ายค่าแรงแก่
เด็กฝึ กหัดต่ากว่าค่าแรงขั้นต่า หรื อลดหย่อนภาษีให้แก่องค์กรเอกชนที่ฝึกอาชีพ
6.3 ควรมี ก ฎระเบี ย บให้ครู ผูส้ อนในสถานศึ กษาประเภทอาชี ว ศึ กษาต้อ ง
เพิม่ พูนความรู ้ โดยฝึ กอบรมหรื อศึกษาเพิม่ เติมระยะสั้นๆ ทุก 3.5 ปี
6.4 ควรมีกฎระเบียบให้สถานศึกษาประเภทอาชี วศึกษาได้เป็ นแนวทางใน
การหางบประมาณตามนโยบายตนเอง นอกเหนือจากการใช้งบประมาณผ่นดิน
Fullan M. (2010:36) ได้กาหนดคุณลักษณะของโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพไว้ 8 ข้อ คือ
1. การมุ่งเน้น (Focus) อันได้แก่ การมีทิศทางที่ชดั เจนและการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ย น ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นผูบ้ ริ ห ารต้อ งมี ก าร
บริ หารงานที่เป็ นศูนย์กลางและเป็ นเอกภาพเพื่อให้การทางานทุกส่ วนดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น
นอกจากนี้ ต้อ งเพิ่ ม ทัก ษะและความรู ้ ข องผูส้ อน จู ง ใจให้ผูเ้ รี ย นให้มี ค วามต้อ งการเรี ย นรู ้ แ ละ
หลักสู ตรที่น่าสนใจ มีความดึงดูดและท้าทายผูเ้ รี ยน
2. ข้อมูล (Data) การนาข้อมูลที่ มีมาใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนนับว่าเป็ นกล
ยุทธ์ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ข้อมูลนามาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและจัดการเรี ยนการสอนได้ตอบสนองความต้องการผูเ้ รี ยนได้ตรงจุด
3. ภาวะผูน้ า (Leadership) การพัฒนาผูส้ อน หลักการและภาวะผูน้ าเพื่ อที่ จ ะ
แบ่งปั นผลการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพจากบุคคคนอื่นและจากการวิจยั การวิจยั จะเน้นในเรื่ องกล
ยุทธ์การสอนในรู ปแบบต่างๆ โดยบทบาทของภาวะผูน้ า คือ ผูน้ าจะมีส่วนร่ วมเสมือนเป็ นผูเ้ รี ยน
ในการทางานกับผูส้ อนเพื่อทราบความต้องการในการสอน
4. แหล่งทรัพยากร (Resources) การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและงบประมาณ
พิเศษตามโอกาส รวมถึงต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์หลักในการเรี ยนรู ้และการสอนในท้องที่น้ นั ๆ
5. ลดสิ่ งบัน่ ทอนประสิ ทธิภาพ (Reduce Distractors) ลดสิ่ งต่างๆ ที่จะมารบกวน
ประสิ ทธิ ภาพของผูส้ อนและหลักการ/นโยบาย ได้แก่ ระบบการบริ หารที่มีข้ นั ตอนมากจนเกินไป
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกัน แนวทางที่คิดขึ้นสาหรับการเรี ยนที่ไม่มีช้ นั เรี ยนมากเกินไป และ
ความขัดแย้งต่างๆ ที่ทาให้สูญเสี ยเวลา
6. ชุมชน (community) เกี่ยวพันกับครอบครัวและชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนผูเ้ รี ยนและนักการศึกษา
7. การสื่ อสาร (Communication) เป็ นการสื่ อสารที่ตรงประเด็น มุ่งเน้นใจความ
หลักที่ตอ้ งการสื่ อสารและอย่างทัว่ ถึง เช่น การจัดการเรี ยนการสอน การประสบความสาเร็ จใน
การเรี ยน เป็ นต้น
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8. ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ง (Esprit de Corps) ในการทางานร่ วมกัน
โดยผูส้ อน อาจารย์ใหญ่ และระหว่างสถานศึกษาและท้องถิ่นนั้นๆภาคภูมิใจในสิ่ งที่ร่วมกันทาและ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
Munson C. (2010) ได้ระบุปัจจัยความสาเร็ จจากการทาการตลาดของสถานศึกษา ดังนี้
1. การขยายสถานศึกษาออกไป (Sprawling campuses) โดยอาศัยศิษย์เก่าหรื อ
การเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงด้านกีฬาก็เป็ นการทาการตลาดให้กบั สถานศึกษาได้ดีในขณะที่การ
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาด้วยกันมีสูงจึงแข่งขันกันด้วยราคา ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์ที่จูงใจ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโรงเรี ยนไฮสคูล และผูป้ กครองจึงเป็ นปัจจัยที่สาคัญ
2. การเข้าให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Reaching Target Applicants) สาคัญมากที่ตอ้ งทา
การตลาดให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอั งการ สถานศึกษาที่เพิ่งเปิ ดหลักสู ตรใหม่ตอ้ งมีกลยุทธ์การตลาด
เพื่อให้หอ้ งเรี ยนเต็ม รวมถึงต้องมีการพัฒนาแผนการสรรหาและสร้างความสัมพันธ์กบั ไฮสคูลและ
อาจารย์แนะแนวเพื่อช่วยในการทาการตลาดเพื่อให้การลงทะเบียนเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมาย
เว๊บไซท์ตอ้ งมีความน่าสนใจและดึงดูด และมีขอ้ มูลการรับสมัคร การพาชมสถานศึกษา ข้อมูลการ
ติดตามผล และกลยุทธ์การใช้สื่อต้องประยุกต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายตามหลักสูตรที่ตอ้ งการ
3. การรักษานักเรี ยน (Retention) คือ การทาให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนต่อไป
สถานศึกษาต้องทาการตลาดตั้งแต่นกั เรี ยนยังเรี ยนอยู่ต้ งั แต่ปีแรก หรื อปี ที่สองเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้นกั เรี ยนเห็นประโยชน์ของการเรี ยนต่อเนื่องเพื่อให้การเรี ยนสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงควรมี
สิ่ งจูงใจ เช่น early admission ทุนการศึกษา การช่วยเหลือทางการเงินหรื อระบบพี่เลี้ยง เป็ นต้น
4. การร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Affiliations) นักเรี ยนคัดเลือก
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากด้านวิชาการ และความสามารถที่จะทาให้พวกเขาได้อาชีพ ดังนั้นการ
ทาการตลาดต้องเน้นไปที่ความร่ วมมือของสถานศึกษากับบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าทางภาคอุตสาหกรรม
สื่ อทางการตลาดต้องเน้นให้เห็นว่ามีบริ ษทั ใดบ้างที่มาสรรหาพนักงานที่นี่ มีการให้ทุนการศึกษา
และมีผบู ้ ริ หารมาเป็ นแขกผูบ้ รรยาย
การบริ หารและการเรี ยนทางไกล (Executive and Distance Learning)สิ่ งนี้ สามารถ
นามาเป็ นกลยุทธ์ในการทาการตลาดได้การประชาสัมพันธ์การทางานอย่างมืออาชี พ นักศึกษาที่
กาลัง เรี ย นอยู่แ ละคณะต่า งๆ การเรี ย นแบบออนไลน์ การจัดชั้นเรี ยนตอนเย็นและในวันหยุด
ชี้ให้เห็นว่าสถานศึกษามีความเป็ นมืออาชีพและมีการให้บริ การที่สามารถแข่งขันได้
Smith J. and Spurling A. (1999)ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที่จะทาให้การจัดการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตสาเร็ จประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้
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แผนภูมิที่ 6 ส่ วนประกอบโครงสร้างกลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิต
การตลาดเฉพาะ (Generic Marketing) เป็ นการตลาดในระดับประเทศ เพื่อให้
ตระหนักถึงแผนการศึกษาและการฝึ กอบรมที่รัฐบาลได้ดาเนินการโดยการชี้แจงเหตุผล วัฒนธรรม
ที่สอดคล้อง กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดที่ดึงดูด การมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องและ
ดาเนินการต่อเนื่องในระยะยาว
ข้อมูล คาแนะนาและการแนะแนว (Information , advice and guidance) คือ การ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มาตรฐาน ทันสมัย เชื่ อถือได้ นามาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึงการให้การแนะแนวทางแก่ผสู ้ นใจ
กรอบการดาเนิ นงานของสถาบัน (Institutional framework) ความชัดเจนของ
บทบาท ภาระกิจ การบริ หารจัดการงบประมาณของสถาบัน
กรอบการจัดการจัดทาการตลาด (Market framework) ที่แตกต่างระหว่าง initial
learning และ post-initial learning
หลักสู ตร (Curriculum) ต้องพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ เน้นการเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยน (learning how
to learn) หรื อการเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การประกันคุณภาพ (Quality assurance)
1. ผูต้ รวจสอบ ต้องทาให้เกิดความสอดคล้อง ระหว่างคาจากัดความและหลักการ
ของวัฒนธรรมใหม่
2. การตรวจสอบจะไม่ยดึ ติดกับแนวทางของรัฐบาลเท่านั้น
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3. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เทคนิค วิธีการต้องปรับให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มต่างๆ
4. การสอนต้องมีที่มาจากทฤษฎีที่สามารถอ้างถึงได้และรวมถึงจากงานวิจยั
5. ผูต้ รวจสอบต้องพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลที่สามารถสะท้อนการเรี ยนรู ้ได้
ทุกขั้นตอน
การชดเชยและการให้การคุม้ ครองลูกค้า (Customer protection and redress) คือ
การให้บริ การด้านการเรี ยนรู ้ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตรงกับความคาดหวัง
เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและข้อมูล (Information and communications technology
(ICT)) คือการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ ท้ งั ที่ เป็ นซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
คุณวุฒิและความน่าเชื่อถือ (Qualification and credits) เป็ นสิ่ งสาคัญในตลาดแรงงาน
ต่อผลตอบแทนที่ได้รับ สิ่ งสาคัญคือการปรับรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิและหลักสู ตรให้
สอดคล้องกัน
WilsonL. A.&HayesR. E. (2000) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ของนักการศึกษาต่อเนื่องที่
ประสบความสาเร็ จไว้ว่า การจัดการศึกษาต่อเนื่ องที่ได้ผลหากใช้วิธีการแบบเดิ มอันได้แก่ การ
บรรยายและการสัมมนา ไม่เพียงพออี กแล้ว หากต้องมี การประเมิ นความต้องการโดยพิจารณา
จุดอ่อน จุ ดแข็งของผูเ้ รี ยน นั่นคื อต้องกาหนดความต้องการทางการศึ กษาที่ เฉพาะเจาะจง การ
ติดตามประเมินผลเพื่อขยายความต้องการที่ได้ระบุ การเพิ่มทักษะในการพัฒนาหลักสู ตร สื่ อและ
อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีและความสามารถในการจัด/กระจายหลักสูตรที่หลากหลายรู ปแบบ
นักการศึกษาต่อเนื่ องต้องปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต้อง
พัฒ นาความสามารถด้า นใหม่ ๆ การสร้ า งความร่ ว มมื อ ให้เ กิ ด ขึ้ น การประเมิ น ความต้องการ
การออกแบบและการจัดการสอนที่ เน้นการปฏิ บตั ิ การประเมิ นผลที่ เน้นผลงาน การศึ กษาเพื่อ
อาชี พ และการศึ ก ษาทางไกล บทบาทนักการศึ กษาแบบเดิ มจะเปลี่ ย นไปเป็ นที่ ปรึ กษาผลการ
ปฎิบตั ิงาน (Performance consultant) ต่อวิชาชีพที่ดูแล และต่อผูป้ ระกอบการและต่อพวกเขาเอง
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างความสมดุลย์ของหลักการจัดการศึกษาที่ดีและความต้องการของสถาน
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์การบริ หารต้นทุนสาหรับการออกแบบ พัฒนาและจัด
หลักสู ตรด้านการศึกษาต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุ ปองค์ประกอบของการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทัว่ ไปนั้น
หากจัดกลุ่มองค์ประกอบหลักๆ จะสามารถจัดได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มการบริ หารการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 การบริ หารงานภายในสถาบันการศึกษา
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1.2 ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
1.3 การตลาด ที่เน้นเชิงพาณิ ชย์มากยิง่ ขึ้น
1.4 เครื อข่าย
1.5 เทคโนโลยี/นวัตกรรม
1.6 งบประมาณ
2. กลุ่มการจัดการศึกษา
2.1 หลักสูตร/การเรี ยนรู ้
2.2 ผูส้ อน
2.3 ผูเ้ รี ยน
2.4 สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
6.3 องค์ ประกอบของการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
Allen M. (2002) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาที่จดั โดยสถานประกอบการมีชื่อเรี ยก
ที่หลากหลาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบรรษัท วิทยาลัยอคาเดมี ศูนย์การเรี ยนรู ้ ทั้งหลายเหล่านี้ ลว้ นมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรและ
เพื่ อ พัฒ นาองค์ ก ร ในด้ า นของสถานประกอบต่ า งๆ ได้ร ะบุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ตั้ง
สถาบันการศึกษาของตนเองหลายประการเช่น การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน ความต้องการ
เป็ นต้นแบบในการพัฒนาคน (เสมา พูลเวช, 2555) การดูแลด้านอาชี พและโอกาสทางการศึกษา
แก่พนักงาน และความต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด (Galagan P., 2011) เป็ นต้น
ซึ่งทั้งหมดต้องตอบเป้ าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็ นสาคัญ โดย Philip J.J. (2004) ได้กล่าวว่า
สถาบัน การศึ ก ษาเหล่ า นี้ เป็ นกระบวนการให้พ นัก งานทุ ก ระดับ ได้มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้
และจ าเป็ นต่อการปฏิ บตั ิ ง านและส่ งผลดี ต่อธุ รกิ จต่ อไป (FresinaA.,1997) ให้ความเห็ น ว่า
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยบทบาทเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. พฤติกรรมที่ถาวรและแข็งแกร่ ง (Reinforcing and perpetuating behavior) เป็ น
สิ่ งสาคัญสิ่ งแรกที่ตอ้ งมี คือ หลักสู ตรที่สะท้อนให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจใน
องค์กรที่ปฏิบตั ิขอ้ นี้ได้เป็ นอย่างดีได้แก่ Disney และ Federal
2. การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) เป็ นงานสาคัญที่องค์กรต้อง
สร้ า งสรรค์ใ ห้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ด้ว ยกิ จ กรรม หลัก สู ต รต่ า งๆ ที่ ถู ก ออกแบบให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
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3. การขับเคลื่อนและจัดรู ปแบบองค์กร(Driving and shaping the organization)
โดยผูน้ าองค์กรต้องการกาหนดทิศทางและอนาคตของสถาบันการศึกษา ในขั้นนี้ หลักสู ตรและ
กิจกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจะถูกนามาใช้เพื่อสารวจหารู ปแบบใหม่ที่ตอ้ งการ
Allen M. (2002) ได้ระบุรูปแบบของสถาบันการศึกษามีหลายรู ปแบบ ได้แก่ การ
ฝึ กอบรมเพียงอย่างเดี ยว การฝึ กอบรมและพัฒนาผูบ้ ริ หาร การจัดหลักสู ตรวิชาการที่มีหน่ วยกิ ต
จนถึงหลักสูตรที่มอบปริ ญญา
การจัดการศึกษาให้ได้ผลดี ประกอบด้วยปั จจัยหลายประการโดยมี มุมมองจาก
นักวิชาการและนักปฏิบตั ิในสถานประกอบการให้แนวคิดดังต่อไปนี้
นิพนธ์ พัวพงศกร ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และ ดิลกะ ลัทธพิพฒั น์ (2555) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยร่ วมเบื้องหลังความสาเร็ จในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทางานว่าประกอบด้วย
1. การเปิ ดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน “สนองความต้องการกาลังคนของ
บริ ษทั /อุตสากรรม” โดยการพยากรณ์ความต้องการ เช่น ยุบหลักสูตรที่ไม่มีคนนิยม
2. จุดขายของสถาบันการศึกษาใหม่ เช่น
โรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ บริ หารงานโดย
บมจ. ซีพีออลล์ ผูบ้ ริ หารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟ
เว่น
 จบแล้วมีงานทา 100%
 ค่าเทอมฟรี (ปวช. ธุรกิจค้าปลีก)
 มีรายได้ระหว่างเรี ยน
3. Work-based learning โดยเพิ่มหลักสู ตรฝึ กงานที่เชื่อมโยงกับระบบงานของ
โรงงาน/บริ ษทั และสร้างแบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะนักศึกษา
4. สถาบันมีสมรรถนะสูง และ Accountability ได้แก่ มีการลงทุนมาก มีเวลาและ
ความเพียรพยายามของทุกฝ่ าย ผูน้ าประสานงานอย่างเข้มแข็ง แรงจูงใจอาจารย์ ระบบการบริ หาร
ที่คล่องตัว ปรั บตัวรวดเร็ ว รั บผิดชอบต่อบริ ษทั เอกชน คือ การผลิตได้เพียงพอและทางานได้ดี
รวมถึงรับผิดชอบต่อผูป้ กครอง คือ บุตรหลานได้งานทันที 100%
กุ ล ธร เลิ ศ สุ ริ ยะกุ ล (http://www.kulthorn.net)ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางการจั ด
การศึกษาที่เกี่ยวพันกับสถานประกอบการโดยมีองค์ประกอบในการจัดการศึกษาดังนี้
1. จุ ด หมายปลายทางของการจัด การศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต าม
คุณลักษณะสาคัญ อย่างน้อย 4 ประการของผูใ้ ช้แรงงานยุคใหม่ คือ มีความสามารถในการคิด
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มีความสามารถในการเรี ยนรู ้มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมสภาพการทางานและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
3. ปรั บปรุ งเนื้ อหาวิชาให้สอดคล้องกับความคาดหวังและลักษณะการทางาน
ของสถานประกอบการ สามารถนาความรู ้และทักษะต่างๆไปใช้เพื่อการพัฒนางาน และคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม
4. มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสาคัญเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพสู่ การแข่งขัน ได้แก่
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
5. จัดการศึกษาด้วยรู ปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุน่ และบูรณาการ
6. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์จากการทางานและการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆของสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ
7. ให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมรับผิดชอบจัดการศึกษาเองทั้งระบบหรื อ
มีส่วนร่ วมจัด และประเมินผลบางหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทางานของสถานประกอบการ
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
นอกจากนี้ กุ ล ธร เลิ ศ สุ ริ ย ะกุล (http://www.kulthorn.net) ได้ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
กลยุทธ์สู่ ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับแรงงานในสถานประกอบการดังนี้
1. เข้ าใจและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
1.1 วิจยั การตลาด
1.2 ระบบข้อมูลผูเ้ รี ยน
1.3 ระบบข้อมูลเครื อข่าย
1.4 ระบบสนับสนุนผูเ้ รี ยน
1.5 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร
1.6 นาเสนอสิ นค้าคุณภาพ “การศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” โดนใจผูใ้ ช้แรงงาน
และผูป้ ระกอบการ
2. ระบบบริหารจัดการเชิงรุกคล่องตัว มีประสิ ทธิภาพ
2.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการโครงการเร่ งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล
2.2 จัดทีมงานฝ่ ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ตอบได้ทุกคาถามจัดการได้ทุกเรื่ อง
2.3 บริ การเบ็ดเสร็ จจุดเดียว One stop service
2.4 ผอ.ศนจ. เป็ นประธานบริ ษทั ผอ.ศบอ.เป็ นผูจ้ ดั การสาขา
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2.5 ครู กศน. เป็ นพนักงานขาย
2.6 จัดทา Mapping เพิ่มจุดบริ การรับสมัคร บริ การไม่มีวนั หยุด
2.7 รับสมัครผูเ้ รี ยนตลอดปี
2.8 แนะแนวก่อนลงทะเบียน
3. ผลิตสิ นค้ าคุณภาพ
3.1 พัฒนาหลักสูตร “การศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม”
3.2 ปรับระบบการเรี ยนการสอน การพบกลุ่มอุตสาหกรรม
3.3 สถานประกอบการร่ วมกาหนดกิจกรรม
3.4 แรงงานไทยยุคใหม่ “พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็ น
3.5 เป้ าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ และเพิ่มศักยภาพการทางานควบคู่ไป
กับการยกระดับการศึกษาสาหรับผูใ้ ช้แรงงาน ให้จบมัธยมศึกษาขึ้นไป
3.6 ขยายการศึกษาระดับปวช. ในโรงงาน
3.7 สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
4. สร้ างพันธมิตรเครือข่ ายทีม่ ีพลัง
4.1 องค์กรนายจ้าง
4.1.1 หอการค้าจังหวัด
4.1.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
4.1.3 สภาองค์การนายจ้าง
4.1.4 สโมสรโรตารี
4.1.5 ชมรมผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
4.1.6 สมาคมเครื่ องนุ่งห่มไทย
4.2 องค์กรลูกจ้าง
4.2.1 สภาองค์การลูกจ้าง
4.2.2 สหภาพแรงงาน
4.3 สถานประกอบการ
4.4 สถานศึกษาต่างสังกัด
5. การตลาดเต็มรูปแบบ
5.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพ หลากหลายทัว่ ถึง
5.2 จัดทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
5.3 สนับสนุนแบบเรี ยนฟรี สาหรับผูเ้ รี ยนในโรงงาน
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5.4 จัดงานเปิ ดโลกการศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
5.5 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์
6. บริการถึงที่ Delivery
6.1 จัดการศึกษาในโรงงานทุกขั้นตอน
6.2 Mini Library
6.3 ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Seidel P. (2010) ได้กล่าวถึงปั จจัยความสาเร็ จในการจัดฝึ กอบรมของวิทยาลัย
ชุมชนว่ามี 5 ปัจจัยคือ
1. การสนันสนุนจากผู้นา (College Leadership Support) ซึ่ งได้แก่ผบู ้ ริ หาร
สูงสุ ดของสถาบันการศึกษา และบอร์ดของวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจโดยการ
ให้คาแนะนากับผูน้ าในวิทยาลัยซึ่งปัจจัยข้อนี้สาคัญทีสุด
2. วัฒนธรรมของธุรกิจ (Business Culture) ที่ตอ้ งมี คือ วัฒนธรรมของความรู ้สึก
เป็ นเจ้าของ ซึ่ งต้องการความรับผิดชอบ การคิดอย่างรวดเร็ ว และเน้นการให้บริ การกับลูกค้าและที่สาคัญ
ต้องคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ หรื อที่เรี ยกว่ากลุ่มดาวเด่น (Talent) นัน่ เอง
3. การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ต้องมีระบบในการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมเพื่อแปลงทักษะการปฏิบตั ิงานไปสู่ ทางานจริ งได้
4. ระบบการเงิน (Business Financial Systems) ต้องบริ หารอย่างธุรกิจ โดยเป็ น
Profit & Loss Center ซึ่ งจาเป็ นต้องรู ้ความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบในการวัดผลด้าน
การเงินและจัดทาเป็ นรายงาน
5. ระบบการบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (HR and Business Systems)
ต้องเป็ นระบบที่ตอบสนองความต้องการทางธุร กิจได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการสรรหาพนักงาน
ที่มีความสามารถ เพราะสิ่ งนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
Walter D. and Rainbird M. (2007 : 393) ได้กล่าวถึงการวางกลยุทธ์ที่ประสบ
ความสาเร็ จสาหรั บการแข่ง ขันในองค์ก รซึ่ งสามารถน ามาประยุก ต์เ ป็ นกลยุทธ์สาหรั บการจัด
การศึกษา มี 4 ด้านได้แก่
1. การจัดการความรู้ (Knowledge management)
1.1 การเชี่ยวชาญด้านการวิจยั และพัฒนา
1.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์
1.3 ความตระหนักต่อธุรกิจ
1.4 การจัดการผลิตภัณฑ์
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1.5 ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด
1.6 ทักษะการบริ หารจัดการต้นทุน
2. การบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยี
2.1 นวัตกรรมกระบวนการการผลิต
2.2 การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นฐาน
2.3 การเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี
2.4 การบริ การ
3. การบริหารกระบวนการ
3.1 ต้นทุนการผลิตที่ต่า
3.2 การจัดการคุณภาพ
3.3 การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
3.4 ที่ต้ งั ที่มีตน้ ทุนต่า
3.5 บุคลากรที่มีคุณภาพสูง
3.6 ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
3.7 ระบบการตอบรับที่รวดเร็ ว
3.8 โดยภาพรวมแล้วมีตน้ ทุนทุกด้านต่า
4. การบริหารความสั มพันธ์
4.1 ความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้
4.2 ความจงรักภักดีของลูกค้า
4.3 เครื อข่ายที่เข้มแข็ง
4.4 การบริ การที่รวดเร็ ว
4.5 กระบวนการในการสื่ อสาร สัง่ การที่รวดเร็ ว
4.6 การบริ หารจัดการลูกค้า
4.7 ระบบการรับประกันที่มีประสิ ทธิภาพ
4.8 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4.9 ระบบการตอบรับลูกค้าที่สะดวก
การเรี ยนรู ้ในสถานประกอบการนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
ของการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ อาชัญญา รัตนอุบล (2551 : 123-124) ได้สรุ ปปั จจัย
สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันในสถานประกอบการดังนี้
1. เปิ ดใจกว้ าง
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เป็ นการเปิ ดใจกว้างของสมาชิกทุกคนในสถานประกอบการ ที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน มี ความสาคัญยิ่ง วิทยากร ผูจ้ ดั การศึ กษาในสถานประกอบการ ควรมุ่งสนับสนุ น และ
ส่ งเสริ มการเปิ ดใจกว้างทางความคิดของสมาชิกอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ร่วมกัน
บรรยากาศแห่งความเคารพนับถือในความสามารถของสมาชิกทุกคนในสถาน
ประกอบการอย่างเท่าเทียมกันจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสนับสนุ นให้
เกิดการจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ร่วมกันอีกด้วย
3. เปิ ดโอกาสให้ มีการสนทนา
การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในสถานประกอบการทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการ
สนทนา เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน สนทนา ถกเถียงกันด้วยเหตุและผล เพื่อ
พัฒนาความรู ้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยอย่างกว้างขวาง ได้
แสดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก ความคิ ด เห็ น และมุ ม มองของการท างานในสถานประกอบการ ตาม
ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเพื่ อ เป้ าหมายของสถานประกอบการ สร้ า งความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
เป้ าประสงค์ของสถานประกอบการ จากการที่สมาชิ กในสถานประกอบการได้มีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้นจะช่วยสร้างความเชื่อ ค่านิยม และเป้ าประสงค์ ความสาเร็ จของ
สถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันที่มีประสิ ทธิ ภาพของสมาชิกในสถาน
ประกอบการโดยรวม
สถาบั น การศึ ก ษาในองค์ ก รจึ ง สามารถเป็ นแรงผลั ก ดั น ในองค์ ก รไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ เพราะประกอบด้วยค่านิ ยมองค์กร สิ่ งผลักดันให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตและพัฒนาในองค์กรทั้งหมด
นอกจากนี้ อารยา เจริ ญกุล (สัมภาษณ์, วันที่ 3 สิ งหาคม 2555) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการว่าควรมีปัจจัยความสาเร็ จในการจัดการศึกษาที่สาคัญดังนี้
1. ผู้ น า ต้อ งสนับ สนุ น อย่า งจริ ง จัง ทั้ง ด้า นนโยบายเชิ ง วาจา ทรั พ ยากร และ
งบประมาณ
2. วิท ยากรภายใน คนในธุ ร กิ จ ต้อ งสามารถเป็ นวิ ท ยากรได้ เพราะการที่ จ ะ
ถ่ายทอดความรู ้ ในธุ รกิ จนั้นๆ ได้ดีตอ้ งเป็ นบุคลากรในองค์กรจึ งต้องมีการสร้างวิทยากรภายใน
ขึ้นมาและในที่สุดจะก้าวไปสู่การจัดการความรู ้ (Knowledge management) ในองค์กร
3. วัฒนธรรมองค์ กร ที่เน้นการเรี ยนรู ้และการที่คนภายในองค์กรเชื่อมัน่ และรับ
ฟังการถ่ายทอดของคนภายในองค์กรกันเอง
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4. ช่ องทางการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรได้มากที่สุดและเป็ น
โอกาสให้ บุ ค ลากรได้เ ปิ ดโลกทัศ น์ แ ละได้รั บ ความรู ้ ใ หม่ ๆ ตลอดเวลา เช่ น การทัศ นศึ ก ษา
E-learning และการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge sharing) เป็ นต้น เพราะสิ่ งนี้ จะทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
รวมถึงธนิ กา พีรคัม (สัมภาษณ์, วันที่ 12 กรกฎาคม2555) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแห่ ง
โรงเรี ยนวิชาการโรงแรมแรมแห่ งโรงแรมโอเรี ยลเต็ล ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาโดยโรงแรม
โอเรี ยลเต็ลที่ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยองค์ประกอบต่อไปนี้
1. ผู้บริ หารที่มีวิสัยทัศน์ เฉี ยบแหลมในการมองเห็นความสาคัญของการก่อตั้ง
โรงเรี ย นฯ เพื่ อ ลดปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในธุ ร กิ จ โรงแรม รวมถึ ง การที่ ผูบ้ ริ ห ารให้
ความสาคัญในการเป็ นหัวหน้าสาขาในวิชาต่างๆ ที่โรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอน
2. ชื่ อเสี ยงของโรงแรมโอเรี ยลเต็ล ในเรื่ องระบบการให้บริ การที่เป็ นเลิศที่รู้จกั
กันดี คือ Guest history system เป็ นระบบในการบันทึกประวัติของลูกค้าที่มาใช้บริ การว่าลูกค้าแต่
ละคนมี พฤติ กรรมการชอบหรื อไม่ชอบอะไร เมื่ อลูกค้าคนนั้น กลับมาใช้บริ การอี ก จะสามารถ
ให้บริ การได้ถูกต้อง สามารถสร้างความประทับให้กบั ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าครั้งแล้วครั้งเล่า
จนมีชื่อเสี ยงโด่งดังและติดอันดับโรงแรมที่มีคุณภาพและการบริ การดีที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งของโลก
10 ปี ติดต่อกัน
3. ระบบสวัสดิการที่จูงใจพนักงาน ทาให้พนักงานอยู่อย่างมีความสุ ขและเกิ ด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
4. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการปฏิบัติงานจริ ง (On the Job Training)
นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ต รง ได้ทางานเสมือนเป็ นพนักงานของโรงแรมมีโอกาสได้ทางานใน
ระดับประเทศและนานาชาติเป็ นแรงดึงดูดที่สาคัญที่ทาให้มีผสู ้ นใจมาเรี ยนกันมาก
ด้านนักการศึกษาต่างประเทศให้แนวคิดและมุมมองของการจัดการศึกษาในสถาน
ประกอบการไว้หลายท่านได้แก่ Phillips J.J. (2004) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ทาให้การจัดการศึกษา
ในสถานประกอบการประสบความสาเร็ จมีท้ งั หมด 12 องค์ประกอบได้แก่
1. ความชั ดเจนของบทบาทและกลยุทธ์ (Clarify Role and Strategy)แผนกล
ยุทธ์ตอ้ งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
2. ต้ องมีผู้บริ หารระดับสู งให้ การสนับสนุน (Always Have a Champion)
ผูบ้ ริ ห าร ระดับ สู ง ต้อ งให้ ก ารสนับ สนุ น สถานศึ ก ษาให้ส ามารถบรรลุ พ นั ธกิ จ ที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ ง การ
สนับสนุ นนี้ รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ต้ งั ไว้ การสื่ อสารกลยุทธ์ออกไปการชักนาคนที่ไม่ค่อยให้ความ
ร่ วมมือให้มามีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารระดับสูงจึงมีความสาคัญต่อความยัง่ ยืนในระยะยาว
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3. สร้ างสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม (Establish Proper governance) โดย
การขึ้นตรงกับผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อการสนับสนุนและผลักดันในเรื่ องต่างๆ
4. เชื่ อมโยงกับความต้ องการทางธุรกิจ (Align With Business Needs) หลักสู ตร
แนวทางการแก้ปัญหา การบริ การของสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจขององค์กร
5. การปรั บปรุ งการทางาน (Address Performance Improvement) โดยการ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ ไม่เฉพาะในรู ปแบบของการเป็ นผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ แต่อาจอยูท่ ี่รูปแบบ
ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมหรื อไม่ใช่การเรี ยนรู ้ดว้ ย
6. กลยุทธ์ การถ่ ายโอนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย (Pursue a Variety of LearningTransfer Strategies) ข้อบกพร่ องสาหรับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ไปยังงาน
ที่ทามีขอ้ จากัดและส่ งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงต้องสร้างความหลากหลายของ
การถ่ายโอนการเรี ยนรู ้โดยเริ่ มกระบวนการจากการวิเคราะห์ส่ิ งแวดล้อมในการทางานให้เหมือน
การสร้างการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ขึ้นมา และการวิเคราะห์น้ ี จะแปลงไปสู่ การออกแบบ ไปสู่ การส่ งผ่าน
กระบวนการนี้ ดว้ ยการสื่ อสารที่เหมาะสมไปยังผูเ้ กียวข้องในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกส่ วนต้อง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้การสนับสนุ นการโอนการเรี ยนรู ้ที่จากัดโดย stakeholder
ต้องเข้าใจในบทบาทของตนเองและสนับสนุนการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
7. สร้ างความสั มพันธ์ กับผู้บริหารหลัก (Develop Partnerships With Key
Executives)สถาบ้น การศึ ก ษาโดยสถานประกอบการด ารงอยู่ ไ ด้เ พราะที ม ผู ้บ ริ หารให้ ก าร
สนับสนุนทั้งการจัดสรรทรัพยากร เงินงบประมาณ ให้การอนุญาตทุกคนเข้าร่ วมในโปรแกรมและ
สนับสนุนแนวคิดของสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารกลุ่มระดับกลางจนถึ งระดับสู ง จะช่ วยพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงกับ
ความต้อ งการ ดัง นั้ นจึ ง ต้อ งพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นอย่ า งดี เพื่ อ ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆที่
สถานศึกษาเผชิญอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8. บริ หารจัดการสถาบันการศึ กษาในแบบธุ รกิจ (Manage the Corporate
University as a Business) สถาบันการศึกษานี้ มีเงินงบประมาณเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการ
บริ หารการเงินนี้ มีความสาคัญพอๆกับการจัดทาโปรแกรมที่หลากหลายหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ มี
บทบาทความรับผิดชอบในการจัดการงบประมาณ การจัดทาหลักสู ตร การสร้างความสัมพันธ์กบั คู่
ค้า การให้บริ การลูกค้าทุกส่ วนงานมีความสาคัญในการขับเคลื่อนสถาบัน เป็ นกระบวนที่ดาเนิ น
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม การออกแบบ การพัฒนา การนาไปปฏิบตั ิและการประเมินผล
เป็ นการดาเนินการโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อการขาย
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9. แสดงคุณค่ าของสถาบันการศึ กษา (Demonstrate the Value of the
Corporate University) ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรให้สถานศึกษาแสดงคุณค่าต่อองค์กร วิธีที่จะพัฒนา
ตัวชี้วดั ของสถานศึกษา โดยแสดงคุณค่าของโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและปริ มาณ
ไม่แตกต่างไปจากวิธีเดิมที่เน้นการนับ Input เช่น จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามา จานวนชัว่ โมง
ค่าใช้จ่าย เป็ นต้น แต่ควรจะเน้นศึกษาเครื่ องมือ ผลกระทบและการศึกษา ROI เพิ่มขึ้น ระบบการ
ประเมินผลที่มีตวั ชี้ วดั ระดับย่อยในแต่ละโปรแกรมครอบคลุมทุกด้านไม่เน้นเฉพาะการประเมิน
ปฏิ กิ ริ ย าเท่ า นั้น และประมวลข้อ มู ล ไปสู่ ต ัว ชี้ วัด ระดับ กว้า งขึ้ น และแสดงผลเป็ นรายอาทิ ต ย์
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
10. สร้ างความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า (Stay Relevant to the Customer) สถาบันการศึกษา
ต้องติ ดต่ อสั มพันธ์ กับลู กค้าอย่างต่ อเนื่ อง ลู กค้าของสถาบันการศึ กษาต้องการหลักสู ตรที่ ตรงกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยนและขององค์กร ดังนั้นหลักสูตรเหล่านี้ตอ้ งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ
11. ให้ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่ วมในวงจรการเรียนรู้ (Involve Managers
and Specialist in the Learning Cycle) ผูบ้ ริ หารควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรี ยนรู ้โดยมี
บทบาทเป็ นผูน้ าในการร่ ว มจัด ท าหลัก สู ต ร รวมถึ ง เป็ นที่ ป รึ ก ษา เพราะจะท าให้ ก ารบริ ห าร
สถาบันการศึกษาประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะหากผูบ้ ริ หารนั้น เป็ น CEO ขององค์กรก็จะเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ผบู ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมด้วย โดยจุดสาคัญ คือ การให้ผบู ้ ริ หารเข้ามามี
ส่ วนร่ วมต้องไม่ใช้เวลาของเขามากจนเกินไป
12. ทาการตลาดอย่ างมีกลยุทธ์ (Market the Corporate University in a Strategic
and Subtle Way) การทาตลาดนั้นจะการสื่ อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความสาเร็ จ การ
สร้างแบรนด์เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะจะทาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องสิ่ งที่สถาบันการศึกษานาเสนอ ดังนั้น
การทาการตลาดอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่องจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยไม่ทามากหรื อน้อยจนเกินไป
สถานประกอบการต่ างประเทศที่ จดั การศึ กษาของตนเองมี มากมายหลายแห่ ง
ด้ว ยกัน โดยเฉพาะในสหรั ฐ อเมริ ก า สถาบัน การศึ ก ษาที่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ น
การศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การ และศึ กษาองค์ป ระกอบที่ ท าให้สถาบันการศึ ก ษาเหล่ า นี้ ประสบ
ความสาเร็ จ ได้แก่ Hamburger University Walt Disney Motorola University Fordstar เป็ นต้น
Galagan P. (2011:47-51) ได้ให้มุมมองและข้อมูลของ Hamburger University (HU)
ว่าเป็ นสถาบันการศึ กษาที่ จ ัดตั้งโดย บริ ษ ทั แม๊คโดนัลด์ มี ความโดดเด่ นด้านการพัฒนาบุ คลากร
Hamburger University มีพนั ธกิจ คือ “การเป็ นผูพ้ ฒั นาดาวเด่นที่ดีที่สุดด้วยการพัฒนา แต่ละคนอย่าง
จริ งจังไปสู่ คุณภาพการบริ การ ความสะอาดและมีคุณค่าที่สุดในโลก” ภารกิจของสถาบันคือ
1. การดูแลด้านอาชีพและโอกาสทางการศึกษาแก่พนักงาน
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2. แมคโดนัลด์ ให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจังต่อการฝึ กอบรมเพื่อสนับสนุ นกล
ยุทธ์ของธุรกิจ และยังให้โอกาสพนักงานที่ไม่มีโอกาสได้เรี ยนสามารถศึกษาต่อรวมถึงการทางานที่
แมคโดนัลด์คืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลด้วยการเป็ นเจ้าของธุรกิจ
3. แมคโดนัลด์เป็ นศูนย์กลางในการฝึ กอบรมด้านการปฏิบตั ิการและการพัฒนา
ความเป็ นผูน้ าโดยเน้นด้านร้านอาหาร
4. สานต่ อ วิ สัย ทัศน์แ ละความปรารถนาของผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับสู งอย่า ง
ต่อเนื่องและจริ งจังในการฝึ กอบรม การพัฒนา และส่ งเสริ มกลุ่มดาวเด่น เน้นไปที่ทรัพยากรบุคคลที่
เป็ นส่ วนของแผนกลยุทธ์
5. ความสาคัญของการฝึ กอบรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ ที่ดีที่สุดและ
สร้ างความรู ้ สึกของการเป็ นธุ รกิ จ ที่ ดีการฝึ กอบรมนักเรี ยน/พนักงานให้ความสาคัญกับการให้
ประสบการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่กบั ลูกค้า
ปัจจัยที่ทาให้ Hamburger University เจริ ญเติบโต ได้แก่
1. การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง(top-down)
2. การดาเนิ นการที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ คือ ความจริ งจัง
และต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การเน้นที่ลูกค้า ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
4. การเน้นนวัตกรรม
Hamburger University (HU)ให้โอกาสพนักงานได้เรี ยนรู ้ทกั ษะของธุรกิจและให้
ความสาคัญของการเรี ยน การคงอยูข่ องความสาเร็ จคือการให้การพัฒนาและฝึ กอบรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ผูเ้ รี ยน และธุ รกิ จอยู่เสมอ ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ร่ วมมือ ติ ดต่อแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน และให้แหล่งข้อมูลที่จะสามารถ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานได้นอกจากนี้ หลักสู ตรของ HU 100% ได้รับการพิจารณาจากหน่ วยงานที่
เชื่อถือได้ของรัฐ นัน่ คือ The American Council on Education (ACE) และ Capstone program เป็ น
หลักสูตร Simulation ที่ดีที่สุดในโลก
การช่วยให้พนักงานได้รับการศึกษามากขึ้น HU ได้เป็ นพันธมิตรกับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นถึง 15 แห่ ง และสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานเห็นคุณค่าของการเรี ยน
ด้ว ยการประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ขอ้ มู ลผ่านเว๊บไซด์ข องบริ ษ ัท รวมถึ งสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ
ในการเรี ยน
ในด้านของกระบวนการเรี ยนรู ้ เน้นการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เนื้ อหาในหลักสู ตรจะบรรจุเกี่ ยวกับ
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วัฒนธรรม ค่านิ ยมองค์กรไปยังผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ และตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนในตาแหน่ งงาน
ต่างๆ สามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ งซึ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
การสอนงาน เพื่อนสอนเพื่อน การเรี ยนในห้องเรี ยน การปฏิ บตั ิจริ ง การใช้สถานการณ์ จาลอง และ
e-learning รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรี ยน ห้องเรี ยน มีครบครัน รู ปแบบการสอนที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กนั เช่น การจัดห้องเรี ยนแบบ auditorium ห้องเรี ยนเสมือนจริ งที่เชื่อมระหว่างผูส้ อนและ
ผู ้เ รี ยนได้ ท ั่ว โลก ห้ อ งแลป พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การจัด แสดงยกย่ อ งผู ้จ ัด การร้ า นระดั บ ท๊ อ ป การจัด
สภาพแวดล้อมที่กระตุน้ ให้เรี ยน มีความยืดหยุน่ มีการลงทุนด้านห้องเรี ยน ที่สามารถให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทางโทรศัพท์และ social network ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่และ หลายภาษา
นอกจากนี้ HU ได้ร่วมเป็ นหุ ้นส่ วนกับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
หลักสู ตร มีทีมวิจยั วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนสาหรับ ผูเ้ รี ยน/ห้อ งเรี ยนในอนาคตและมีการจัด
อันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย
อีกหนึ่ งสถาบันที่เป็ นที่รู้จกั กันดี คือ Disney College ถูกสร้างให้เป็ นโรงเรี ยน
ที่เต็มไปด้วยพลวัตร น่าตื่นเต้นและกระตุน้ ให้เกิดความรู ้ทางการศึกษาอยูต่ ลอดเวลา นักเรี ยนจะถูก
กระตุน้ ให้ไปถึงศักยภาพที่มีอย่างสู งสุ ด คาขวัญของโรงเรี ยน คือ “อนาคตเริ่ มที่นี่ ด้วยความเชื่ อ
ความสาเร็ จ” วัฒนธรรมขององค์กรเน้นที่ความคาดหวังที่สูง ความสร้างสรรค์ ความเคารพ และ
ความร่ วมมือของครอบครัว ชุมชนและโรงเรี ยนความสาเร็ จของโรงเรี ยนถูกสร้างขึ้นโดยรากฐาน
ความแข็งแรงของผูม้ ีส่วนร่ วมระหว่าง นักเรี ยน ผูป้ กครอง พนักงานและชุมชน ทุกคนมีวิสัยทัศน์
ร่ วมกัน การได้มาซึ่ งความรู ้ ทักษะและค่านิยมที่ตอ้ งการได้จากการมีส่วนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ วโดยเริ่ มจากโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา พนักงานของวอลท์
ดิ สนี ยท์ ุกคนมุ่งมัน่ ในการช่ วยเหลือนักเรี ยนให้คน้ พบความต้องการเหล่านี้ นักเรี ยน ผูป้ กครอง
พนักงาน และชุมชนได้ทาให้โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่น่าเรี ยนรู ้
สาหรั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ัน เน้นการเรี ย นรู ้ โ ดยเน้น จากประสบการณ์ ก าร
ทางานซึ่ งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทุกหลักสู ตรมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ผูเ้ รี ยน
มีโอกาสได้สัมผัสผูน้ าและเห็ นประโยชน์ที่ได้ในเรื่ องความก้าวหน้าในอาชี พ อีกทั้งได้บ่มเพาะ
ทักษะที่สาคัญเช่น การแก้ไขปั ญหา การทางานเป็ นทีม การให้บริ การลูกค้า และการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น ทุกหลักสู ตรผูเ้ รี ย นจะได้รับประสบการณ์ที่เรี ยกว่า “Living, Learning,
Earning” ซึ่งเป็ นลักษณะเด่นของ Disney College อีกทั้งผูเ้ รี ยนสามารถออกแบบประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ได้เองตามความต้องการ (http://cp.disneycareers.com/en/about-disney-college-program)
จากแนวคิด ทฤษฎี ของนักการศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษาทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการบริ หารสถานศึกษา
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ทัว่ ไป การจัดการศึกษาของสถานประกอบการและจากการลงภาคสนามที่ผวู ้ ิจยั สามารถรวบรวม
แนวคิดด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่มีผลเชื่อมโยงกับการบริ หารสถาบันการศึกษา
ของสถานประกอบการ ทั้งเชิ งนโยบายและการปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนเสมือนเป็ นพนักงานของบริ ษทั
สถาบัน สถาบันการศึ กษาส่ ว นหนึ่ งอยู่ภ ายใต้ก ารดู แลของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ ส่ ว นหนึ่ งแยก
ออกมาบริ หารด้วยตนเอง แต่มีความสัมพันธ์ในเชิ งนโยบายที่ บริ ห ารสถาบันการศึ กษาให้เป็ น
เครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัยพากรมนาย์ในการสรรหากาลังคนและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตาม
คุ ณ สมบัติ ที่ ส ถานประกอบการต้อ งการ จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วทั้ง หมดน ามาสั ง เคราะห์ ไ ด้เ ป็ น
องค์ประกอบของการจัดการศึ กษาในสถานประกอบการ สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้เป็ น
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ด้านการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3) ด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
7. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา/ความต้องการ องค์ประกอบการจัดการศึกษาและปั จจัย
ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการมีดงั นี้
วรารัตน์ สมมาตร (2555) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นที่มีต่อนักเรี ยนศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิ วฒั น์ ลาปาง ระดับประกาศนี ยบัตร (ปวช.)
ผลของการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางพัฒนาศักยภาพการฝึ กอบรมนักเรี ยนอันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานที่ดี
โดยภาพรวมระดับความคาดหวังของบุคคลากรร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีต่อนักเรี ยนศูนย์การเรี ยน
ปั ญญาภิวฒั น์ลาปาง ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช) อยู่ในระดับมาก ซึ่ งระดับความคาดหวัง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมาด้านทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด ได้แก่ การมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
ความเอาใจใส่ และรั บผิดชอบในการทางานมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ความมีวินัยและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานประกอบการมีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ในการทางาน มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด การตรงต่อเวลา มีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ ความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่
ความสามารถปรั บตัว ให้ เ ข้า กับเพื่อ นร่ ว มงาน มี ค วามคาดหวังในระดับมากที่ สุด บุ คลิ ก ภาพที่
เหมาะสมกับ งานมี ค วามคาดหวัง อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการใฝ่ รู ้ มี ค วาม
คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด มีความขยัน อดทน อดกล้นและตั้งใจทางานมีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากที่สุด วุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการทางานและการดาเนิ นชีวิตมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากที่ สุด ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การแก้ปัญหามี ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่ สุด
ภาวการณ์เป็ นผูน้ ามีความคาดหวังในระดับมาก
ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด การทางานตามคาแนะนาของ
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ความพร้อมเชิงวิชาการในการทางาน มีความคาดหวัง
ในระดับมากที่สุด การนาความรู ้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน มีความคาดหวังในระดับมาก
ที่ สุ ด ความรู ้ ความเข้าใจระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มี ความคาดหวังในระดับมาก ความรู ้ ด้าน
ภาษาต่ างประเทศที่ จ าเป็ นต่ อการท างาน มี ความคาดหวังในระดับมาก ความรู ้ และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการทางาน มีความคาดหวังในระดับมาก
อัชณพร อังกินนั ท์ และคณะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ตัวแบบประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิชาการของสถาบันอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จากการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการวัดได้จาก
1.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 การจัดทาทะเบียนวัดผลประเมินผลส่ งเสริ มคุณภาพจัดการศึกษา
1.3 การส่ งเสริ มพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.4 การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
2. ความร่ วมมือสนับสนุนของผูป้ ฏิบตั ิวดั ได้จาก
2.1 ความพึงพอใจในงานของครู
2.2 ความสามารถในการปรับตัวของครู
2.3 การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. กระบวนการในการสื่ อสารวัดได้จาก
3.1 การส่ งข่าวสาร
3.2 การใช้ช่องทางในการส่ งข่าวสาร
3.3 การรับข่าวสาร
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ั ญา อิ่มลิ้มทาน (2553)ได้ทาการค้นคว้าอิสระเรื่ อง “ศึกษาคุณภาพบริ การของสถาบัน
สุ กญ
เทคโนโลยีปัญญาภิ ว ตั น์ ที่ มีผลต่ อความพึงพอใจของนักศึ กษา” โดยศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
นักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ จานวน 164 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ที่มีเพศแตกต่างกันรับรู ้
คุณภาพของการบริ การของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิ วฒ
ั น์ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่ าเชื่ อถื อ ด้านการให้ความมัน่ ใจและด้านการรู ้ จกั และเข้าใจลูกค้าแตกต่างกัน นักศึ กษาสถาบัน
เทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ช้ นั ปี แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณภาพการบริ การของสถาบันเทคโนโลยีปัญญา
ภิวฒั น์ดา้ นลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนอง และ
ด้านการรู ้ จกั และเข้าใจลูกค้าแตกต่างกัน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒ
ั น์ กลุ่มนักศึกษา
แตกต่ างกันมี การรั บรู ้ คุณภาพการบริ การของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิ ว ฒ
ั น์ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ และด้านการตอยสนองแตกต่างกัน การรั บรู ้ คุณภาพการบริ การของ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ดา้ นการให้ความมัน่ ใจมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของเมืองพัทยาพบว่าปั จจัยที่
ส่ งเสริ มต่ อการจัด การศึ กษาของเมื องพัทยา สามารถสรุ ปปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ การจัด การศึ กษา
ประสบความสาเร็ จ ได้แก่
1. ผูบ้ ริ หารเมืองพัทยา
1.1 เป็ นกลุ่มเดี ยวกันทาให้มีเสถียรภาพทางการเมืองสู ง ทาให้สามารถกาหนด
นโยบายทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
1.2 ให้ความสาคัญกับงานทางการศึกษา
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความรู ้ ความสามารถดีและทางานเป็ นทีม
3. วิสยั ทัศน์ดา้ นการศึกษาที่ชดั เจน
4. ครู มีเพียงพอและสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด
5. มีคณะกรรมการวิชาการโรงเรี ยน ทาหน้าที่พฒั นางานวิชการของโรงเรี ยน
6. มีหลักสู ตร ที่เกิดจากการร่ วมกันพัฒนา โดยโรงเรี ยนทุกแห่ งศึกษาความต้องการของ
ท้องถิ่น
7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อให้รู้จกั นักเรี ยนรายบุคคล ครู ประจาชั้นมีโอกาส
เยีย่ มบ้านนักเรี ยน ทราบปั ญหาและสามารถช่วยเหลือนักเรี ยนได้ตรงกับปัญหา
8. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่นามาจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
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9. งบประมาณที่ เ พี ย งพอมี ความคล่องตัว ในการบริ ห ารงบประมาณ มี ระบบการ
จัดสรรงบประมาณและทรั พยากรอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม โดยการจัดสรรให้ตามรายหัวผูเ้ รี ยน
เป็ นหลักชุมชนพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
เสาวนี ตรี พุทธรั ตน์ กนกอร สมปราชญ์และประยุทธ ชู สอน (2552) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง “ระบบการสร้างเครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลใน
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ” โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจัด การสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิ ทธิ ผล ศึ กษาระบบการสร้ างเครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผล และนาเสนอ
ระบบการสร้างเครื อข่ายการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิผล
ผลการวิจัยพบว่ า
1. สภาพการจัด การสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยมีขอ้ เสนอแนะจากคาถามปลายเปิ ดดังนี้
1.1 ด้า นปั จ จัย น าเข้า เรื่ อ งที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งของ
งบประมาณที่ทางโรงเรี ยนได้รับนั้นยังไม่เพียงพอในการใช้จดั สรรในโรงเรี ยน รองลงมาเป็ น เรื่ อง
การจัดสรรทรั พยากรในโรงเรี ยน โรงเรี ยนกับชุ มชนที่ยงั ขาดความเข้าใจกัน การไม่เอาใจใส่ ใน
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนของผูป้ กครอง และตัวของนักเรี ยนเอง
1.2 ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ มีผเู ้ สนอแนะเรี ยงตามลาดับ
ดังนี้ คือ ควรมีการเพิ่มศักยภาพด้านความรู ้ความสามารถของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน และควร
ลดภาระงานอื่นของครู ให้ครู มีหน้าที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญ
1.3 ด้านผลผลิต มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ในการทา
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ควรมีการกระตุน้ สร้างความตระหนัก การเสริ มแรง อย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่องเพียงพอ เพื่อบารุ งขวัญและกาลังใจแก่ครู และนักเรี ยน
2. ระบบการสร้างเครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิผล โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
3. การนาเสนอระบบการสร้างเครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิผล ระบบ
การสร้างเครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาจากการสัมมนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครื อข่าย 2) ขั้นสร้างพันธกรณี และบริ หารเครื อข่าย 3) ขั้นการ
พัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ 4) ขั้นรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง
วิเชียร เนี ยมน้อม (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
งานปกครองนักเรี ยน นักศึกษาของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ” โดยใช้แบบสอบถามกับ
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ผูบ้ ริ หารและอาจารย์จานวน 65 คน จากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการบริ หารงานปกครองนักเรี ยน
นักศึกษาของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจที่พฒั นาแล้ว ประกอบด้วย
1. การวางแผนงานปกครองนักเรี ยนนักศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
ของโรงเรี ยน การรวบรวมและศึกษาระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง การกาหนดระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
ของโรงเรี ยนเกี่ยวกับการบริ หารงานปกครองนักเรี ยนนักศึกษา การกาหนดแผนปฏิบตั ิการ งานปกครอง
นักเรี ยนนักศึกษา การนาเสนอแผนปฏิบตั ิการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับขั้น
2. การจัดโครงสร้ างและมอบหมายหน้าที่ ประกอบด้วยการจัดประชุมผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อ
ชี้ แจงการด าเนิ นงานและแผนปฏิ บ ัติ การที่ ได้รั บอนุ ม ัติ ให้ด าเนิ นการ การก าหนดโครงสร้ างการ
ดาเนิ นงานโดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งานเสริ มสร้างวินัยและความประพฤตินักเรี ยน
นักศึกษา 2) งานป้ องกันและเฝ้ าระวังการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) งานป้ องกัน
สารเสพติด 4) งานส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรี ยนนักศึกษาและ 5) งานติดตามพฤติกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา การมอบหมายหน้าที่แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกลุ่มงานต่างๆ การกาหนดโครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มงาน การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ / กิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงานนาเสนอเพื่อที่จะ
ดาเนินการในแต่ละปี การนาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. การปฏิบตั ิงานปกครองนักเรี ยนนักศึกษา ประกอบด้วยการจัดประชุมชี้ แจง การ
ด าเนิ น งานแก่ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาและผูป้ กครอง การจัด ประชุ ม อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาของนัก เรี ย น
นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ต่ า ง ๆ การจัด กิ จ กรรมในกลุ่ ม งานเสริ ม สร้ า งวิ นัย และความประพฤติ นัก เรี ย น
นักศึกษา การจัดกิ จกรรมในกลุ่มงานป้ องกันและเฝ้ าระวังการทะเลาะวิวาทภายในและภายนอก
สถานศึกษา งานส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรี ยนนักศึกษา
4. การติดตามนิ เทศและประเมินผล ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
นิ เทศ และประเมินผลที่ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจการนักเรี ยนนักศึกษา หัวหน้างานปกครอง
หัว หน้า กลุ่ ม งานแต่ ล ะงานของงานปกครองและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะห้อ ง การจัด ประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อกาหนดปฏิ ทินการปฏิบตั ิ งานติ ดตามนิ เทศและประเมิ นผล กาหนดให้มีการ
ติดตามนิ เทศและรายงานผลการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและหัวหน้ากลุ่มงานประจาทุก
เดือนและทุกภาคเรี ยน กาหนดให้ประเมินและรายงานผลการประเมินตามโครงการเมื่อสิ้ นสุ ดการ
ดาเนินงานในแต่ละโครงการ การจัดประชุมสรุ ปผลการดาเนินงานในแต่ละปี การศึกษา
พิชานัน กิ จจานุ กิจ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของ
โรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์ เทคโนโลยีธุ รกิ จ” โดยการสัมภาษณ์ ผูค้ ิดริ เริ่ มแนวความคิดกลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาดของโรงเรี ยนผูบ้ ริ หารและจัดการดาเนิ นการกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของ
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โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนโลยีธุรกิจในเชิงลึก ในลักษณะการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยเป็ น
ผูบ้ ริ หารจากโรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนโลยีธุรกิจ จานวน 5 ท่าน
ผลการวิ จยั พบว่า โรงเรี ยนปั ญญาภิ ว ฒ
ั น์เทคโนโลยีธุรกิ จ มี กลยุทธ์ในการสื่ อสาร
การตลาดแบ่ ง ได้เ ป็ น 3 ประเด็ น คื อ การใช้แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ กลยุท ธ์ ท างการตลาด (Marketing
Strategy) การใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด (4 P’s) และการเลือกใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารทางการตลาดของโรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนโลยีธุรกิจ
1. การใช้ แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ ทางการตลาด (Marketing Strategy) ประกอบด้วย
ขั้นตอนกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis)
การทาวิจยั การตลาดสารวจความคิดเห็นในเรื่ องความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อโรงเรี ยน
ของกลุ่มบุคคลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ทั้ง 5 กลุ่ม กลุ่มนักเรี ยน กลุ่มครู อาจารย์ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน เจ้าหน้าที่เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เป็ นผูอ้ บรมดูแลและฝึ กสอนงานให้กบั นักเรี ยน
และองค์กรจัดทาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ขั้นที่ 2 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target Market Selection) กลุ่มเป้ าหมายคือ
ส่ วนบนของกลุ่มตลาดล่าง ซึ่ งคือผูท้ ี่มีรายได้ต่า โรงเรี ยนจึงกาหนดราคาไว้ต่าและใช้กลยุทธ์ดึงดูด
ความสนใจด้วยการมอบทุนเรี ยนฟรี ในสาขาวิชาค้าปลีก และใช้สื่ออย่างเต็มรู ปแบบ ทั้งการโฆษณา
ส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าวการขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะจง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง
ขั้ น ที่ 3 การพั ฒนาปรั บปรุ งส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix
Development) โรงเรี ยนจัดให้มีการฝึ กอบรมบุคลากรภายในที่ เป็ นมาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งภาค
ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ โดยส่ งบุ คลากรไปลงร้ านเซเว่นจริ ง เพื่อให้ทราบปั ญหาที่ แท้จริ ง เพื่อนามาวาง
แผนการเรี ยนการสอน พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนแบบทวิภาคี การมีรายได้ระหว่างเรี ยนเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
ขั้นที่ 4 การจัดการทางการตลาด (Marketing Management) โรงเรี ยนมีการ
สังเกตและเก็บข้อมูลทั้งผลดีและผลเสี ย ปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒนาปรับปรุ ง
ในครั้งต่อไป และการวัดผลการสื่ อสารการตลาดที่ได้ดาเนินการตามแผน เพื่อนาผลมาปรับปรุ งการ
ทางาน และยังแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมด้วยการมอบทุนให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนฟรี เพื่อ
สนับสนุ น เยาวชนไทยที่ ด้อยโอกาสทางการศึ ก ษาและแบ่งเบาภาระผูป้ กครองและเสริ มสร้ าง
บุคลากรในอุตสาหกรรมค้าปลีกให้มีคุณภาพเพื่อป้ อนเข้าสู่ภาคธุรกิจ
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2. การใช้ แนวคิดส่ วนประสมทางการสื่ อสารการตลาด (4 P’s)
2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) โรงเรี ยนสร้างความแตกต่างจากตัว
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรี ยนการสอนระบบทวิภาคี ซึ่ งมีการเรี ยนทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิ บตั ิ ควบคู่กัน ไป และใช้ก ลยุทธ์ เพื่อสร้ างการรู ้ จัก การยอมรั บ และความเชื่ อมั่น ให้กับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยการนาตราของโรงเรี ยนผูกเข้ากับองค์กรที่มีชื่อเสี ยงคือ บริ ษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟ
เว่น จากัด มีการสารวจผลตอบรับและทัศนคติจากจานวนนักเรี ยนที่เพิม่ ขึ้นทุกปี
2.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategies) โรงเรี ยนวางตาแหน่ งของราคาอยู่ที่
ส่ วนบนของกลุ่มตลาดล่าง คือ คิดค่าเทอมไม่สูงจนเกินไป ส่ วนสถานะทางสังคมจัดอยูท่ ี่กลุ่มตลาด
ระดับล่าง จึงสามารถดึงดูดความสนใจเรื่ องราคากับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างดี มีการมอบทุนเรี ยนฟรี
ในสาขาวิชาค้าปลีก และมีรายได้เสริ มขณะฝึ กงาน
2.3 กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย (Distribution Strategy) โรงเรี ยนมีสโลแกนว่า
“เรี ยนฟรี ใกล้บา้ น ทางานในท้องถิ่น” เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเลือกศึกษาได้ท้ งั ที่โรงเรี ยนและศูนย์
การเรี ยนฯ ขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกสู งสุ ดของนักเรี ยนเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
เป็ นการกระจายจานวนนักเรี ยนไม่ให้คบั แคบจนเกินไปขณะฝึ กปฏิบตั ิที่สถานประกอบการด้วย
2.4 กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) คือ โรงเรี ยนมอบ
ทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนสาขาวิชาค้าปลีกทุกคน และรับประกันการมีงานทา 100%
3. การเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด (Marketing Communication)
3.1 ระดับ Macro โดยการสื่ อสารในระดับ Macro นั้นมีการใช้สื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางกาสื่ อสารหลายรู ปแบบ ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อ
วิทยุ สื่ อนิตยสาร สื่ อ ณ จุดขาย
3.2 ระดับ Micro การสื่ อสารในระดับ Micro ใช้สื่อเคลื่อนที่ เช่น การตั้ง Mobile
Booth การใช้รถแห่ และสื่ อบุคคล โดยเข้าไปแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนให้กบั
นักเรี ยนและกลุ่มเป้ าหมายตามโรงเรี ยน
โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ ยังได้นาแนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่ วน ได้แก่
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ดา้ นราคา กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดมาใช้ร่วมในการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนกิจกรรมนั้น รวมทั้งได้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญในด้านปั ญหาและ
อุปสรรคในการสื่ อสารการตลาด เพื่อนาข้อมูลมาแก้ไขปรั บปรุ งและพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นไป
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เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ และพศิ น แตงจวง (2550) ศึ กษาการพัฒนาศักยภาพกาลังคนใน
สถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านปรัชญา เป้ าหมายและวิธีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการศึกษาสายอาชีพที่มุ่ง
ให้ผูส้ าเร็ จการศึกษานาไปเป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชี พด้านฝี มือหรื อช่ างต่างๆ เป็ นการผลิต
แรงงานระดับกึ่ งฝึ มื อและมี ฝี มื อให้ตลาดแรงงานและยังมุ่ งผลิ ตแรงงานระดับช่ างเทคนิ คต่ อไป
ส่ วนการจัดการด้านการศึ กษาพบว่า การอาชี วศึ กษา ได้พยายามที่ จะพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและ
ผลผลิ ตให้มีคุณภาพและทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีการพัฒนาทั้งในระดับ
นโยบายและการปฏิบตั ิ แต่กม็ ีอุปสรรคด้านคุณภาพของผูเ้ ข้าเรี ยนงบประมาณจากัดในการว่าจ้างครู และ
เครื่ องมืออุปกรณ์
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นายจ้างในสถานประกอบการ พบว่า ตลาดแรงงานไทยยัง
มีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเป็ นจานวนมาก แต่เวลาประกาศรับสมัครกลับไม่ค่อยมีผทู ้ ี่
จบสายอาชี วศึกษามาสมัครมากพอที่จะทาการเลือกเฟ้ นได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเข้าทางาน
เช่ นภาคอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี หรื อส่ วนใหญ่ พบว่ า ผูส้ าเร็ จการศึ กษาส่ วนใหญ่ มี ท ักษะความรู ้
ความสามารถพื้นฐานไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของนายจ้าง หรื อเมื่อสถานประกอบการรับเข้าทางาน
แล้วก็ตอ้ งมีการปลูกเพาะทักษะด้านการทางานและทักษะด้านพฤติกรรมให้ใหม่ และนายจ้างมีความ
มัน่ ใจในกระบวนการฝึ กอบรมที่ เกิ ดขึ้ นในสถานประกอบการของตนเองมากกว่า ว่ากระบวนการ
ฝึ กอบรมของพวกเขานั้น สามารถสร้างหรื อพัฒนาทักษะให้กบั แรงงานของตนให้มีทกั ษะที่ดี ทันสมัย
และสามารถแบ่งปั นวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าขององค์กรได้ ซึ่ งกระบวนการในส่ วนนี้ สามารถขัด
เกลาทักษะด้านพฤติกรรมและความจงรักภักดีของแรงงานให้กบั องค์กรได้เป็ นอย่างดี
2. รู ปแบบ วิธีการพัฒนาศักยภาพกาลังคนในสถานประกอบการ พบว่า พัฒนาการ
ของสถานประกอบการเป็ นแหล่งหลักในการสร้างทักษะด้านเทคนิ ค ทักษะด้านพฤติกรรม โดย
สรุ ปได้ว่าการก่อตัวของทักษะเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือทาในงาน (Learning by
doing) ในการศึกษาพบว่า งานสามารถเป็ นแหล่งที่สอนทักษะให้กบั แรงงานได้โดยตรง เป็ น
ประโยชน์และสมบูรณ์ที่สุด โดยสถานประกอบการจะมีกระบวนการพัฒนากาลังคน โดยเฉพาะ
สถานประกอบการของชาวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น
นอกจากนี้ จากการศึกษาได้พบว่า รู ปแบบที่สถานประกอบการใช้ในการบ่มเพาะ
ทักษะให้กบั บุคลากรของตนเมื่อรับเข้าไปแล้ว คือ การปฐมนิเทศ ชี้แจงให้รู้งานว่าต้องทาอะไรบ้าง
ควรทาอะไร ไม่ควรทาอะไร และเป็ นลักษณะการฝึ กอบรมในงาน OJT (On the job training) โดยมี
ระยะเวลาทดลองเรี ยนรู ้งาน ประมาณ 4 เดือน และมีการจัดฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ เรื่ องเทคนิ คการ
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ทางาน บางสถานประกอบการมี การจัดฝึ กอบรมเรื่ องทัศนคติ ในการเรี ยนเน้นที่บุคลากรระดับ
ผูจ้ ดั การ หัวหน้างานมากกว่าระดับสายการปฏิบตั ิ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาของสถานประกอบการและศักยภาพของ
แรงงานในสถานประกอบการยังห่ างไกลกันในระดับหนึ่ ง ยังต้องการความเชื่อมโยงและตระหนัก
เข้าใจในบทบาทที่แท้จริ งของตน
จากการศึกษายังพบว่า ในสถานประกอบการของญี่ปุ่นจะมีการสร้างทีมงานใน แต่ละ
แผนกขึ้นมาและแต่ละทีมจะมีหวั หน้าทีม และมีการประชุม พบปะกันทุกอาทิตย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
ความคิดเห็นในการทางาน สภาพความสาเร็ จ และอุปสรรคปั ญหา และในแต่ละแผนกจะมีบอร์ ดแสดง
รายชื่อลูกทีม ตารางกิจกรรมความก้าวหน้า การลดความสู ญเสี ยและยังมีการแบ่งพื้นที่เพื่อให้แต่ละทีม
ได้สร้างสรรค์ดว้ ยการจัดสวนหย่อมเล็กๆ ตามศักยภาพของแต่ละทีมงาน สิ่ งเหล่านี้ ทาให้แรงงานแต่ละ
คนมีความรู ้สึกได้รับการยอมรับ และมีส่วนร่ วมในการทางานอย่างแท้จริ ง ก่อเกิดความจงรักภักดีต่อ
แผนก ต่องาน ต่อสถานประกอบการได้ ซึ่งพบว่าหลักการนี้ทาให้สถานประกอบการมีผลผลิตแรงงานที่
สู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานประกอบการของไทยยังไม่มี
ระบบการพัฒนาที่ประสบความสาเร็ จมากนัก มักปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ
โดยสรุ ป สถาบัน การศึ ก ษาต้อ งท าหน้า ที่ พ ัฒ นาทัก ษะด้า นสติ ปั ญ ญาให้ กับ
บุคลากรและแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเปิ ดโลกทัศน์ให้กบั ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้เข้าใจโลกการ
ทางาน ส่ วนสถานประกอบการต้องพัฒนาทักษะด้านเทคนิ คและด้านพฤติกรรม และการพัฒนา
ทักษะทั้งสามด้านต้องมีการส่ งมอบและเชื่อมโยงกันเพื่อทาให้บุคลากรมีคุณภาพ อันจะนาไปสู่ การ
เพิ่มผลผลิตและศักยภาพเพื่อการแข่งขันหรื อเพื่อพัฒนาขีดความสามารถต่อไป
4. รู ปแบบการจัดการอาชี วศึกษาที่เหมาะสม ที่เป็ นระบบทวิภาคีก็เหมาะสม แต่ตอ้ งมี
การพัฒนาความร่ วมมื อระหว่ างสถาบันการศึ กษาและสถานประกอบการและฝ่ ายอื่ น เช่ น สภา
อุตสาหกรรมหอการค้า กระทรวงแรงงาน อย่างจริ งจังเพื่อร่ วมกันผลิตทักษะให้แรงงาน ส่ วนการจัดการ
เรี ยนการสอนต้องเน้นการปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ค่ านิ ยมในสายอาชี พ มี การสนับสนุ นจากสถาน
ประกอบการในการสนับสนุนเรื่ องเครื่ องจักร เครื่ องมือ ทุนการศึกษา และเป็ นแหล่งฝึ กงานที่พร้อม
จารุ ณี แสงสุ วรรณ์ (2550) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของการ
จัดการศึ ก ษาในรู ปศูนย์ก ารเรี ย นของสถานประกอบการ พบว่าตัว ชี้ ว ดั ที่ สาคัญมี ท้ งั สิ้ น 4 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.1 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.2 ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในหน่วยงาน
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1.3 ผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั เพื่อนร่ วมงานในหน่วยงาน
1.4 ผูเ้ รี ยนมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่การงาน
1.5 ผูเ้ รี ยนตรงต่อเวลา
1.6 ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ตลอดเวลา
1.7 ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
1.8 ผูเ้ รี ยนนาเทคนิควิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
2. ด้านคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
2.1 ผูส้ อนมีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.2 ผูส้ อนคานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2.3 ผูส้ อนมีความตั้งใจและทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.4 ผูส้ อนนาผลการวัดและการประเมินผลมาปรับปรุ งการสอน
2.5 จัดเนื้อหาสาระมุ่งให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น
2.6 เน้นเนื้อหาสาระให้ความสาคัญกับวิชาชีพเป็ นหลัก
2.7 ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะในการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้จริ ง
2.8 ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมกระทาอย่างเต็มศักยภาพ
2.9 จัดสภาพแวดล้อมในห้องปฎิบตั ิงานให้เอื้อต่อการฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.10 จัดแหล่งวิชาการ เช่น ห้องสมุดให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
2.11 จัดระบบป้ องกันความปลอดภัยภายในห้องเรี ยนและหน่วยงาน
3. ด้านความคุม้ ค่าของการจัดการศึกษา
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรในการสอนเพียงพอ
3.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอนเพียงพอ
3.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับสื่ อโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ
3.4 ผูเ้ รี ยนสามารถฟั ง พูด อ่านและเข้าใจคาสั่งหรื องานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
3.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสม
3.6 ผูเ้ รี ยนปฎิบตั ิงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
3.7 ผูเ้ รี ยนพยายามปฏิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3.8 ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้นคล่องแคล่วว่องไว
3.9 ผูเ้ รี ยนนาทักษะการปฏิบตั ิงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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3.10 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรร่ วมกับบุคคลอื่น
4. ด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
4.1 ผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
4.2 ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
4.3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
4.4 ผู เ้ รี ยนปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ระดับ ผลการปฎิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4.5 ผูเ้ รี ยนอธิ บาย ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและงานต่างๆให้กบั เพื่อนร่ วมงานหรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นและทันเวลา
4.6 ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.7 ปรับปรุ งกระบวนการการปฏิบตั ิงานเพื่อลดการใช้เวลาให้นอ้ ยลง
สมนิต พนมยงค์ (2547) ศึกษาสภาพและปั ญหาของสถานประกอบการในการจัดการ
อาชี วศึ กษาร่ วมกับสถานศึ กษา สังกัดสถาบันอาชี วศึกษาภาคใต้ 5 ผลการวิจยั พบว่า สถาน
ประกอบการส่ วนใหญ่มีการปฏิ บตั ิ ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยรายการที่มีการปฏิบตั ิระดับ
ปานกลาง คือ นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการกาหนดสอนนักศึกษาครบถ้วนตาม
จุดประสงค์ และได้แจ้งผลการเรี ยนให้สถานศึกษาสม่าเสมอ รายการที่มีการปฏิบตั ิระดับน้อยที่สุด
คือ ได้ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาหลักสู ตร สาหรับปั ญหาของสถานประกอบการ พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ปั ญหาในระดับน้อย 5 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการจัดทาหลักสู ตร แผนการเรี ยนและ
แผนการฝึ กอบรมอาชีพ โดยรายการที่มีปัญหาระดับน้อยคือ รายวิชาที่จดั ให้ไม่สัมพันธ์กบั ลักษณะ
งาน รายการที่ มี ปั ญ หาระดับ ปานกลาง คื อ นัก ศึ ก ษาขาดความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย น นัก ศึ ก ษาขาด
คุณสมบัติตามต้องการทาให้เรี ยนไม่ได้ผล การขาดเรี ยนของนักศึกษากระทบเวลางานของครู ฝึก
ภาระหน้า ที่ ม ากไม่ ส ามารถสอนได้ค รบถ้ว น บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอในการจัด ครู ฝึ กโดยเฉพาะ
นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ รู ้ สถานศึกษาส่ งอาจารย์มานิ เทศน้อยครั้ ง จานวนครั้งในการประชุ ม
มีนอ้ ย และสถานศึกษากาหนดตารางการนิเทศไม่ชดั เจน
ประชารั ฐ พงษ์ภิญโญ (2545) ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ยนอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
เขตการศึกษา 9 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการ
สอนและเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอน จาแนกตามประเภท
วิชาที่เปิ ดสอนและตาแหน่งของบุคลากรในโรงเรี ยนโดยกาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 4 ด้านคือ
1. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา
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2. ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน
3. ด้านการประกันคุณภาพการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษาเอกชน
4. ด้านการส่ งและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
ผลการวิจัยพบว่ า
1. สภาพการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
การศึกษา 9 มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากสู งไปหาต่าได้ดงั นี้
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนการสอนด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและด้านพัฒนาบุคลากร
2. ปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน ใน
เขตการศึกษา 9 มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากสู งไปหาต่าได้ดงั นี้
ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษและด้านการส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
3. ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 9 โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนประเภทวิชาต่างกัน มีสภาพและ
ปั ญหา การบริ หารคุ ณภาพการเรี ยนการสอนแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
โรงเรี ยนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีสภาพการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนต่ากว่าโรงเรี ยน
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม และโรงเรี ยนประเภทวิชาพาณิ ชยกรรมและช่าง
อุตสาหกรรม มีสภาพการบริ หารคุณภาพการศึกษาต่ากว่าโรงเรี ยนประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
4. ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 9 ของบุคลากรที่มีตาแหน่ งต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารคุณภาพการเรี ยนการสอนไม่แตกต่างกัน
จากงานวิ จ ัย สรุ ปปั ญหาในการจัดการศึ กษาระดับ ปวช.-ปวส.ได้ท้ งั เชิ งคุ ณภาพและ
ปริ มาณของการจัดการเรี ยนการสอน และด้านองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึ กษานั้น
สามารถจัดได้เป็ นกลุ่มการบริ หารการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
งานวิจัยต่ างประเทศ
Moraru Monica, Petre Cristian (2012) ได้ทางานวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่ เ รี ย นวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการสอนเด็ก ที่ มี ต่ อ การสอนของผูส้ อนอาชี ว ะศึ ก ษา ในประเด็น การ
ฝึ กอบรมครู อ าจารย์ต้ ัง แต่ เ ริ่ มแรกและต่ อ เนื่ อ งเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ให้ ค วามใส่ ใ จในสั ง คมปั จ จุ บ ัน
นอกจากนี้ พบว่า ครู อาจารย์ขาดแรงจูงใจและแรงดึ งดูดในอาชี พ การคัดเลือกที่ไม่ได้มาตรฐาน
การมี สิ่งจู ง ใจในอาชี พ ที่ น้อยลงเรื่ อยๆ สิ่ งเหล่ านี้ จึ งควรถูก นามาทบทวนอี ก ครั้ งถึ งระบบการ
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ฝึ กอบรมครู อาจารย์ในอนาคตโดยการส่ งเสริ มนักเรี ยนอาชีวะศึกษาให้เห็นความสาคัญของวิชาชีพ
การสอน การสร้างคนรุ่ นใหม่ให้สนใจในวิชาชีพนี้ จากการวิจยั นักเรี ยนให้ขอ้ คิดเห็นว่าคุณสมบัติ
ที่ครู อาจารย์พึงมีได้แก่
1. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
2. ทักษะการสื่ อสารที่ปรับให้เข้ากับนักเรี ยนแต่ละคน (Communication skills adapt
to individual characteristics of students)
3. มีวฒั นธรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific culture)
4. มีวฒั นธรรมการสอน (Teaching culture)
5. มีรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบประชาธิปไตย (Democratic teaching style)
6. เป็ นผูจ้ ดั การห้องเรี ยนที่ดี (Good classroom manager)
7. เป็ นต้นแบบของผูม้ ีศิลธรรมจรรยาที่ดี (A model with-defined moral values)
และเหตุผลที่ทาให้คนรุ่ นใหม่เลือกวิชาชีพนี้เพราะ
1. การมีสถานภาพที่ดี
2. โอกาสในการฝึ กอบรมพัฒนาตนเอง
3. ความเต็มใจที่จะได้ทางานกับเด็กๆ
4. การได้ทางานในสายงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่อไป
5. การมีโอกาสได้ฝึกคน
6. ความพึงพอใจในงานที่ได้เห็นความสาเร็ จของนักเรี ยน
และเหตุผลที่จะทาให้ไม่ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่
1. เงินเดือนไม่เพียงพอ
2. ไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนในประเทศ
3. ไม่ได้รับความเชื่อถือจากนักเรี ยน
4. ระบบการบริ หารงานที่มีพิธีรีตองมากเกินไป
5. เป็ นงานที่ตอ้ งมีความรู ้ ทักษะ ต้องแรงบันดาลใจจากภายใน
6. ไม่มีประสบการณ์
7. ความยากในการสื่ อสารและเข้าถึงนักเรี ยน
8. ความยากในการควบคุมห้องเรี ยน
9. รู ้สึกไม่มนั่ คง เป็ นปัญหาทางอารมณ์
Jianyu W., Xi L., and Chen X. (2012:897-900) ได้ทาวิจยั เกี่ยวกับโมดูลหลักสู ตรด้าน
สายอาชีพสาหรับโรงเรี ยนอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่าหลักสู ตรเหล่านี้ ควรมาจากการวิเคราะห์องค์กร
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ควรคานึงถึงการเรี ยบเรี ยงลาดับเนื้อหา ที่เหมาะสมกับจานวนชัว่ โมงการสอนหลักสู ตรที่มีเป้ าหมาย
ในการให้ความรู ้และทักษะที่คล้ายคลึงกันควรอยูใ่ นโมดูลเดียวกัน แต่ละโมดูลจะมีจุดประสงค์หลัก
ที่แตกต่างกัน มีท้ งั โมดูลที่มีจุดประสงค์เฉพาะหรื อจุดประสงค์โดยทัว่ ไป แต่ละโมดูลจะมีการเก็บ
คะแนนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาสามารถเลือกและผสมผสานโมดูลเฉพาะเหล่านี้ ให้
สอดคล้องตามโปรแกรมการฝึ กอบรม และกาหนดเกณฑ์การผ่านให้กบั นักเรี ยนอย่างเหมาะสม
ซึ่งโมดูลหลักสู ตรควรมีลกั ษณะดังนี้
1. แต่ละโมดูลต้องแยกกัน นักเรี ยนจะได้รับหนึ่งทักษะจากหนึ่งโมดูล
2. เนื้ อ หาของหลัก สู ต รต้อ งสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของงานในอนาคตของ
นักเรี ยน และต้องนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
3. อุปกรณ์การสอนทั้งหมดเป็ นสิ่ งที่ใช้จริ งในการทางาน
4. เนื้ อหาของแต่ละโมดูลไม่จาเป็ นต้องมากจนเกิ นไป ควรเลือกเฉพาะเนื้ อหาที่มี
ความสาคัญเท่านั้น
5. โมดูลไม่ควรใหญ่มากเพื่อให้สามารถปรับปรุ งให้ทนั สมัยได้อย่างรวดเร็ ว
การวิเคราะห์ดา้ นอาชีพเป็ นส่ วนสาคัญของการออกแบบโมดูลหลักสู ตร จุดประสงค์
ของโมดูลหลักสู ตรคือการกาหนดความรับผิดชอบทางด้านอาชีพ ความต้องการด้านทักษะและงาน
ประจา ซึ่ งการวิเคราะห์น้ ี กระทาโดยคณะกรรมการด้านอาชีพซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูจ้ ดั การ
และผูท้ รงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมนั้น และสามารถจัดแบ่งประเภทตามความแตกต่างพื้นฐานเช่น
ระดับเบื้องต้น และระดับแอ๊ดวานส์
การน าโมดู ลหลัก สู ต รไปใช้น้ ัน หากเป็ นโมดู ลหลัก สู ตรระดับพื้นฐานจะเป็ นการ
ออกแบบหลัก สู ตรเพื่อให้เ รี ย นรู ้ ทกั ษะการปฏิ บตั ิ งานที่ นาไปใช้ได้จริ งหลักสู ตรแอ๊ดวานส์ จะ
ออกแบบเพื่อตอบสนองทางด้านอาชี พ นอกจากนี้ ครู ผสู ้ อนควรช่ วยนักเรี ยนลดช่ องว่างระหว่าง
ความรู ้ในตาราและทักษะการปฏิบตั ิจริ ง สิ่ งสาคัญคือการเน้นการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาจริ งมากกว่าการเน้นแต่ทฤษฎี
หลักสู ตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องทาให้ชดั เจนและไม่กว้าง ตรงประเด็นที่ตอ้ งการ
มีหลักสู ตรที่แตกต่างกันได้หลายหลักสู ตรและต้องมีวตั ถุประสงค์ดา้ นทักษะความสามารถของแต่
ละหลักสู ตร และแต่ละหลักสู ตรควรมีความเชื่ อมโยงกันเพื่อช่วยให้ผสู ้ อนส่ งผ่านความรู ้ได้อย่าง
ราบรื่ น
การบริ หารห้องแล็ปสมัยใหม่อนุญาตให้นกั เรี ยนเข้าไปใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
กระตุน้ นักเรี ยนให้สร้างทีม ชมรม สมาคมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อวิชาที่เรี ยน และผูส้ อนควร
ช่วยเหลือสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย
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ประกาศนี ย บัต รเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ ผูห้ างาน ดัง นั้น หลัก สู ต รควรต้อ งมี ก ารให้
ประกาศนียบัตรแก่ผเู ้ รี ยนด้วยเช่นกัน
Kuijpers M., Meijers F., and Gundy C. (2011:23-28) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในการเรี ย นรู ้ และความสามารถทางด้านอาชี พของนักเรี ยนอาชี วศึ กษา ที่ มีอายุ
ระหว่าง 12-19 ปี ที่ลงทะเบียนในหลักสู ตรก่อนการเรี ยนอาชีวและอาชีวศึกษาระดับมัธในงานวิจยั
เน้นคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ที่มีผลต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นอาชี พของ
นักเรี ยน ซึ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศและให้คาแนะนาด้าน
อาชีพ (Career oriention and guidance methods used) 2) การใช้เครื่ องมือต่างๆ (Instruments
implemented) 3) การปฏิบตั ิตามที่หลักสู ตรกาหนดและการพูดคุย (The degree to which the
curriculum is practice-based and dialogical)
ในการศึกษานี้ ความสามารถ (Competency) กาหนดเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การ
สะท้อนกลับด้านอาชีพ (Career reflection) เป็ นลักษณะพฤติกรรมที่สะท้อนกลับ 2) การสร้าง
อาชีพ (Career forming) เป็ นลักษณะของพฤติกรรมเชิงรุ ก 3) เครื อข่าย (Networking) เป็ นลักษณะ
พฤติกรรมที่มีการโต้ตอบ
จากผลการวิจยั พบว่า การให้คาแนะนาด้านอาชีพในโรงเรี ยน ที่มีการพูดคุยกับนักเรี ยน
เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ในอนาคต เป็ นความสามารถ (Competency) ที่ได้ผลที่สุด เพราะเป็ น
การกระตุน้ ให้เ ห็นประสบการณ์ในชี วิตที่แท้จริ ง การพูดคุยเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาไปสู่ การพัฒนา
ความสามารถด้านอาชีพได้
Minghat A.and Yasin R. (2010:1233-1237) ทางานวิจยั เรื่ อง กรอบการทางานอย่าง
ยัง่ ยื นส าหรั บการศึ ก ษาทางสายอาชี พและเทคนิ คในประเทศมาเลเซี ยในระดับโรงเรี ย นมัธยม
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 12 คน จากผลการวิจยั พบว่ามี 16
องค์ประกอบที่มีความสาคัญ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เครื อข่ายและหุ ้นส่ วน ทักษะด้าน
ICT ความสนใจ การจดจา ความรู ้ ระบบการฝึ กอบรมฐานสมรรถนะ และพันธสัญญาของการบริ หาร
จากผลการวิจยั ให้ความสาคัญองค์ประกอบด้าน ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการสอน และความสัมพันธ์เชิง
อุตสาหกรรมที่เน้นว่าวิธีการสอน การปฏิสัมพันธ์ และการเรี ยนรู ้ควรเน้นการลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้ได้
ประสบการณ์จริ ง การเยี่ยมชมโรงงาน การลงภาคสนาม การทางานในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น เป็ นวิธี
ที่จะทาให้การศึกษาด้านสายอาชีพและเทคนิ คนี้ เข้มแข็งและยัง่ ยืน รวมถึงวิธีการสอนควรเน้นให้เกิด
ทักษะการแก้ไขปั ญหา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial relation) เป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญ เนื่ องจากนักเรี ยนทุกคนควรได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในสายงานที่ตรงกับที่เรี ยนและพบว่า การทางานในสภาพแวดล้อมของการทางานในแต่ละวัน
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เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ได้รับประสบการณ์ที่สาคัญ นักเรี ยนจะได้รับแนวทางทั้งทางตรงจากการปฏิสมั พันธ์
กับพนักงานและทางอ้อมจากการสังเกตการณ์และการพูดคุยจากกิจกรรมต่างๆในสถานประกอบการ
นอกจากนี้การเรี ยนรู ้ในสถานประกอบการยังมีความสาคัญต่อครู อาจารย์ที่ควรเป็ นกิจกรรมส่ วนหนึ่งที่
ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ในประเทศมาเลเซียการศึกษาสายอาชีพและเทคนิคมีบทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จของประเทศที่จะส่ งเสริ มให้เกิ ดสังคมที่ดีมีรายได้สูง และควรได้รับการ
ส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง
Kristien E. (2011) ได้เขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับสถาบัน
การศึกษาโดยมีองค์ประกอบคือ
1. การปรั บปรุ งคุณภาพของการศึกษาและชื่ อเสี ยง (Improve the Quality of
Education and Reputation) คุณภาพการศึกษาจะเกี่ยวพันกับปัจจัยสองประการ คือ อาจารย์ผสู ้ อน
และแหล่งการเรี ยนรู ้ โดยการดึงดูดอาจารย์ที่เก่งมีความสามารถมาอยูท่ ี่สถานศึกษาและการมีแหล่ง
การเรี ยนรู ้อนั ได้แก่ ห้องแล็ป อุปกรณ์ในการเรี ยน เป็ นต้น
2. การเพิ่มเงินสนับสนุน (Increase Endowment) โดยการเพิ่มเงินทุนนั้นสามารถ
ทาได้โดยการสอนนอกเวลาถ้าสถาบันนั้นมีผสู ้ มัครเป็ นจานวนมาก การสนับสนุนจากภาครัฐ และ
การบริ จาคจากภาคเอกชน ศิษย์เก่า การสร้างชื่อเสี ยงให้กบั สถาบันการศึกษานั้นต้องพิจารณาเรื่ อง
ค่าเล่าเรี ยนที่มีราคาสามารถแข่งขันได้ดว้ ย
3. การดึงดูดนักเรี ยนที่ดีที่สุด (Attract the Best Students) นักเรี ยนจะคานึ งถึง
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน คุณภาพการศึกษา เครื อข่ายและงานที่สถานศึกษาจะจัดให้ การสร้างศูนย์การ
จัดหางานและการมีความสัมพันธ์กบั ภาคธุรกิจจะเป็ นสิ่ งดึงดูดนักเรี ยนได้
4. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เติบโตอย่ างต่ อเนื่อง (Grow the University) สามารถ
ทาได้โดยเพิ่มหลักสู ตรให้มากขึ้น แต่ก็ตอ้ งทาการวิจยั ก่อนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อหาความ
ต้องการว่าหลักสู ตรใดจะเป็ นที่ตอ้ งการในอนาคต
กลยุทธ์การจัดการนี้ ถือเป็ นการบริ หารจัดการภายในที่จะเป็ นสิ่ งที่ทาให้สถานศึกษามี
การบริ ห ารจัด การภายในที่ ดี แ ละจะกลายเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ท าให้ ส ถานศึ ก ษาประสบ
ความสาเร็ จได้
Voltonen T., Hacklin S., and Dillion P. et. (2011:732-739) ทางานวิจยั เรื่ อง มุมมองการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ส่วนบุคคลของนักเรี ยนสายอาชีพ โดยการให้นกั เรี ยนสายอาชีพและโพลี
เทคนิคจานวน 33 คน ในประเทศฟิ นแลนด์ ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่งผลการวิจยั
พบว่านักเรี ยนได้ออกแบบสภาพแวดล้อมด้วยการสะท้อนสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการประชุ ม
ซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมสาหรั บการสะท้อนกลับ สภาพแวดล้อมที่ แสดงให้เห็ นถึ งทักษะที่ โดดเด่ น
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และสภาพแวดล้อมของความร่ วมมื อและเป็ นเครื อข่าย ซึ่ งการเกิ ดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ เช่ นนี้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากผูส้ อนที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็ นลักษณะของ
การร่ วมมือกันในกลุ่มเพื่อนเช่นนี้ ไม่ใช่เรื่ องที่ทาได้ง่าย การจะส่ งเสริ มคือการทาให้ความคิดและการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมีชีวิต โดยทาให้แผ่กระจายออกไปอย่างอัตโนมัติดว้ ยการใช้เทคโนโลยี
Bryant B., Zvonkovic A. and Reynolds P.(2006:149-175) ได้ทางานวิจยั เรื่ อความสัมพันธ์
ของครอบครัวต่อการพัฒนาอาชีพของเด็กและวัยรุ่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าพ่อแม่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาด้านอาชีพของวัยเด็กและวัยรุ่ นอย่างไร ซึ่งกระบวนการพัฒนาอาชีพของเด็กและวัยรุ่ นรวมถึง
การได้มาซึ่ งความรู ้ ความเชื่ อและค่านิ ยมเกี่ยวกับความต้องการและทางเลือกในการทางาน การพัฒนา
แรงบันดาลใจเชิงวิชาการ ความสามารถส่ วนตน ความคาดหวัง การวางแผน การบรรลุผลสาเร็ จเกิดขึ้น
ในครอบครัวโดยพ่อแม่ และบริ บทที่เรี ยกว่า “ความเป็ นบิดามารดา” (Parenting) มีบริ บทที่แวดล้อม
มากมาย รวมถึงความพร้ อมด้านการเงิ น ทุนมนุ ษย์ ทุนสังคม ส่ วนที่ เป็ นตัวแทนเด็ก จุดที่งานและ
ครอบครั วมาบรรจบกัน บทบาทของครอบครั ว โครงสร้ างของครอบครั ว เงื่ อนไขที่ เกิ ดในอดี ตที่ มี
ผลกระทบต่อพ่อแม่ ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการส่ งเสริ มความเข้าใจเรื่ องความแตกต่างของพ่อแม่ที่
สัมพันธ์ต่อการพัฒนาด้านอาชี พของเด็กและวัยรุ่ น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นความซับซ้อนของการเข้าสู่ ตลาด
แรงงานของเด็กและวัยรุ่ นเราสามารถเรี ยกสิ่ งนี้ ว่า “วัฒนธรรมครอบครัว” (Family culture) งานวิจยั นี้
ต้องการสะท้อนให้เห็ นว่าเป้ าหมายของการจ้างงานไม่ได้มองว่าเป็ นเรื่ องของการ “หาเงิน” (making
money) เพียงอย่างเดียว ยังเป็ นเรื่ องของการเติมเต็มความสมบูรณ์ซ่ ึงอาจเป็ นเรื่ องของสถานะ และอานาจที่
มี บทบาทเข้ามาเกี่ ยวข้อง การเตรี ยมเด็กและวัยรุ่ นให้พร้ อมสาหรั บการจ้างงานนั้นต้องพิ จารณาให้
ครอบคลุมผลประโยชน์อื่นด้วยเช่น การลาพักผ่อน ความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรื อเนื้องาน เ ป็ นต้น
Lancaster D. (2004 : 1-13) ได้กล่าวถึงผลงานวิจยั เกี่ยวกับวิทยาลัยและโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ จากผลการวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวของประเทศอังกฤษพบว่า
สถาบันการศึ กษาหลายแห่ งมี การปรั บโครงสร้ างโดยเน้นการให้ความส าคัญกับลู กค้า (Customer
focused) พนักงานของสถาบันมีความการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ต่างๆโดยมีลกั ษณะสาคัญ คือ
1. ลักษณะการทางานในเชิงพาณิ ชย์ (Commercial work) และระดับนานาชาติมี
ความสาคัญในเชิงการค้าและการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงานให้มีความรู ้กว้างไกลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจของโลกและสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2. มี ผูจ้ ัด การฝ่ ายขายที่ มีบทบาทหน้าที่ ใ นการสร้ างสัมพัน ธ์และประสานงานกับ
สถาบันในท้องถิ่นเพื่อหาความต้องการในการฝึ กอบรม
3. การสร้างหลักสู ตรต้องออกแบบร่ วมกับบริ ษทั ซึ่ งอาจเป็ นบริ ษทั เดี่ยว หรื อเป็ นกลุ่ม
ธุรกิจ โดยจัดเป็ น panel ซึ่งมีตวั แทนจากบริ ษทั สหภาพแรงงาน (Tradeunion) ศูนย์จดั หางาน เป็ นต้น
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4. ถ้า ลู ก ค้า ไม่ ม าฝึ กอบรมที่ ส ถาบัน สถาบัน สามารถเปลี่ ย นโดยเข้า ไปให้ ก าร
ฝึ กอบรมยังสถานที่ของลูกค้าได้
5. มีการจัดหลักสู ตรก่อนการจ้างงาน ระหว่างการจ้างงานเป็ นทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา
6. การระดมทุนจากภาคเอกชนที่เป็ นกลุ่มธุรกิจเดียวกับหลักสูตรหรื อสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่ทางสถาบันเปิ ดสอน เช่น สถาบันต้องการเปิ ดร้านอาหารเพื่อให้นกั เรี ยนฝึ ก จึงไปขอทุน
จากธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารเป็ นเงินและอุปกรณ์ต่างๆ
7. ความรวดเร็ วของการเปิ ดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
8. การมี sponsor จากบริ ษทั ใหญ่ๆ ในท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
9. การติดต่อสัมพันธ์กบั ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการการฝึ กอบรม
การพัฒนาแผนการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานในบริ ษทั ต่อไป
Mazzarol T. (1998) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยความสาเร็ จของการตลาดด้านการศึกษา
ระดับนานาชาติ” จากสถาบันการศึกษา 315 แห่ งจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิ วซี แลนด์
อัง กฤษและสหรั ฐ อเมริ ก า ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ความส าเร็ จ ของการท าการตลาดส าหรั บ
สถาบันการศึกษาให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายยังต่างประเทศ มี 4 ปัจจัยหลักคือ
1. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และ การสรรหา (Recruitment)
2. ภาพลักษณ์ (Image) และ แหล่งทรัพยากร (Resources)
3. คน (People) และ วัฒนธรรม (Culture)
4. การร่ วมมือกัน (Coalition) และการขยายกิจการไปข้างหน้า (Forward Integration)
ตัวชี้ วดั ปั จจัยความสาเร็ จทั้ง 4 ด้านนี้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเพิ่มขึ้นของการ
ลงทะเบียน ความต้องการสมัคร และผลกาไร และพบว่า 2 ปั จจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ความสาเร็ จทางการตลาด ได้แก่ ภาพลักษณ์ (Image) และแหล่งทรัพยากร (Resources) และการ
ร่ วมมือกัน (Coalition) และการขยายกิจการไปข้างหน้า (Forward Integration)
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8. กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
- แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์,
2551, สุนทร สุนนั ท์ชยั :2543)
- แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท
“รู ปแบบของการจัดการศึกษาที่บริ หารในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ การจัดฝึ กอบรมเท่านั้น
การจัดฝึ กอบรมควบคู่กบั การพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การจัดการศึกษาโดยได้รับประกาศนียบัตร
และการจัดการศึกษาเพื่อได้รับปริ ญญา”
(Galagan P.:2011, Allen M.:2002,
Meister J.:1998)
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา:2555, ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์:2542, วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์:2541)
- หลักการจัดอาชีวศึกษา
- การจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาคี โดยการ
ร่ วมมือของสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สมชาย
หิ รัญกิตติ:2542, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร:2550,
Cappelli P.:2007)
- กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- การวางแผนอัตรากาลังและการสรรหาว่าจ้าง
- การพัฒนาบุคลากร
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การดึงดูดและรักษาพนักงาน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

การบริหารสถาบัน
การศึกษาในสถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาใน
สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

การบริหารทรัพยามนุษย์
ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงต่อ
สถาบันการศึกษา

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

แผนภูมิที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ผู ้วิ จัย ศึ ก ษาแนวคิ ด การจัด การศึ ก ษาโดยสถาน
ประกอบการจากหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ว่า มนุ ษย์ตอ้ งได้รับการศึกษาตั้งแต่เกิดจนตาย
และหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่สาคัญเพื่อให้บุคคลสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตามมาตรา 8(2) ที่ สนับสนุ นให้ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา รวมถึ งสถาน
ประกอบการสามารถจัดการศึกษาของตนเองได้ แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทที่กล่าวถึงแนวทางการ
จัดการศึกษาขององค์กร บูรณาการกับแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนแบบอาชีวศึกษาในระบบทวิ

121

ภาคี ผสมผสานแนวคิ ด ของการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ที่ เ ป็ นฐานแนวคิ ด ส าคัญในการจัด ตั้ง
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อเป็ นกลยุทธ์ในการสรรหาและพัฒนากาลังคนที่มี
คุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุ ปได้เป็ นองค์ประกอบ
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ด้านการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) ด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยงต่อสถาบันการศึกษาและนาไปสู่ การหาแนว
ทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่” ดาเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed Method) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การสร้ างและพัฒนาองค์ประกอบของการจัดการอาชี วศึ กษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
1.1 การสังเคราะห์เอกสาร
ด้วยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทั้งไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ
แนวคิ ด การจัด การศึ ก ษาโดยสถานประกอบการ รวมถึ ง การสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญและการลง
ภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ ในสถานศึ กษาของสถานประกอบการ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และร่ างองค์ประกอบของการจัดการศึกษาเบื้องต้น
1.2 การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร
โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1.2.1 ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน
1.2.2 นักเรี ยน จานวน 30 คน
1.2.3 ผูป้ กครอง จานวน 30 คน
1.2.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 คน
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ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ นามา
วิเคราะห์เนื้อหา สรุ ปผลได้เป็ นร่ างองค์ประกอบของการจั
ดการศึกษาเบื้องต้น
122
ขั้นตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูว้ ิจยั พัฒนาเครื่ องมือในขั้นตอนนี้ จากร่ างองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 นามาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามสาหรั บผูบ้ ริ หารและอาจารย์ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ หารและอาจารย์จานวน 327 คน ได้แบบสอบถามสมบูรณ์จานวน 239 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการแจงแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity นัยสาคัญที่ .05 และทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก หรื อเทคนิค PCA (Principle Component Analysis)
และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method ที่ 25 รอบ ได้เป็ น
องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
การนาองค์ประกอบความสาเร็ จ ของการจัดการอาชี วศึ ก ษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ มาให้ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบและยืนยัน พร้อมทั้งหาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการ
อาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้วยการจัดประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
จานวน 7 คน ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 8
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การสร้ างและ
พัฒนา
องค์ ประกอบของ
การจัดการ
อาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการ

ขนาดใหญ่

รายละเอียด

ผลลัพท์

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน เพื่อยืนยันร่ าง
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
ศึกษาภาคสนามในสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
เพื่อเก็บข้อมูล
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ละประชากร
สร้างเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างจากร่ าง
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร
ตรวจสอบเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
สัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร นักเรี ยน และผูป้ กครอง

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ต่อ

กรอบแนวคิด
การวิจยั
ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้
จากการ
สัมภาษณ์
ร่ าง
องค์ประกอบ
ของการจัด
การศึกษา
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห์
องค์ ประกอบ
ความสาเร็จของ
การจัดการ
อาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

รายละเอียด

ผลลัพท์

นาร่ างองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
มาพัฒนาแบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หารและอาจารย์
ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ดว้ ยแบบสอบถาม

- วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
- วิเคราะห์องค์ประกอบวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
PCA(Principle Component Analysis)

ต่อ

ข้อมูลเชิง
ปริ มาณที่ได้
จาก
แบบสอบถาม

องค์ประกอบ
ความสาเร็ จ
ของการ
จัดการ
อาชีวศึกษาใน
สถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3
การหาแนวทางการ
ส่ งเสริมการจัด
การอาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

รายละเอียด

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากแบบสอบถาม

ผลลัพท์
ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบจากการ
สัมภาษณ์

การศึกษาเอกสาร แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา

การประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 7 คน

ร่ างแนวทาง
ส่ งเสริ มการ
จัดการศึกษา

แนวทาง
ส่ งเสริ มการ
จัดการ
อาชีวศึกษาใน
สถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาองค์ประกอบของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนนี้ เป็ นการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบของ
การจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่ แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิด
การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ แนวคิดการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี และองค์ประกอบในการจัดการศึกษาใน
สถาบัน อาชี ว ศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาทัว่ ไปและในสถานประกอบการ รวมถึ งบริ บ ทของ
สถาบันการศึกษาที่เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ท้ งั 5 แห่ง
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1.1 นามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจยั และร่ างองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาในเบื้องต้น
1.2 นาร่ างองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้ตรวจสอบเพื่อยืนยันกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 6 ท่าน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดคุณสมบัติดงั นี้
1.2.1 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ในการบริ หารสถาบันการศึกษา/ศูนย์ฝึกอบรมหรื อ
เป็ นอาจารย์ ที่ มีบทบาทจัดการศึกษาในสถานประกอบการหรื อเป็ นอาจารย์/วิทยากรที่สอนใน
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1.2.2 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
1.3 การดาเนินการสัมภาษณ์
1.3.1 ผูว้ ิ จยั นาร่ า งองค์ประกอบของการจัดการศึ กษาที่ ได้ขอความอนุ เคราะห์
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและให้ขอ้ แนะนา และนามาปรับแก้ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
1.3.2 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิ ทยาลัยถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่าน พร้อมแนบโครง
ร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ฉบับย่อ และร่ างองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มใน
เบื้องต้นส่ งให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์พร้อมนัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ท้ งั หมดดาเนินการอยู่ ระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม 2556
1.3.3 ดาเนินการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
การจัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการที่ได้วิเคราะห์มาในเบื้องต้นอย่างไร
2. ท่ า นคิ ด ว่าองค์ประกอบของการจัด การศึ กษาระดับปวช.-ปวส.โดย
สถานประกอบการที่นาไปสู่ความสาเร็ จควรมีอะไรบ้าง
1.3.4 น าข้อมู ล ที่ ไ ด้จ ากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญมาวิเ คราะห์ เ นื้ อหา (Content
Analysis) และปรั บองค์ประกอบของการจัดการศึกษาได้เป็ นกรอบองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาชุดใหม่
1.4 การลงภาคสนามสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาจากพื้นที่จริ ง
ดาเนินการโดย
1.4.1 ติตต่อสถาบันการศึกษาที่ยนิ ดีให้ผวู ้ ิจยั เข้าไปศึกษาในพื้นที่ โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ
1. สถาบันเปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปวช.-ปวส.
2. สถาบันการศึกษานั้นให้ความร่ วมมือสูงในการให้เข้าไปเก็บข้อมูล
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จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
ที่ให้ความร่ วมมือได้แก่ ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
1.4.2 ผู ้วิ จ ัย ท าจดหมายจากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ถึ ง ผู ้อ านวยการ ศู น ย์ก ารเรี ยน
เอสแอนด์พี เพื่อขอศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556
1.4.3 ลงภาคสนามเพื่ อศึ ก ษาดู งานด้ว ยวิ ธี การสั งเกตการณ์ พู ดคุ ยกับผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ นักเรี ยน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่เป้ าหมายของการจัดตั้งศูนย์การเรี ยน การบริ หารจัดการ
ศูนย์การเรี ยน การจัดการศึกษา การสร้างหลักสู ตร ผูส้ อน การดูแลนักเรี ยน การจัดการสถานที่และ
สภาพแวดล้อม และความเชื่ อมโยงระหว่างศูนย์การเรี ยนกับหน่ วยงานต่างๆ ในองค์กรเก็บข้อมูล
ด้วยการจดบันทึก การสัมภาษณ์และอัดเทป การสังเกต การถ่ายรู ป และเอกสารที่ทางศูนย์การเรี ยน
มอบให้
1.4.4 นาข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามและจากการสังเคราะห์เอกสาร มาจัด
กลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับองค์ประกอบของการจัดการศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น โดยจัดกลุ่มองค์ประกอบได้เป็ นองค์ประกอบ3ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หาร
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ และด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงต่อการบริ หารสถาบันการศึกษาจานวน 30 องค์ประกอบย่อย 157 ตัวบ่งชี้
1.5 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ ใ ช้ก ารคัด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน และผูป้ กครอง โดยมีการกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ดังนี้
1.5.1 คุณสมบัติของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดหรื อระดับตาแหน่ งรองลงมา ของ
สถาบันการศึกษานั้น
1.5.2 คุณสมบัติของนักเรี ยน เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนระดับปวช–ปวส.
1.5.3 คุณสมบัติของผูป้ กครอง เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยน
สาหรับจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์มีรายละเอียด ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 จานวนประชากรสาหรับการสัมภาษณ์
สถาบันการศึกษา
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ กครอง
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
5
135
2,090
2,090
2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
4
32
443
443
3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

3
3

30
100

745
2,153

745
2,153

5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
Total

3
18

12
309

140
5,571

140
5.571

ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์
กลุ่มของประชากร
จานวนประชากร
ผูบ้ ริ หาร
18
นักเรี ยน
5,571
ผูป้ กครอง
5,571
รวม
11,469

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
5
30
30
65

1.6 การสร้างเครื่ องมือในการสัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั นาร่ างองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการลงพื้นที่ ณ
ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี มาสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างโดยมีโครงสร้างดังนี้
1.6.1 แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับผูบ้ ริ หาร
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา หน่วยงานที่ทางาน คณะ ภาควิชา สาขา จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการจัด
การศึกษาของสถานประกอบการ ประกอบด้วยคาถามตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัด
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จานวน 9 ข้อ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จานวน 18 ข้อ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยงต่อสถาบันการศึกษา จานวน 1 ข้อ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ
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ความสาเร็ จของการจัดการศึกษา และการเรี ยงลาดับความสาคัญขององค์ประกอบความสาเร็ จของการจัด
การศึกษาจานวน 2 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 30 ข้อ
1.6.2 แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับนักเรี ยน
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ แผนก สาขา จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัด
การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย บริ บททัว่ ไป จานวน 5 ข้อและคาถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษาจานวน 15 ข้อ
1.6.3 แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับผูป้ กครอง
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาของบุตรหลาน แผนก สาขา จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัด
การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย บริ บททัว่ ไปจานวน 5 ข้อและคาถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษาจานวน 14 ข้อ
1.6.4 นาแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างที่ได้ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และให้
ข้อแนะนาเพิ่มเติมเพื่อนาไปปรับแก้ก่อนขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
1.6.5 นาส่ งแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างขอความอนุ เคราะห์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 6 ท่าน
ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด (Item–Objective Congruence; IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ
+1 = สอดคล้อง
O = ไม่แน่ใจ
-1 = ไม่สอดคล้อง
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ น คือ ค่าดัชนี IOC ที่มีค่าระหว่าง 0.66-1.00 (IOC=>0.66) (ศิริชยั
กาญจนวาสี , 2544) จึงถือว่าข้อคาถามนั้นๆ ใช้ได้ ผลจากการคานวณที่ได้มีดงั นี้
1. แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับผูบ้ ริ หาร ตอนที่ 1 จานวน 5 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ตอนที่ 2 จานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.66-1.00
2. แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับนักเรี ยน ตอนที่ 1 จานวน 5 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.40-1.00 ตอนที่ 2 จานวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.40-1.00
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3. แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้างสาหรับผูป้ กครอง ตอนที่ 1 จานวน 5 ข้อ มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 ตอนที่ 2 จานวน 14 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00
1.6.6 ปรับแก้ขอ้ คาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.66 และแก้ไขตามข้อแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ส่ ง ไปยัง วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ปั ญ ญาภิ ว ัฒ น์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ย านยนต์ โ ตโยต้า
วิทยาลัยเทคนิ คอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
2. ส่ ง ข้อ มูล โครงร่ า งดุ ษ ฎี นิ พนธ์ และประเด็น คาถามให้ผูบ้ ริ หารที่ จ ะ
สัมภาษณ์ได้เตรี ยมความเข้าใจล่วงหน้า
3. ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร นัก เรี ย น และผูป้ กครอง ช่ ว งเดื อ น
กันยายน - ตุลาคม 2556
3.1 การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร ผูว้ ิจ ัย นัด หมายล่ ว งหน้า และเข้าพบเพื่ อ
สัมภาษณ์ ตวั ต่ อตัว โดยสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารทั้งสิ้ น 5 ท่ านสัมภาษณ์ ครั้ งละประมาณ 45 นาที ถึง
1 ชัว่ โมง ขณะสัมภาษณ์มีการการจดบันทึก พร้อมทั้งบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์
3.2 การสั ม ภาษณ์ นัก เรี ย น ผูว้ ิ จ ัย ได้ป ระสานงานกับ อาจารย์ที่ ดู แ ล
นักเรี ยนของสถาบันการศึกษาแต่ละที่เพื่อนัดหมายในการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นกลุ่มๆ ละประมาณ
4-6 คน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งละประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงโดยสัมภาษณ์นกั เรี ยนทั้งสิ้ น
30 คน ขณะสัมภาษณ์มีการจดบันทึก พร้อมทั้งบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์
3.3 การสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง ผูว้ ิจยั ขอหมายเลขโทรศัพท์ผปู ้ กครองจาก
นักเรี ยนทุกคน พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ให้นกั เรี ยนได้เข้าใจ และขอให้แจ้ง
ผูป้ กครองตนเองทราบว่าผูว้ ิจ ัยจะโทรศัพท์ไปเพื่อสัม ภาษณ์ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั โทรศัพท์ไปหา
ผูป้ กครองแต่ ล ะคน และสั ม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ค รั้ งละประมาณ 15-20 นาที โดยสั ม ภาษณ์
ผูป้ กครองทั้งสิ้ น 30 คน ขณะสัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกไปด้วย
1.6.8 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน และ
ผูป้ กครอง จานวน 65 คน นามาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และนามาสรุ ปเป็ นร่ าง
องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
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ขั้นตอนนี้เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณด้วย
แบบสอบถาม ผู ้วิ จ ัย น าร่ า งองค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามดังมีข้นั ตอนต่อไปนี้
2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
จานวน 18 คน อาจารย์จานวน 309 คน สาหรับแบบสอบถามคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิด
ของคอมเรย์และลี (Comrey & Lee:1992) สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีค่าที่น่าเชื่อถือ คือ
จานวน 300 คน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ผบู ้ ริ หาร จานวน 18 คน และ
อาจารย์ 309 คน รวมทั้งสิ้ น 327 คน
2.2 นิยามศัพท์ของตัวแปรเพื่อนามาสร้ างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ
2.3 การสร้างเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีลกั ษณะของเครื่ องมือดังนี้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน สถาบันที่สงั กัด ตาแหน่ง หน่วยงาน สาขา จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษา
ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน องค์ประกอบย่อย 30
ด้า น และตัว บ่ ง ชี้ 154 ข้อ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้า นการบริ หารสถาบัน การศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 14 ด้าน ตัวบ่งชี้ 67 ข้อ ด้านการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย
10 ด้า น ตัว บ่ ง ชี้ 66 ข้อ ด้า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ด้าน ตัวบ่งชี้ 24 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 10 ระดับ ดังนี้
1

2
น้อยที่สุด
ที่สุด
นอยที่สดุ

3

4

5

6

ปานกลาง

7

8

9

10

มากที่สุด
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ระดับที่ส่งผลต่อความสาเร็ จมากที่สุดคือระดับ 10 ลดหลัน่ ความสาคัญลงมาจนถึง
น้อยที่สุด คือ ระดับ 1 และข้อคาถามปลายเปิ ด (Open Ended) ให้ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริ หารจัดการให้ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องมี
การพัฒนาด้านใดบ้าง
2.4 การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ โดยน าแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ข อความ
อนุ เคราะห์ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity)
และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
2.4.1 การหาค่าความตรงตามเนื้ อหา ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โครงสร้างและภาษาให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและวัดได้ตรงตามเรื่ อง
ที่ศึกษา และผูว้ ิจยั ปรับแก้ตามข้อแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนนาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
2.4.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูว้ ิจยั กาหนดคุณสมบัติว่าเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และมี
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการจัดการศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา
ของสถานประกอบการ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด (Index of Item – Objective Congruence;
IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ (Lawshe, 1970:563-575; พิสณุ ฟองศรี , 2549:138-140) ดังนี้
R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคน
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การให้คะแนนค่า IOC คือ
+1 = สอดคล้อง
O = ไม่แน่ใจ
-1 = ไม่สอดคล้อง
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ น คือ เกณฑ์ที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.66-1.00 (IOC => 0.66) (ศิริชยั
กาญจนวาสี , 2544)
2.4.3 การหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) เพื่อพิจารณาว่าเครื่ องมือที่
นาไปใช้น้ นั สามารถวัดคุณสมบัติของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้ผลคงที่สม่าเสมอ ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง
ภายในของแบบสอบถามด้วยสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

IOC =
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2.4.4 นาแบบสอบถามมาปรับแก้ให้เหมาะสม ถูกต้อง ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try
out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 32 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีบุญถาวร ช่วงระหว่างวันที่ 5-30 กันยายน 2556 และนาข้อมูลที่ได้มาหาความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s
Alpha Coefficient) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9920 โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของแบบสอบถามตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548:34-35) และ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาคจาแนกตามองค์ประกอบรายด้านโดยมี
ค่าอัลฟาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบสอบถามแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบรายด้าน
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
1. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
.8606
2. นโยบายของสถาบันการศึกษา
.8144
3. การมอบอานาจหน้าที่
.9150
4. การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
.8657
5. การจัดองค์กร
.8782
6. การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน
.9311
7. การวินิจฉัยสัง่ การ/การอานวยการ
.9072
8. การประสานงานภายใน
.9382
9. การรายงาน
.9167
10. การบริ หารงบประมาณ
.9642
11. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
.9452
12. การตลาด/การประชาสัมพันธ์
.9274
13. การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
.9393
14. การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
.9338
15. หลักสูตร
.9395
16. วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
.9276
17. ผูส้ อน
.8677
18. นักเรี ยน
.9168
19. กิจกรรมนักเรี ยน
.9329
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบสอบถามแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)
องค์ประกอบรายด้าน
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
20. ระบบการดูแลนักเรี ยน
.9272
21. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
.9203
22. สถานที่และสภาพแวดล้อม
.9529
23. ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
.9478
24. สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
.9334
25. กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
.9431
26. การวางแผนอัตรากาลัง/การสรรหาว่าจ้าง
.9556
27. การพัฒนาบุคลากร
.9390
28. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
.9614
29. การดึงดูดและรักษาพนักงาน
.9077
30. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
.9551
2.4.5 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try out) ให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาพิจารณาและให้ขอ้ แนะนา จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาน้อยกว่า
.50 มาปรับแก้โดยการตัดออกและบางข้อปรับข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากจานวน
ตัวแปรในแบบสอบถามจาก 157 ข้อ เหลือ 154 ข้อ โดยข้อที่ตดั ออกได้แก่
ตารางที่ 7 การปรับแก้ขอ้ คาถามแบบสอบถามจากผลการทดลองใช้ (Try out)
องค์ประกอบ
ข้อคาถามที่ตดั ออก
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ข้อ 1 ผูน้ าของสถาบันควรเป็ นบุคคลเดียวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ขององค์กร เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการให้ความร่ วมมื อ
และขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารท่านอื่น
การตลาด/การประชาสัมพันธ์
ข้อ 5 พนักงานทุกคนในองค์กรและสถาบันมีบทบาทเป็ น
นักขายด้วย
ความพร้อมของสถานประกอบการ ข้อ 7 การประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ให้พนักงานใน
ในการจัดการศึกษา
องค์กร รวมถึงสังคม ชุมชนได้ทราบและสนับสนุน
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2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
2.5.1 ผูว้ ิจยั ขอจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรได้ส่ ง ให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาทั้ง 5 แห่ ง เพื่ อ ขอเก็ บ ข้อ มู ล จาก
แบบสอบถาม
2.5.2 ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทั้ง
5 แห่ งในการแจกแบบสอบถามและติดตามแบบสอบถามกลับ โดยผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามกลับ
ด้ว ยตนเอง แบบสอบถามบางส่ ว นส่ งทางไปรษณี ยโ์ ดยแนบซองเปล่ าให้ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ งกลับมายังผูว้ ิจยั ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556
2.5.3 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
ได้คืนจานวน 270 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 82.57 มีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติได้ จานวน 239 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.08
2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ดังนี้
2.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.6.2 การวิ เ คราะห์ ขอ้ มูลเพื่ออธิ บายองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อและรายด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.6.3 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การ
อาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยการน าผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ที่ มี ค่ า KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of
Sphericity นัยสาคัญที่ .05 และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบ
หลักหรื อเทคนิ ค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ
Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method ที่ 25 รอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1 และทุกองค์ประกอบจะต้องมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
2.6.4 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถสรุ ปเป็ นองค์ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
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ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
ขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จ ัย น าผลการวิ จ ัย อัน ได้แ ก่ อ งค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ นามาตรวจสอบเพื่อขอคายืนยันกับผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบองค์ประกอบความสาเร็ จและให้ขอ้ แนะนาเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
โดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.1 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
เอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ประกอบด้วย
3.1.1 คาชี้แจงและวัตถุประสงค์การประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
3.1.2 สรุ ปย่อโครงการวิจยั ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
3.2 นาเอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้ อหา ประเด็นข้อคาถาม ขั้นตอนการดาเนิ นการประชุม และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ พร้อม
ปรับแก้ตามข้อแนะนา
3.3 ผูว้ ิจยั ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 7 คน โดยวันที่
ประชุมผูท้ รงคุณวุฒิคือ วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุด ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 14 โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ คือ
3.3.1 ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษา จานวน 2 คน
3.3.2 ผูบ้ ริ หารจากสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ จานวน 5 คน
3.4 ผูว้ ิ จยั ส่ งจดหมายและเอกสารสรุ ปการประชุ มผูท้ รงคุ ณ วุฒิให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิไ ด้
พิจารณาก่อนการประชุม
3.5 ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมทีมงานอันได้แก่ Moderator 1 คน Note taker 2 คน และทีมงานใน
การถ่ายรู ปและถ่ายวีดีโอ 2 คนพร้อมประชุมทีมงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการประชุม
3.6 การดาเนินการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
3.6.1 ผูว้ ิจยั กล่าวต้อนรับผูท้ รงคุณวุฒิและเชิญอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกล่าวเปิ ดการ
ประชุม ลาดับต่อมาผูว้ ิจยั แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม กาหนดการ และแนะนาคณะทางาน
3.6.2 ผูด้ าเนินรายการ ดาเนินรายการตามลาดับดังนี้
1. ผูว้ ิ จ ัย รายงานข้อ ค้น พบองค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
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2. ผูด้ าเนิ นรายการเข้าสู่ ประเด็นคาถาม และเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณา
ประเด็นและร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคาถามซึ่งมี 5 ประเด็น ทีละประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง
คือ เมื่อกล่าวถึง “ความสาเร็ จ” หมายถึงอะไร และมีตวั ชี้ วดั ของความสาเร็ จอะไรบ้าง ประเด็นที่ 2
องค์ประกอบความสาเร็ จที่ได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและจากการวิเคราะห์องค์ประกอบจาก
แบบสอบถามสอดคล้องกันหรื อไม่ ประเด็นที่ 3 องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
องค์ประกอบทั้ง 7 ชุด ควรตั้งชื่ ออย่างไร ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาด้วย SWOT Analysis ประเด็นที่ 5 แนวทางส่ งเสริ มการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง
3. ผูด้ าเนินรายการได้สอบถามผูท้ รงคุณวุฒิถึงความหมายของความสาเร็ จ
และตัวชี้วดั ความสาเร็ จ หลังจากนั้นผูด้ าเนินรายการสรุ ปประเด็นที่หนึ่ง
4. ผูว้ ิจยั นาเสนองานวิจยั โดยย่อ และผลการวิเคราะห์อ งค์ประกอบที่ได้
จากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม
5. ผูด้ าเนิ น รายการเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาประเด็ น ที่ ส องถึ ง ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาพร้ อ มยื น ยัน ความสอดคล้อ งขององค์ป ระกอบทั้ง สองส่ ว น พร้ อ มให้
ข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุ งเพิ่มเติม หลังจากนั้นผูด้ าเนินรายการสรุ ปประเด็นที่สอง
6. ผูด้ าเนิ นรายการเชิ ญผูท้ รงคุ ณ วุฒิพิจารณาประเด็นที่ สาม การตั้งชื่ อ
องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบจากแบบสอบถาม ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 ชุด ผูท้ รงคุณวุฒิ
ร่ วมกันตั้งชื่ อ พร้ อมทั้งให้ผูว้ ิจยั เป็ นผูพ้ ิจารณาการคัดเลือกชื่ อตามความเหมาะสม หลังจากนั้น
ผูด้ าเนินรายการสรุ ปประเด็นที่สาม
7. ผูด้ าเนิ นรายการนาเข้าสู่ ประเด็นที่ 4 การหาแนวทางส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้วยการทา SWOT Analysis ผูว้ ิจยั ได้จดั
Flip chart 4 อัน โดย Flip chart แต่ละอันแทนสิ่ งที่วิเคราะห์แต่ละด้าน และมีผชู ้ ่วยนักวิจยั ประจา
Flip chart แต่ละอันเพื่อคอยจดสิ่ งที่ผทู ้ รงคุณวุฒิให้ขอ้ คิดเห็น หลังจากนั้นผูด้ าเนิ นรายการสรุ ป
ประเด็นที่สี่
8. ผูด้ าเนิ นรายการเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิให้ขอ้ คิดเห็ นเกี่ ยวกับแนวทางการ
ส่ งเสริ มการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริ หารจัดการสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการขนาดใญ่ ด้านการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา หลังจากนั้นผูด้ าเนิ นรายการสรุ ปประเด็น
ที่หา้
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9. ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงกล่าวขอบคุณผูด้ าเนิ นรายการ
และทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือในการประชุมครั้งนี้
3.7 ผูว้ ิ จ ัย น าผลการประชุ ม ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ม าสรุ ป เป็ นแนวทางการส่ ง เสริ ม การจัด
การศึ ก ษาระดับ ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการตามองค์ป ระกอบแต่ ล ะด้า น ได้เ ป็ น 14
แนวทาง
3.8 ผู ้วิ จ ัย น าผลการสรุ ปแนวทางการส่ ง เสริ มการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาให้ขอ้ แนะนา และปรับประเด็นการให้
แนวทาง พร้อมตรวจสอบการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อง “องค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยผูว้ ิ จ ัย แบ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์
1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร
1.2 ผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน ผูป้ กครอง
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ตอนที่ 3 ผลการหาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
ตอนที่ 1 ผลการสั งเคราะห์ เอกสารและผลการสั มภาษณ์
1.1 ผลการสั งเคราะห์ เอกสาร
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ การจัดการ
ศึ กษาทัว่ ไปและการจัดการศึ กษาระบบอาชี วศึ กษา จากแนวคิดทั้งหมด 24 แนวคิ ด ได้เป็ น 22
องค์ประกอบ 143 ตัวแปร ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบการจัดการศึกษาชุดที่ 1
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องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
1. ด้านวิสยั ทัศน์/เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
3. ด้านแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์
4. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
5. ด้านการตลาด/ประชาสัมพันธ์
6. ด้านการบริ หารและการจัดการ
7. ด้านกฎ ระเบียบของการจัดการอาชีวศึกษา
8. ด้านการเรี ยนรู ้/การสอน
9. ด้านหลักสูตร
10. ด้านผูส้ อน
11. ด้านผูเ้ รี ยน
12. ด้านผูส้ าเร็ จการศึกษา
13. ด้านบุคลากร
14. ด้านผูน้ าองค์กร/ผูบ้ ริ หาร
15. ด้านการสร้างความสัมพันธ์
16. ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อการวิจยั
17. ด้านการเงิน งบประมาณ
18. ด้านเทคโนโลยีและสื่ ออุปกรณ์
19. ด้านสถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม
20. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
21. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองและพลโลก
22. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

จานวนตัวแปร
2
5
6
2
7
12
4
14
15
14
9
3
3
10
9
3
5
5
3
4
4
4
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หลังจากนั้นนาสรุ ปองค์ประกอบที่ได้ จัดทาเป็ นเอกสารส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
และนัดสัมภาษณ์ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญเพิ่มเติม
และให้ผูว้ ิจยั จัดกลุ่มขององค์ประกอบให้เป็ นหมวดหมู่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
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ผลจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ส่ วนมากมี ความเห็ นสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของผูว้ ิจยั ที่ได้สรุ ปมา โดยมีเนื้อหาและองค์ประกอบบางประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
ตารางที่ 9 ข้อแนะนาเพิม่ เติมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
เนือ้ หา/องค์ ประกอบทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเพิม่ เติม
1. ด้านวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์

2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร

3. ด้านแผนการดาเนินงาน/
แผนกลยุทธ์

4. ด้านการตลาด/ประชาสัมพันธ์

- ด้านวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ต้องมีวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ครบถ้วน เมื่อมีท้ งั 4
ประเด็นแล้ว สิ่ งที่จะมีต่อมาอีก คือโครงการ(Project) แผนปฏิบตั ิการ
(action plan) และกิจกรรม (activity) การจัดการเรี ยนการสอนต้องมีภาพ
อนาคต ต้องมีพนั ธกิจ เมื่อเรี ยนจบแล้วทาให้นกั ศึกษามีงานทา 100%
การเรี ยนต้องมีโปรเจคให้เด็กฝึ กงาน มีกิจกรรมมาสอดรับ เช่น ประกวด
business plan ประกวดทักษะฝี มีอแรงงาน เป็ นต้น
- วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ต้องมีแผนการเติบโตที่ชดั เจน
แสดงทิศทางของการดาเนินงานของสถาบัน การศึกษาว่าจะไปใน
ทิศทางใด รวมถึงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรแม่ และมี
รู ปแบบของ Academy ที่ชดั เจน
- ควรกาหนดเป้ าหมายในการเติบโตของตาแหน่งงาน (Career Path) ที่เป็ นไป
ได้ควบคู่กบั การพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ เทคนิค และประสบการณ์
- การพิจารณา infrastructure และสถานการณ์โลก
- เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ CARE มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ดูแลและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
- วัฒนธรรมของความเป็ นเจ้าของวัฒนธรรมของความรับผิดชอบ
วัฒนธรรมเน้นการให้บริ การลูกค้า วัฒนธรรมที่เน้นการเรี ยนรู้และรับ
ฟังคนภายในกันเอง ทั้ง 4 อย่างนี้ จะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งมีความ
เป็ นมืออาชีพ และที่สาคัญอีกด้านคือ ความซื่ อสัตย์ (integrity) เช่นใน
ระดับปวช. สายบัญชี ช่าง ต้องเกี่ยวกับข้อมูล ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และความเป็ นมืออาชีพในวิชาชีพ ต้องโยงไปเรื่ องการออกแบบ
หลักสูตร เพราะสิ่ งนี้จะเป็ นค่านิยม (Core value) ขององค์กรต่อไป
- การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่
ในองค์กรต้องได้รับการเผยแพร่ เพื่อเป็ น best practice ในการทางาน
การจัดการศึกษาขององค์กรจึงเป็ นช่องทางหนึ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคมในด้านต่างๆ (CSR)
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ตารางที่ 9 ข้อแนะนาเพิ่มเติมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
เนือ้ หา/องค์ ประกอบทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเพิม่ เติม
5. ด้านการบริ หารจัดการ

6. ด้านการเรี ยนรู้/การสอน

7. ด้านหลักสูตร

8. ด้านผูส้ อน

9. ด้านผูเ้ รี ยน

10. ด้านผูส้ าเร็ จการศึกษา

การบริ หารความเสี่ ยงด้านการเปิ ดสถานศึกษาให้ได้โดยตลอด เกี่ยวพัน
กับความสาเร็ จของนักศึกษา การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน
- กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง (On-the-Job Training)
- เรี ยนโดยใช้แนวทางแบบ Problem-based learning ซึ่ งอาจใช้โจทย์ที่
เกิดขึ้นจริ งในธุรกิจ
- เน้นองค์ความรู้ภายในองค์กร ต้องออกแบบมาให้เกิดความสมดุลย์
ระหว่าง เนื้อหาที่เป็ น Best practice ของบริ ษทั กับเนื้อหาสาหรับสอน
บุคคลภายนอกรวมถึงหลักสูตรที่เน้นการฝึ กงาน ดูงานเพื่อได้มี
ประสบการณ์จากของจริ ง
- ควรมีการ Benchmarking หลักสูตรกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อวัด
ข้อดี – ข้อด้อยของหลักสูตรเพื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558
จะก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันการศึกษาของประเทศไทยควรแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
- สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
- กาหนดหลักสูตรที่สนับสนุนการทางานแบบ Cross-Cultural ทั้งด้าน
ภาษา วัฒนธรรม และรู ปแบบการทางานโดยมุ่งเน้นในระดับอาเซี ยน
เพื่อรองรับ AEC
- หลักสูตรออนไลน์ และเน้นหลักสูตรที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
(self-learning)
- เป็ นหลักสูตรฐานสมรรถนะ competency-based curriculum
- มีคุณภาพและมีสมรรถนะ (Competency) สูงรวมถึงมีความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจขององค์กรอย่างเพียงพอ สามารถสอนให้
นักเรี ยนเข้าใจ และเห็นภาพของธุรกิจ และเป็ นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรมเหมาะสมต่อการเป็ นครู
- มีจริ ยธรรมที่เหมาะสมและการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวิธีคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อการแก้ปัญหาในการทางานอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่
ผูเ้ รี ยนในประเทศไทยขาดค่อนข้างมาก
- ต้องมีระบบการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผเู้ รี ยนที่มีคุณภาพ
- เมื่อเรี ยนจบแล้วมีงานทาแน่นอนเป็ นเส้นทางอาชีพที่นกั เรี ยนจะ
ได้รับเมื่อเรี ยนจบ รับประกันได้วา่ เรี ยนแล้วไม่ตกงาน มีงาน มี
อนาคตรออยูอ่ ย่างแน่นอน
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ตารางที่ 9 ข้อแนะนาเพิ่มเติมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
เนือ้ หา/องค์ ประกอบทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเพิม่ เติม
11. ด้านบุคลากร

12. ด้านผูน้ าองค์กร/ผูบ้ ริ หาร

13. ด้านการสร้างความสัมพันธ์
14. ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื อการวิจยั
15. ด้านการเงิน งบประมาณ

16. ด้านเทคโนโลยี/สารสนเทศ

- บุคลากรคุณภาพสูงควรให้ความหมายให้ชดั เจนว่าคุณภาพสู งอย่างไร
ซึ่ งอาจ หมายถึง การวัดผลการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะ บุคลากรที่
ทางานดี ต้องเป็ นคนดีและเก่ง การเป็ นคนดี คือ วัดจากสมรรถนะ
(Competency) เช่น การมีพฤติกรรมที่มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนอื่นได้
ต้องมีควบคู่กบั ผลการปฏิบตั ิงานดี (Performance) คือการเป็ นคนเก่ง
โดยอาจวัดจาก ตัวชี้วดั (KPIs) เป็ นต้น
- เป็ นบุคคลสาคัญที่ให้การสนับสนุนในทุกเรื่ องตั้งแต่ระดับ Top
Management ลงมา ทั้งเป็ นผูบ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายมีบทบาทสาคัญในการปล่อย
พนักงานในสังกัดตนให้มาเข้ารับการพัฒนา และเป็ นผูส้ ่ งเสริ มความรู้ใน
องค์กรให้เกิดขึ้น รวมถึงเมื่อผูบ้ ริ หารได้ไปเข้ารับการฝึ กอบรมมาแล้วต้อง
นามาเผยแพร่ อย่างจริ งจังด้วย
- เน้นการเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุคลากรในองค์กร
- คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารต้องมี 4 ทัน คือ ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง
ทันคน ทันความรู้สึกตนเอง
- สร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันการศึกษาภายนอก หรื อองค์กรที่อยูใ่ น
ธุรกิจเดียวกัน เพื่อการสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
- การวิจยั ที่เน้นการสอนในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
- ในการลงทุนควรวัดเป็ นตัวเลขได้ และมีวธิ ีการในการวัดความคุม้ ค่าระยะยาว
- ต้นทุนการเรี ยนรู้ ได้แก่ งบประมาณที่องค์กรจัดให้กบั ผูร้ ับการศึกษาอย่าง
เพียงพอทั้งสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นกั เรี ยนจะได้รับทุนการศึกษา เบี้ยเลี้ยง
เป็ นต้น
- มีระบบการเงินที่ดี ซึ่ งมาจากหลายภาคส่ วน รวมถึงสมาคมผูป้ กครอง
ศิษย์เก่า และการจัดการต้นทุนต่าควรเปลี่ยนเป็ นการจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
- เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัยและหลากหลายผสมผสานกันไม่วา่
จะเป็ นการจัดการศึกษาแบบห้องเรี ยนที่ผเู้ รี ยนและผูส้ อนได้พบและมี
ปฏิสัมพันธ์กนั หรื อการจัดการศึกษาแบบออนไลน์
- เน้นการนา internet มาใช้ในการค้นหาข้อมูล search & select เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอน หรื อการนา e-learning หรื อการใช้ social media ในการสร้าง
การเรี ยนรู้ดว้ ยสังคมออนไลน์ หรื อการนาสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรี ยน
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ตารางที่ 9 ข้อแนะนาเพิ่มเติมองค์ประกอบของการจัดการศึกษาที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
เนือ้ หา/องค์ ประกอบทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเพิม่ เติม
การสอนเช่น การตามนักศึกษาทาง facebook SMS หรื อ skype
สามารถช่วยในการลดต้นทุนได้
17. ด้านสถานที่ศึกษาและบรรยากาศ - สถานที่สะอาด บรรยากาศดี เหมาะสมกับสภาพและปริ มาณของ
แวดล้อม
นักเรี ยน มีการบูรณาการกับของจริ ง
18. ด้านการประเมินผล
การประเมินผล ROI เป็ นตัวชี้วดั ที่วดั ได้ยากมาก และหากวัดได้เป็ นการ
ชี้ให้เห็นของคุณค่าของสถานศึกษาและของนักศึกษา หรื อการจัดทาตัวชี้วดั
เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาก็สามารถทาได้ดว้ ย KPI s
19. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
- การคานึงถึงความต้องการของภาคเอกชน
20. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
- ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่ งเสริ มจิตสานึก
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองและพลโลก ในความรับผิดชอบต่อสังคม
21. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา - เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจัง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้และสร้าง
มาตรฐานที่วดั ผลได้
- การประเมินมาตรฐานภายนอก ในลักษณะ Third party ใครเป็ นคน
ประเมิน และใช้มาตรฐานอะไร เช่น ก.พ.มี TQA และนามาตรฐาน
PNQS มาใช้เป็ นต้น
- ประกันคุณภาพของสถานศึกษา เป็ นหน้าที่ของทุกคนทั้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์
พนักงาน โดยเฉพาะนักเรี ยน สถานศึกษามีหน้าที่ประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ให้นกั เรี ยน คนเรี ยนมีหน้าที่ประกันคุณภาพการเรี ยนของตนเอง ซึ่ งมี
องค์ประกอบ คือ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
องค์ ประกอบที่เพิม่ เติม
การเข้าสู่ AEC ต้องเตรี ยมคนให้พร้อม ทั้งระเบียบวินยั ภาษา และต้องรู้เขา รู้เรา
ด้านการเตรี ยมความพร้อม

ผูว้ ิจยั ได้นาคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิด ทฤษฎีของนัก
การศึกษา และจัดกลุ่มองค์ประกอบให้เป็ นหมวดหมู่ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิดในการจัด
การศึกษาในสถานประกอบการ องค์ประกอบในการจัดการศึกษา และสรุ ปจากนักการศึกษาและ
นักทฤษฎี จานวน 43 คน นามาจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริ หาร
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สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) ด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษาประกอบด้วย 30 องค์ประกอบย่อย ดังรายละเอียดในตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการรขนาดใหญ่
1.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การมีวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชดั เจนในการ
เป้ าหมาย
สนับสนุนเป้ าหมายของธุรกิจ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์
ของผูเ้ รี ยน
ความชัดเจนของบทบาท ภารกิจของ
สถาบันการศึกษาและผูเ้ รี ยน

2.

นโยบายของ
สถาบันการศึกษา

การมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ ศักยภาพการทางานควบคู่
ไปกับการยกระดับการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยน
การบริ หารจัดการของสถาบันเป็ นเชิงรุ ก คล่องตัว
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นเอกภาพ

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Twelve success factors for
corporateuniversity/Article

Phillips J.

2004

1

The Corporate University
Handbook Designing,
Managing, and Growing a
successful program/kindle book
90,000 served Hamburger
University turns 50
Five Success Factors for
Community College Corporate
Traininghttp://www.trainingindu
stry .com/blog/blog-entries/5success-factors-for-communitycollege-corporate-training.aspx

Allen M.

2002

-

Galagan P.

2011

Seidel P.

2010

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

47-51
-
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
2 นโยบายของ
สถาบันการศึกษามีนโยบายการบริ หารสถาบัน
สถาบันการศึกษา
เสมือนกับการบริ หารธุรกิจรวมถึงการจัดสรร
(ต่อ)
ทรัพยากรที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา นาไปใช้และประเมินผล
นโยบายของสถาบันการศึกษาต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
3.
การมอบอานาจ
มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงาน
หน้าที่
ต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน
พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจ
เพียงพอในการทางาน
บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความ
เข้าใจพันธกิจ เป้ าหมาย และวิธีการดาเนินงานที่
ชัดเจน
4..
การวางแผนงาน/
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับกล
แผนกลยุทธ์
ยุทธ์ขององค์กรและนาไปพัฒนาธุรกิจได้

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Twelve success factors for
corporateuniversity/Article

Phillips J.

2004

3

90,000 served Hamburger
University turns 50
The 3 Keys to empowerment :
องค์กรกระจายอานาจ
ภาวะผูน้ า : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ

Galagan P.

2011

48

เคนบลอง ชาร์ ดแปล
โดยวรรณพร ไกรเลิศ
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์

2544

-

2548

9-10

Christopher P. &
Seamus A.

2003

229-239

Galagan P.

2011

47-51

Seidel P.

2010

-

Professional PracticeCorporate
University developments in the
UK SME sector
90,000 served Hamburger
University turns 50
Five Success Factors for Community
College Corporate Training.http://
www.trainingindustry.com

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
4. การวางแผนงาน/
แผนกลยุทธ์ (ต่อ)
การบริ หารสถานศึกษาให้เหมือนกับการทาธุรกิจ

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

Twelve success factors for
corporateuniversity/Article
Twelve success factors for
corporateuniversity/Article
มีกระบวนการไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge 90,000 served Hamburger
Management) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ งั
University turns 50
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
การจัดการความรู้สามารถสร้างให้เกิดรู ปแบบ
The Rise and Rise of the
มหาวิทยาลัยบรรษัทระดับโลกได้โดยการสร้าง
Corporate University: the
ความรู้ให้เป็ นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและ
emerging corporate learning
ซับซ้อนขึ้น ซึ่ งต้องการเทคโนโลยีและการมีส่วน agenda
ร่ วมทางสังคม การสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์
ในการจัดการความรู้ตอ้ งการ 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ระบบความรู้ เครื อข่าย พนักงานที่มีความรู้
และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การ 90,000 served Hamburger
ดาเนินงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนา
University turns 50
ระบบการทางานและการเรี ยนการสอน

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Phillips J.J.

2004

2

Phillips J.J.

2004

2

Galagan P.

2011

47-51

Prince C. &Beaver G.

2001

21

Galagan P.

2011

47-51
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
4. การวางแผนงาน/
แผนกลยุทธ์ (ต่อ)

5.

การจัดองค์กร

ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายใน
สถาบัน
การจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมขององค์กรหลัก

การจัดโครงสร้างไม่มีรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งที่
เป็ นเลิศขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่องค์กรต้องการและความ
ปัจจัยความซับซ้อนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Professional practice The
corporate university landscape
in Germany
The Rise and Rise of the
Corporate University: the
emerging corporate learning
agenda
90,000 served Hamburger
University turns 50
The Corporate University
Handbook Designing,
Managing, and Growing a
successful program/kindle book
The Rise and Rise of the
Corporate University: the
emerging corporate learning
agenda

Andresen M.

2007

109-123

Prince C.& Beaver G.

2001

22-24

Galagan G.

2011

47-51

Allen M.

2002

-

Prince C.&Beaver G.

2001

21

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
5. การจัดองค์กร (ต่อ) การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business
unit) ในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานปฏิบตั ิการในองค์กรโดยตรง
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้การดูแลของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ หรื อมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน
6 การบริ หารงาน
บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มี
บุคคลของสถาบัน คุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาบัน

มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากร
ในสถาบันอย่างชัดเจน
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และมีเป้ าหมายเพื่อสรรหา
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกระดับไว้กบั
สถาบันการศึกษา โดยยึดหลักของความมี
ประสิ ทธิภาพ นาไปใช้ได้จริ ง ยุติธรรม โปร่ งใส
และคงเส้นคงวา

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

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

Barley K.

Five Success Factors for
Community College Corporate
Training/http://www.trainingind
ustry.com
Professional PracticeCorporate
University developments in the
UK SME sector
HR Strategy : MarjonUnivercity
College Plymouth/
L:\Personnel Office\New HR
Office\Policies &
Procedures\HR
Strategywww.marjon.ac.uk/.

Paul Seidel

2010

-

Christopher P. &
Seamus A.

2003

229-239

Pengelly L.

2010

1

2002

หน้ า
-

-
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
7.
การวินิจฉัยสั่งการ/ ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนด
การอานวยการ
แนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
การมอบอานาจเป็ นกระบวนการปลดปล่อยพลัง
ความรู้ ประสบการณ์และแรงจูงใจในตัวพนักงาน
ออกมา และรวบรวมพลังเหล่านี้ พงุ่ ไปที่การ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลลัพธ์ทีดีแก่องค์กร
มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล
8.
การประสานงาน
มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนว
ภายใน
ทางการทางานอย่างสม่าเสมอ
การสื่ อสารภายในองค์กรทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ยืดหยุน่ ไม่เป็ นทางการเกินไป
9.
การรายงาน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ ริ หารระดับสู ง
ทราบทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
การรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ ง

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Papers on the science of
administration.
ผูน้ าเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์
เหนืออนาคต

Luther Gulick &
Lyndall Urwick
เคนบลอง ชาร์ ดแปล
โดยวรรณพร ไกรเลิศ

1936

-

2550

126-127

90,000 served Hamburger
University turns 50
Papers on the science of
administration.
Lifelong learning:Riding the
tiger
Papers on the science of
administration.
ผูน้ าเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์
เหนืออนาคต

Galagan P.

2011

47-51

Luther Gulick &
LyndallUrwick
Smith J.&SpurlingA.

1936

-

1990

-

Luther Gulick &
LyndallUrwick
Ken Blanchard

1936

-

2550

126-127

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

152

ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
10.
การบริ หาร
บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้
งบประมาณ
องค์กร (Profit Center )

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

Five Success Factors for
Community College Corporate
Training/http://www.trainingind
ustry.com
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้เพื่อการจัด ชุดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร : ประมวล
การศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรเงิน วัสดุอุปกรณ์
สาระ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความชานาญในการเรี ยน
การสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่ อและเทคโนโลยีต่างๆ
งบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หาร
College Success Factors http://
งบประมาณเป็ นธรรมและจัดสรรเป็ นรายหัว
www.ehow.com/list_5916717_c
ollege-success-factors.html
การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริ หารด้าน
The Corporate University
การเงิน เช่น การลงทะเบียนและการทาธุรกรรม Handbook Designing,
ทางการเงินผ่าน Website เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ Managing, and Growing a
ในเรื่ องของต้นทุนค่าใช้จ่าย และมีความรู้เกี่ยวกับ successful program/kindle book
ต้นทุนของคู่แข่ง มีการนา cost-based pricing และ
market-based pricing มาใช้ในการกาหนดราคา
และการบริ หารการเงินที่ยดึ หยุน่ เช่น การชาร์ ท

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Seidel P.

2010

-

ปรัชญา เวสารัชช์

2545

29-30

YaShekia King

2003

-

Allen M.

2002

-

153

ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
10.
การบริ หาร
เงินของผูเ้ รี ยนกลับไปยังหน่วยงานของผูอ้ บรม
งบประมาณ (ต่อ)
การฟรี ค่าเรี ยน ผลกาไรจากการลงทะเบียนเรี ยน
รวมถึงการจัดการด้านความเสี ยงควบคู่กนั ด้วย
การได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น
ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง เป็ นต้น
11.
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงาน
และกิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ องและร่ วม
ประสานงานอย่างเข้มแข็ง

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

ชุดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร : ประมวล
สาระ/
90,000 served Hamburger
University turns 50
Five Success Factors for Community
College Corporate Training/http://
www.trainingindustry.com
Twelve success factors for
corporateuniversity/Article
ความเชื่อมโยงระหว่างสถาน
ศึกษากับตลาดแรงงาน : คุณภาพ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาและการขาด
แคลนแรงงานที่มีคุณภาพ
http://www.tdri.or.th/download/ye
ar-end/ye_11/SEC_2.1.pdf

ปรัชญา เวสารัชช์

2545

8-10

Galagan P.

2011

47-51

Seidel P.

2010

-

Phillips J.J.

2004

3-4

นิพนธ์ พัวพงศกร
และคณะ

2555

-

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
11.
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร (ต่อ) การดึงผูบ้ ริ หารและผูเ้ ชี่ยวชาญในองค์กรเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความเป็ น
มืออาชีพและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
12.
การตลาด/การ
มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้
ประชาสัมพันธ์
เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่องและสมดุลย์

13.

การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการด้วยเครื่ องมือที่
หลากหลาย
บุคลากรเป็ นพนักงานขายด้วย
มีการทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
การประเมินผล/การ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายนอก

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Twelve success factors for
corporate university/Article
รายงานการวิจยั ประเมินผล การ
จัดการศึกษาของเมืองพัทยา
Strategic Operations
Management : a value chain
approach.
Twelve success factors for
corporate/Article
กลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับแรงงาน
ในสถาน ประกอบการ

Phillips J.J.

2004

3-4

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

2553

Walters D.&
Rainbird M.

2007

393

Phillips J.J.

2004

4

กุลธร เลิศสุ ริยะกุล

-

-

Walters D.&
Rainbird M.

2007

393

Strategic Operations
Management : a value chain
approach.

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
13.
การประเมินผล/การ การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
ประกันคุณภาพ
รายวิชา
(ต่อ)
การประเมินทั้งระบบการผลิตครู อาชีวศึกษา

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

รวมบทความแนวคิดทาง
อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้ หญ่

สุ วฒั น์วฒั นวงศ์

2551

17-25

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
กุลธร เลิศสุ ริยะกุล

2555

-

-

-

Galagan P.

2011

47-51

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

1990

1-2

Walt Disney

2013

-

WWW.VEC.go.th

มีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
14.

การสร้างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์

กลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับแรงงาน
ในสถาน ประกอบการ
การสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
90,000 served Hamburger
University turns 50
ปัจจัยที่จะทาให้การจัดการศึกษาประสบ
Factors in the success or failure
ความสาเร็ จได้อย่างหนึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ of industry-university
กับมหาวิทยาลัยที่สาคัญๆ และโดดเด่น รวมถึง
cooperative research
กลุ่มอุตสาหกรรม
centers/Article
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ได้แก่ นักเรี ยน
WWW.CP.disneycareers.com
พนักงานผูป้ กครองและชุมชน

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
14.
การสร้างเครื อข่าย การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน/เครื อข่ายที่มีพลัง Professional Practice Corporate
ความสัมพันธ์ (ต่อ) ให้เกิดความพึงพอใจ
University developments in the
UK SME sector
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า Strategic Operations Management :
และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
a value chain approach.
Twelve success factors for
corporate/Article
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
15.
หลักสูตร
หลักสู ตรและการบริ การของสถานศึกษาควร
90,000 served Hamburger
สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
University turns 50/Article
หลักสูตรที่สมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
The Corporate University
องค์กรประวัติและคุณค่าขององค์กร และตรงกับ Handbook Designing,
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
Managing, and Growing a
successful program/kindle book
90,000 served Hamburger
University turns 50
Professional practice the corporate
university landscape in Germany

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Prince C.& Allison S.

2003

229-239

Walters D.&
Rainbird M.
Phillips J.J.

2007

393

2004

4

Galagan P.

2011

Allen M.

2002

-

Galagan P.

2011

47-51

Andresen M.

2007

109-123

47-51
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
15.
หลักสูตร (ต่อ)
ลักษณะของหลักสูตรที่เน้นการดาเนินธุรกิจ และ
ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบนั
สอดคล้องกับงานสาหรับพนักงานตาแหน่งต่างๆ
ผสมผสานลักษณะการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เช่น
ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง e-learning, การสอนงานและ
simulation การใช้เวลาในห้องเรี ยนที่นอ้ ย โดยเน้น
การฝึ กทักษะ การให้ feedback การเรี ยนที่ให้เกิด
ความร่ วมมือซึ่ งกันและกันระหว่างผูเ้ รี ยน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
หลักสูตรที่เน้นการปฏิบตั ิจริ งนาไปใช้ได้ทนั ที
และเพิ่มโอกาสในงาน

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาควรให้หน่วยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ผลผลิตของหลักสูตร

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

90,000 served Hamburger
University turns 50

Galagan P.

2011

47-51

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

DuBois N.

2004

-

ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์
ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์

2542

237-238

2542

237-238

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
15.
หลักสูตร (ต่อ)
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาควรให้หน่วยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ผลผลิตของหลักสูตร

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การจัดการและการบริ หาร
อาชีวศึกษา

Schooling in the workplace
How six of the world's best
vocational education systems
prepare young people for job
and life
การจัดการศึกษามีความหลากหลายทั้งในและนอก รวมบทความแนวคิดทาง
ระบบ ทวิภาคีเทียบโอนประสบการณ์และทางไกล อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้ หญ่
และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู้
การสร้างหลักสูตรต้องออกแบบร่ วมกับบริ ษทั ซึ่ ง Schooling in the workplace
อาจเป็ นบริ ษทั เดี่ยวหรื อเป็ นกลุ่มธุรกิจโดยจัดเป็ น How six of the world's best
panel ซึ่ งมีตวั แทนจากบริ ษทั สหภาพแรงงาน
vocational education systems
(Trade union) ศูนย์จดั หางานทั้งการออกแบบ
prepare young people for job
พัฒนา และประเมินผล
and life

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์

2542

237-238

Hoffman N.

2011

4-5

สุ วฒั น์วฒั นวงศ์

2551

1-25

Hoffman N.

2011

4
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ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
16.
วิธีการสอนและการ มีการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้
จัดการเรี ยนรู้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
Professional practice The
corporate university landscape
in Germany
ชุดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร

มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน
และทางอินเทอร์เน็ต
มีการจัดการเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based
WWW.CP.disneycareers.com
learning)
90,000 served Hamburger
University turns 50
http://www.panyapiwat.ac.th/

มีการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (On-the–job Modeling the Germany system
training)
of vocational education
มีการจัดการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือในการ WWW.CP.disneycareers.com
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Andresen M.

2007

109-123

ปรัชญา เวสารัชช์

2545

10

Walt Disney
Galagan P.

2013
2011

47-51

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒั น์
เทคโนธุรกิจ
Linder A.

2555

-

1998

412-421

Walt Disney

2013

-

160

ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
16.
วิธีการสอนและการ เน้นการฝึ กทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิ นับตั้งแต่แรก
จัดการเรี ยนรู้ (ต่อ) ของการเรี ยนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ดา้ นสาย
อาชีพนั้นอย่างเร็ วที่สุด โดยเรี ยนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
โครงการและการฝึ กปฏิบตั ิภายในองค์กร
เน้นการเรี ยนโดยเน้นจากประสบการณ์การทางาน
ซึ่ งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
มีการใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ที่ทาให้เกิด
ความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
17.
ผูส้ อน
มีวฒ
ุ ิและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่สอน

มีความรู้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดี และมีทศั นคติที่ดี
ต่อองค์กร
ครู ผสู้ อนต้องรู้ศกั ยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
มีประสบการณ์วิชาชีพเก่งปฏิบตั ิรู้ลกั ษณะงานและ
อาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริ งสามารถผลิต
ตาราเอง

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
WWW.Career.daimler.com

WWW.CP.disneycareers.com
90,000 served Hamburger
University turns 50
www.vec.go.th

การจัดการและการบริ หาร
อาชีวศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 25542564)

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Daimler
Chryler/website

2013

-

Walt Disney college
website
Galagan P.

2013

-

2011

47-51

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์

2555

-

2542

237-238

ดวงนภา มกรานุรักษ์

2554

Abstract
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
17.
ผูส้ อน (ต่อ)
ลักษณะของครู อาชีวที่ตอ้ งการ คือมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ความสามารถในการสอนการวิจยั และ
ใฝ่ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็ นต้น
18.
นักเรี ยน
มีความสามารถในการทางานและมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ
การปฏิบตั ิตามทฤษฎีของกลุ่มผูเ้ รี ยน (Working
Theory of Group Characteristics) คือการผลิต
ผูเ้ รี ยนให้ตรงตามความต้องการของสังคมและจัด
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มที่ปฏิบตั ิงาน
การสร้างนิสัยในการทางานให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการ
ฝึ กให้สามารถใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์จริ งที่มีขนาด
คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน
คุณลักษณะสาคัญคือมีสมรรถนะที่จะแปลง
ผลผลิตของตนเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ และมีคารวะ
ธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

รวมบทความแนวคิดทาง
อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใ้ หญ่.

สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์

2551

17-25

www.vec.go.th

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
Prosser&Quigle

2536

-

1949

-

1949

-

2542

237

Vocational Education in a
Democracy. American
Technical Society

การจัดและบริ หารอาชีวศึกษา

ปรี ยาพร ว
งศ์อนุตรโรจน์
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
19.
กิจกรรมนักเรี ยน
กิจกรรมนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ นอกเหนือจากสิ่ งที่ทุก
คนต้องเรี ยนในชั้นเรี ยน เป็ นไปด้วยความสมัครใจ
ของนักศึกษา และไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ปรัชญาของการจัดกิจกรรมนักศึกษาตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้ นั พื้นฐานของสถาบัน
ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นนี้ตอ้ งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ
เป็ นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนโดยตรง นักศึกษาร่ วมกันจัด
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
แบ่งได้เป็ น 7 ประเภท คือ กิจกรรมส่ วนกลาง
วิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บาเพ็ญ
ประโยชน์ นันทนาการ และการเมือง

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

วัลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

2530

145

Toward a Philosophy of Student
Activities.

Stroup H.

1965

52-53

มิติใหม่ของกิจการนักศึกษาใหม่
1 : พื้นฐานการบริ การนักศึกษา

สาเนา ขจรศิลป์

2538

128

งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา

163

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
20.
ระบบการดูแล
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนคือ การส่ งเสริ ม พัฒนา
นักเรี ยน
การป้ องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ปรารถนา มีภมู ิคุม้ กันทางจิตใจทีเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทกั ษะการดารงชีวิตและรอด
พ้นจากวิกฤติท้ งั ปวง
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพของการ
ดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2) ครู ทุกคน 3)
คณะกรรมการหรื อคณะทางาน 4) ครู ที่ปรึ กษา 5)
การอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ครู ที่ปรึ กษา
21.
สื่ ออุปกรณ์และ
สามารถผลิตและพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์สาหรับ
เทคโนโลยี
การสอนของตนเองได้
อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ มีครบครัน
รู ปแบบการสอน ที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์
กัน เช่น การจัดห้องเรี ยนแบบ auditorium
ห้องเรี ยนเสมือนจริ งที่เชื่อมระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนได้ทวั่ โลก ห้องแล็ป พิพิธภัณฑ์ การจัด

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ความหมาย ความสาคัญ และ
คุณค่า

กลุ่มส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา สพป.
สระบุรี เขต 2

-

-

ชุดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร

ปรัชญา เวสารัชช์

2545

8

Galagan P.

2011

47-51
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
21.
สื่ ออุปกรณ์และ
แสดงยกย่องผูจ้ ดั การร้านระดับท๊อป การจัด
เทคโนโลยี (ต่อ)
สภาพแวดล้อมที่กระตุน้ ให้เรี ยน มีการลงทุนด้าน
ห้องเรี ยน ที่สามารถให้เกิดการเรี ยนรู้ทาง
โทรศัพท์ social network
มีการใช้เครื่ องมือและวัสดุฝึกอย่างถูกต้องได้
มาตรฐานตามสภาพความเป็ นจริ งในวงการ
อุตสาหกรรม
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู้ท้ งั ที่เป็ น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ดว้ ยรู ปแบบที่หลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
22.
สถานที่และ
สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่
สภาพแวดล้อม
ไกลจากชุมชน มีส่ิ งอานวยความสะดวก
สถานที่เรี ยน โรงฝึ กงานเพียงพอ เหมาะสม
ปลอดภัยมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การเพียงพอและเหมาะสม

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

การจัดและบริ หารอาชีวศึกษา

ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์

2542

175-177

Lifelong learning:Riding the
Tiger

Smith J.&
SpurlingA.

1990

-

Theodore S.F.

1945

447-448

Dubois N.

2004

-

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

2555

-

Vocational Education for a
Changing World
Critical Success Factors for
International Education Marketing
from http://www.ehow.com
www.vec.go.th
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
23.
ความพร้อมของ
1. การปรับกลยุทธ์ในการสอนและการพัฒนา
การเตรี ยมความพร้อมของ
สถานประกอบการ มาตรฐานการศึกษา และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่
ในการจัดการศึกษา ให้สูงขึ้นสอดคลองกับความต้องการของ
ประชาคมอาเซี ยน
ตลาดแรงงาน เช่น 1)พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ในทุกระดับด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พัฒนาระบบเครื อข่าย
ความร่ วมมือการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
นานาชาติในระดับอาเซี ยนและภูมิภาค 3) จัดการ
อาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะ
ตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
และเป็ นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซี ยน
และ 4) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะ
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอาเซี ยน โดย
คาดหวังว่าการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้นกั เรี ยน
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มี
คุณสมบัติที่สามารถแข่งขันในระดับอาเซี ยนได้
อย่างดี

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

ฤกษ์ชยั เพ็ชรคง

2555

Abstract
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
23.
ความพร้อมของ
1. ความพร้อมของผูเ้ รี ยนในการมาเรี ยน
สถานประกอบการ 2. ความสะดวกในการเดินทาง
ในการจัดการศึกษา 3. สถานที่ต้ งั
(ต่อ)
4. ระยะทางจากสถานที่ทางานหรื อจากบ้าน
5. แหล่งการเงิน
6. คุณภาพของการบริ หารจัดการ ความพร้อมใน
การบริ การ
7. สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ
8. การขยายการสนับสนุนชุมชนเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ การคัดค้าน การเปิ ด หรื อโดยอ้อม
24.
สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ การให้ทุนการศึกษา
ที่นกั เรี ยนได้รับ
โอกาสด้านอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
มีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
ค่าเทอมฟรี

ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Vocational Education for a
Changing World

Theodore S.F.

1945

447-448

เอกสารประกอบการสัมมนา

เสมา พูลเวช

2555

-

90,000 served Hamburger
University turns 50
ความเชื่อมโยงระหว่างสถาน
ศึกษากับตลาดแรงงาน : คุณภาพ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาและการขาด
แคลนแรงงานที่มีคุณภาพ

Galagan P.

2011

47-51

นิพนธ์ พัวพงศกร
และคณะ

2555

-
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา
25.
กลยุทธ์การบริ หาร การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ น
Professional practice The
ทรัพยากรมนุษย์
เครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากร
corporate university landscape
ขององค์กร
มนุษย์
in Germany
1. การเสริ มแรงและทาให้เป็ นพฤติกรรมที่ถาวรคือ
The Corporate University
การจัดหลักสูตรและการให้ประสบการณ์การฝึ กอบรม Handbook Designing,
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กร เพื่อสร้าง Managing, and Growing a
ความแข็งแรงให้กบั องค์กร
successful program/kindle book
2. การจัดการการเปลี่ยนแปลง สิ่ งแรกที่ตอ้ งทาคือ
การแนะนาและส่งเสริ มการริ เริ่ มเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ออกแบบมาเพือ่ ให้ช่วย
ให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสาเร็ จเหมาะสมตาม
ความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
3. การผลักดันและจัดรู ปแบบองค์กร ผูน้ าองค์กรใช้
มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็ นแรงผลักและกาหนดทิศทาง
ในอนาคตหลักสูตรและการริ เริ่ มเปลี่ยนแปลงมาจาก
การสารวจสภาวะแวดล้อมและทิศทางในอนาคตของ
องค์กร ดูเหมือนการบังคับผูจ้ ดั การและพนักงานทุก
คนให้สารวจความคลุมเครื อนี้

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Andresen M.

2007

109-123

Allen M.

2002

-
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่ อ)
25.
กลยุทธ์การบริ หาร แมคโดนัลด์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร 90,000 served Hamburger
ทรัพยากรมนุษย์
มนุษย์ให้การสนับสนุนอย่างจริ งจังต่อการฝึ กอบรม University turns 50
ขององค์กร (ต่อ)
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ และยังให้โอกาส
พนักงานที่ไม่มีโอกาสได้เรี ยนสามารถศึกษาต่อการ
ทางานที่แมคโดนัลด์คืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้
มหาศาลด้วยการเป็ นเจ้าของธุรกิจ
การบูรณาการ Academy กับกระบวนการด้านการ Professional PracticeCorporate
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources
University developmentsin the
Development) และสร้างกระบวนการเรี ยนรู้อย่าง UK SME sector
ต่อเนื่อง ผูท้ ี่เป็ นหัวใจสาคัญขององค์กรต้อง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ วยืดหยุน่ ตามกลยุทธ์
ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
การประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบัน
การศึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กรและจัด
การศึกษาในสถาบันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Galagan P.

2011

47-51

Prince C. & Allison S.

2003

229-239
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่ อ)
26.
การวางแผน
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่ออันเนื่องจากการ
เอกชนตีโจทย์ร่วมออกแบบ
อัตรากาลัง/การสรร ขาดแคลนกาลังคน เป็ นจานวนมากและพนักงาน การศึกษาเพื่อชีวิตจริ งในการ
หาว่าจ้าง
ใหม่ที่รับเข้ามาขากความรู้ที่จาเป็ นในการทางาน ทางาน
เป็ นกระบวนการสารวจความต้องการทรัพยากร
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มนุษย์เพื่อให้ได้จานวนพนักงานที่มีทกั ษะที่
ต้องการและสามารถจัดหาได้เมื่อจาเป็ นต้องใช้
และการวางแผนจะทาให้ 1)การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น
2)การวางแผนจะทาให้พนักงานเกิดความพอใจ
และมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน 3)การวางแผนจะสร้าง
โอกาสสาหรับการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมี
ประสิ ทธิผลมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท
Professional Practice Corporate
เพื่อสรรหาบุคลากรและพัฒนาเพื่อเตรี ยมบุคลากร University developments in the
ในการก้าวไปดารงตาแหน่งสาคัญๆในอนาคต
UK SME sector
เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะทาการคัดเลือกเพื่อว่าจ้าง
ในตาแหน่งที่เหมาะสมต่อไป

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

เสมา พูลเวช

2555

-

สมชาย หิ รัญกิตติ

2542

69

PrinceC.and Allison S.

2003

229-239
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่ อ)
27.
การพัฒนาบุคลากร สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
The Corporate University
เกี่ยวกับองค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วน Handbook Designing,
เสี ย เพื่อคุณภาพของการบริ การและสร้างความ
Managing, and Growing a
จงรักภักดีต่อองค์กร
successful program/Kindle book
นักเรี ยนจะถูกกระตุน้ ให้ไปถึงศักยภาพที่มีอย่าง
The Walt Disney School
สูงสุ ดตามปรัชญาของสถานศึกษา รวมถึง
พนักงานของบริ ษทั จะถูกบ่มเพาะบรรยากาศทาง
วิชาการ ซึ่ งเป็ นบรรยากาศของการสร้างผูเ้ รี ยนรู้
ตลอดชีวิตที่จะต้องพบกับความท้าทายในยุค
ศตวรรษที่ 21
การสร้างและจูงใจการเรี ยนรู้ภายในองค์กร การ The Rise and Rise of the
นาทักษะ ความสามารถของพนักงานในการใช้
Corporate University: the
ประโยชน์เทคโนโลยี เพื่อสร้างผลผลิตแก่องค์กร emerging corporate learning
ถูกผลักดันผ่านกระบวนการพัฒนามนุษย์ ซึ่ งเป็ น agenda
มากกว่าการให้การศึกษาและการฝึ กอบรมตาม
คาขอ

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

Allen M.

2002

-

BakerL.ory

2002

1-3

Prince C. &Beaver G.

2001

23
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่ อ)
28.
ค่าตอบแทนและ
การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
ในการทางาน ผลตอบแทนเป็ นผลให้เกิดความพึง
พอใจและการปฏิบตั ิงานย่อมจะก่อให้เกิด
ผลตอบแทน ดังนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมให้กบั พนักงานของตน
หลักการในการออกแบบระบบการจ่ายค่าตอบแทน กลยุทธ์ HR ที่จบั ต้องได้
พิจารณาจาก 1) โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ที่องค์กรสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน
2) ความสมดุลระหว่างค่าตอบแทนคงที่และ
ค่าตอบแทนผันแปร 3) การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามลักษณะงานและคุณค่าของงาน 4) การพิจารณา
เทียบค่าตอบแทนกับตลาด
29.
การดึงดูดและรักษา การรักษาบุคลากรให้คงอยูใ่ นองค์กรนั้นยังมี
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
พนักงาน
ความสาคัญด้วยเหตุผลดังนี้ 1) การเพิ่ม
ความสาคัญของทุนทางปั ญญา 2) มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกระหว่างพนักงานที่อยูก่ บั องค์กรนานๆ
และความพึงพอใจของลูกค้า 3) ช่วยลดต้นทุนของ
การเข้าออกของพนักงาน

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

สมชาย หิ รัญกิตติ

2542

245

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

2550

112-117

แคปเพลลี่ ปี เตอร์
แปลโดย ประคัลภ์
ปัณฑพลังกูร

2550

107
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบของการจัดการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
เนือ้ หา
ชื่อหนังสื อ/ทีม่ า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา (ต่ อ)
29.
การดึงดูดและรักษา การพัฒนาแผนจูงใจให้มีประสิ ทธิผล 1) ความ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
พนักงาน (ต่อ)
พยายามและรางวัลมีความเกี่ยวพันกันโดยตรง 2)
การได้รับรางวัลตามระดับความสามารถ 3) มีการ
กาหนดมาตรฐานอย่างยุติธรรม
30.
การประเมินผลการ Academy บูรณาการกับงานของฝ่ ายทรัพยากร
Professional Practice Corporate
ปฏิบตั ิงาน
มนุษย์ในเรื่ องของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ University developments in the
เชื่อมกับความต้องการทั้งปัจจุบนั และอนาคต
UK SME sector
เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กงาน จะมีการประเมินผลเพื่อ
The wonderful world of Disney.
พิจารณาถึงจุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของ
นักศึกษา รวมถึงการวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อไป
และการได้โอกาสในการศึกษาเต็มเวลาใน
หลักสูตร Disney Management Development
Program
บทบาทของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นสัมพันธ์กบั
The Corporate University
งานบริ หารบุคคลและเน้นไปที่การพัฒนาผลการ Handbook Designing,
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร
Managing, and Growing a
successful program/Kindle book

ผู้แต่ ง

ปี ทีพ่ มิ พ์

หน้ า

สมชาย หิ รัญกิตติ

2542

273

Prince C.&Allison S.

2003

229-239

Campbell Rock, C.C

1993

79

Allen M.

2002

-

173

1.2 ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง
1. ผลการสั มภาษณ์ ผู้บริหาร
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารจากสถาบันการศึกษา 5 แห่ ง แห่ งละ 1 ท่าน โดย
ผลการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้แยกข้อสรุ ปเป็ นแต่ละสถาบันการศึกษาดังนี้
1.1 สถาบันการศึกษาที่ 1 สั มภาษณ์ วนั ที่ 11 ตุลาคม 2556
สถาบันการศึกษาที่ 1 นี้ เปิ ดดาเนินการมาแล้วเป็ นปี ที่ 8 มี จานวนนักเรี ยน
ประมาณ 4,000 คน องค์ก รแม่ ข องสถาบัน การศึ ก ษาที่ 1 ด าเนิ น ธุ รกิ จ ค้า ปลี ก มี ป ระสบการณ์
ยาวนานถึง 20 ปี ในการจัดการศึกษา ซึ่งถอดแบบมาจากประเทศเยอรมัน การจัดตั้งช่วงแรกนั้น ได้
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากเยอรมันมาวางระบบให้
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตามประเด็นคาถามขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
เกี่ ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึ กษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. นโยบายและเจตนารมณ์
การจัดตั้งสถาบันการศึกษานั้นมีการกาหนดนโยบายและเจตนารมณ์
ที่ชดั เจนว่า เป็ นการทาเพื่อตอบแทนคืนสู่ สังคม (CSR) ซึ่ งถือเป็ นต้นแบบให้กบั วงการศึกษาใน
ประเทศไทย ดังเจตนารมณ์ขององค์กรที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติดา้ นการศึกษาที่วา่
“ปี นี้เป็ นปี ที่ 9 ที่องค์กรจัดการศึกษาก่อนหน้านี้ จดั การศึกษาให้ สอศ.
ในปี 37 มีการทา กศน. มีประสบกการณ์ 20 ปี ด้านอาชี วศึกษา การจัดตั้งสถาบันการศึกษาของ
องค์กรเป็ นการทา CSR ซึ่งเป็ นต้นแบบในวงการศึกษา”
นโยบายและเจตนารมณ์จึงแน่ วแน่ ว่าจะเป็ นการทาเพื่อสังคมในการ
ผลิตคนด้านวิชาชีพค้าปลีก ดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า “เราผลิตคนออกมาไม่จาเป็ นต้องทาในร้านของ
เราเท่านั้น นักเรี ยนมีสิทธิ์ เลือกว่าจะไปทาที่ไหนก็ได้ ไม่มีขอ้ ผูกมัด การทาเช่นนี้ ทาให้สังคมไทย
แข็งแรง” รวมถึงความตั้งใจจริ งของการเป็ นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้วยนโยบายที่ว่า “หากสถาน
ประกอบใดต้องการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของตนเอง เรายินดีเป็ นพี่เลี้ยงให้”
2. แผนกลยุทธ์
สถาบันการศึกษานี้ มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ที่
ชัดเจน กลยุทธ์ที่วางนั้น สอดคล้องเพื่อให้สาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ คือ “สถาบันอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ชั้นนาของอาเซียน” มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556-2561 การจัดทาแผนกลยุทธ์น้ นั นาหลัก
ของ Balance Scored Card (BSC) มาใช้ แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
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2.1 มุมมองด้านลูกค้าและสังคม คือ การสรรหาและพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ความต้องการของธุ รกิ จและสังคม กลยุทธ์ที่สาคัญคือ การสรรหาผูเ้ รี ยนให้เพี ยงพอและทันต่อความ
ต้องการของภาคธุรกิจ ซีพี ออลล์เมื่อสรรหาได้แล้วกระบวนการต่อมา คือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้พร้อมทางาน
ด้วยการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามที่สถานประกอบการต้องการ ส่ งผลให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก
พึงพอใจต่อการดาเนินงาน
2.2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน คือ การมุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าการจัด
การศึกษาระดับอาชีวะด้านหลักสู ตรค้าปลีกและสร้างความยัง่ ยืนด้วยนวัตกรรม การบรรลุกลยุทธ์
ข้อนี้ เริ่ มด้ว ยการสร้ า งภาพลักษณ์ การเป็ นผูน้ าการจัดการศึ กษาระดับอาชี วะของประเทศ ผลิ ต
งานวิจยั และผลงานวิชาการสนับสนุ นกลุ่มธุ รกิจและพัฒนากระบวนการภายในสู่ องค์กรคุณภาพ
และนวัตกรรม
2.3 มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และเติบโต ด้วยการสร้างระบบการบริ หาร
จัด การองค์ก รมุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ โดยการด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ ให้ผ่า นการรั บ รองตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง รวมถึงการพัฒนาระบบบริ หารองค์กรตามแนวทาง Thailand Quality
Award (TQA) มีการจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อสามารถนาไปปรับปรุ งคุณภาพและสร้างนวัตกรรมได้
ลาดับต่อมาคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมที่จะส่ งเสริ มความสาเร็ จ
ให้กบั องค์กรและมีความสุ ขในการทางาน
2.4 มุ มมองด้านการเงิ น กลยุทธ์ ด้านนี้ คื อการบริ หารผลลัพธ์ ด้าน
การเงินและการตลาดอย่างมืออาชีพด้วยการแสวงหารายได้จากส่ วนตลาดและกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่
มีการบริ หารผลตอบแทนและความมัน่ คงทางการเงิน และการบริ หารงบประมาณอย่างมืออาชีพ
3. การบริ หารจัดการ
แนวทางการบริ หารจัดการนั้นมีความเป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง
ด้วยการแยกบริ หารจัดการต่างหาก โดยการตั้งสถาบันการศึกษานั้นให้เท่ากับหน่วยธุรกิจ (Business
Unit) ดังที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “การบริ หารวิทยาลัยเป็ นอีก 1 BU บริ ษทั ลูกจะแยกบริ หาร ทุก BU
เป็ นไม้ค้ ายัน ให้องค์กรแม่”
“การเปรี ยบเทียบที่ทาให้เห็นภาพชัดเจน คือ เทียบได้กบั เครื อและหวี
องค์กรแม่เป็ นเครื อ วิทยาลัยและบริ ษทั ย่อยเป็ นหวี ถือเป็ นแต่ละ Business unit (BU) แยกกัน
บริ หารจัดการด้วยแนวคิด คือ ทุก BU เป็ นไม้ค้ ายัน ให้องค์กรแม่ ซึ่งตั้งบริ ษทั ลูกเพื่อรับผิดชอบตาม
แต่ละบทบาทหน้าที่ โดยเป็ นหน่วยสนับสนุนให้กบั ร้านสะดวกซื้อที่มี”
ดังนั้นหลักการบริ หาร คือ ทุกหน่วยธุ รกิจมีเป้ าหมายเดียวกันคือเพื่อ
สนับสนุนองค์กรแม่
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4. ด้านผูน้ าและผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าของสถาบันการศึ กษาเป็ นบุ คคลที่ มีความสาคัญในการนาพา
สถาบันการศึกษาให้กา้ วหน้า ซึ่ งโครงสร้างตาแหน่ งของสถาบันการศึกษานี้ เป็ นไปตามระเบียบ
ของพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน แต่ผูน้ าและผูบ้ ริ หารนั้นมาจากองค์กรแม่ เข้ามามีบทบาท
สาคัญในการบริ หารการศึกษาดังข้อมูลที่วา่
“ต าแหน่ งต่ างๆ เป็ นไปตามระเบี ยบของ พรบ.โรงเรี ยนเอกชนปี 2550
ตาแหน่ งที่ มี ได้แก่ ตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับรองลงมา ได้แก่ ผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ
วิทยาลัย”
“ในด้านบทบาทของผูบ้ ริ หารนั้นมี 2 มิติ คือ 1) เป็ นผูน้ าองค์กรการศึกษา
ทั้งในเรื่ องระเบียบ กฎกระทรวง กฎหมาย มาตรฐานอาชีวะ และในทุกๆ เรื่ อง ด้าน function การศึกษา
ผูบ้ ริ หารทั้งสองแสดงบทบาทได้ดีแม้จะไม่ได้จบด้านการศึกษาโดยตรง แต่มีความเข้าใจ บริ หารการศึกษา
ด้วยใจ เข้าใจว่าต้องดูแลเด็กและครู อย่างไร รู ้ว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 2) บทบาทในการเป็ นผูน้ า
ด้านธุ รกิจ ผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ท่านมาจากภาคธุรกิจ แนวคิดการบริ หารเชิงธุรกิจจึงถูกถ่ายทอดลงมายังอาจารย์
รวมถึงการนาเครื่ องมือในการบริ หารหลายตัวมาใช้ เช่น Balance score card (BSC), ISO, Thailand Quality
Award (TQA), KPIs หรื อเทคนิ คต่างๆ ที่ทางธุรกิจใช้กนั ทาให้ภาคการศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ย ดังนั้นบทบาท
ของผูน้ า คือ นักการศึกษาและ นักธุรกิจมี 2 มุมที่ผสมผสานและ สลับกันไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสม”
ท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ คิดเห็นว่า การที่ผนู ้ าและผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่มาจาก
องค์กรแม่เพราะ “จะสามารถเข้าใจธุรกิจได้เป็ นอย่างดี สามารถนาแนวคิดการบริ หารธุรกิจและการ
จัดการศึกษามาผสมผสานกันให้เกิดความเหมาะสมลงตัวในการบริ หารสถาบันการศึกษาได้”
5. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษานี้ ให้ความสาคัญกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ดังข้อมูลที่วา่
“พยายามสร้ า งภาพลัก ษณ์ โ ดยกลยุท ธ์ สาคัญ คื อ ให้นัก เรี ย นและ
ผูป้ กครองพูดเอง เด็กเป็ นผูบ้ ริ ห ารในอนาคต จับต้องได้ เพราะไม่ได้เอาเด็กมาเป็ นพนักงานถูพ้ืน
แต่มีอนาคตที่ ชัดเจน ปั จจุ บนั เด็กบางคนเป็ นเจ้าของร้ านแล้ว เพราะจบไป 4-5 รุ่ นเริ่ มมองเห็ น
ความก้าวหน้า ภาพที่ตอ้ งการแสดงออกไป คือ การให้ เด็กจะได้ทุกอย่าง เป้ าหมาย คือ เมื่อเด็กจบ
แล้วสิ่ งนั้นจะได้กลับมาที่เรา เป็ นการWIN-WIN ด้วยกันทั้งสองฝ่ าย”
“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยที่สาคัญ คือ ให้เด็กกับผูป้ กครอง
พูดเอง ส่ วนใหญ่เป็ นญาติพี่นอ้ งมากัน เพราะมองเห็นอนาคต มีความชัดเจนของ career path และ
สิ่ งที่นกั เรี ยนจะได้”
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นอกจากนี้ การทาการตลาดผ่านโทรทัศน์ก็นบั เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญอีก
ช่องทางหนึ่ง
“สื่ อโฆษณาที่ ปรากฏออกสู่ สายตาประชาชนทางโทรทัศน์จะเป็ น
สปอตโฆษณาที่ มี ทุ ก ปี ปี ละ 2 ตัว คื อ ทุ ก วัน ที่ 16 มกราคม เป็ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ว่ า ให้
ความสาคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพครู สปอตตัวที่สองออกช่วงเดือนมกราคม จนถึงมีนาคม
เป็ นช่วงที่เด็กนักเรี ยนมาสมัครเรี ยน เป็ นการสะท้อนภาพลักษณ์ของการสร้างอาชีพ”
นอกจากนี้ “อีกหนึ่ งกลยุทธ์ คือ บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
อาจารย์แ ละพนัก งานเวลาออกไปข้างนอกวิ ทยาลัย ต้องช่ ว ยกัน พูด เรื่ องการศึ ก ษาขององค์ก ร
เผยแพร่ คุณงามความดี เป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยตลอดเวลา หรื อแม้แต่ท่านประธานก็
ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรโดยตลอด นอกจากนี้ มีการจัดทาบทความ วรสาร
ออกเผยแพร่ แก่สงั คมรวมถึงการให้ทุนการศึกษา”
ดังนั้น เป้ าหมายสาคัญของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ คือ มุ่งสู่
การเกิดสถานะของคาว่า “ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)” ผูป้ กครองและนักเรี ยนได้อนาคตที่ชดั เจนและ
วิทยาลัยหรื อองค์กรได้กาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
6. เครื อข่าย
สถาบัน ให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้ า งเครื อข่ า ยและการประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดี มีหน่วยงานในการดูแลด้านนี้ที่ชดั เจนดังที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า
“วิทยาลัยมีการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นอาชี วศึกษาเอกชนจานวน 71 แห่ ง
มีนักเรี ยนประมาณ 3,000 คน มีเครื อข่ายในสังกัด สอศ. 35 แห่ ง มีนักเรี ยนอีก 5,000 คนวิทยาลัยเอง
มีนกั เรี ยนประมาณ 5,000 คน และในปี 2556 ได้ทาความร่ วมมือกับสพฐ. เป็ นโครงการวิจยั ร่ วมมือกัน
จัดการเรี ยนสายอาชี พในมัธยมปลาย เป็ นงานวิ จ ัยน าร่ องโดยเบ็ดเสร็ จมี เครื อข่าย 120 ยูนิ ต ที่ จัด
การศึกษาร่ วมกันและนาหลักสู ตรของสถาบันการศึกษาไปใช้ เป็ นปวช.อย่างเดียว เมื่อจบแล้วรับเข้า
ทางาน 100 % automatic ไม่ทาไม่เป็ นไร การันตีจ๊อบและตาแหน่ง เด็กมี career path เป็ นบันไดขึ้นเป็ น
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยภายในองค์ก ร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ผู บ้ ริ ห ารให้ ข ้อ มู ล ส าคัญ ว่ า “เครื อ ข่ า ยมี ค วามส าคัญ ในการช่ ว ย
สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย ในการจัดส่ งนักเรี ยนเข้ามาเรี ยนในขณะเดียวกัน
องค์ก รแม่ เ องก็ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยด้า นต่ า งๆ เช่ น เดี ย วกัน ไม่ ว่ า การสนับ สนุ น ด้า น
ทุนการศึ กษาแก่ เด็กนักเรี ยน วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน” การสร้ างเครื อข่ายจึ งเป็ นไปเพื่อ
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สรรหาและนากาลังคนเข้ามาฝึ กหัดเพื่อเป็ นทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร ซึ่ งนับเป็ นกลยุทธ์การ
บริ หารให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย และนับเป็ นกลยุทธ์ WIN-WIN ที่สถาบันการศึ กษาใช้
เช่นเดียวกัน
7. การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพเป็ นสิ่ งทีสะท้อนให้เห็ นว่า
การบริ หาร การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยระบบในการประเมินผล
และการประกันคุณภาพมีดงั นี้
“ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีการนา KPIs มาปรับใช้ และการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีท้ งั เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ และผสมแนวทางขององค์กร
เองด้วย”
“วิ ท ยาลั ย เป็ นสถานศึ กษ าภายใ ต้ ก ารดู แลของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) การประกันคุณภาพใช้มาตรฐานตามสอศ. และสมศ.
ทุกประการ นอกจากนี้องค์กร มีการทา Thailand Quality Award (TQA) วิทยาลัยจึงต้องจัดทาด้วย”
การประเมิ น ผลและการประกัน คุ ณ ภาพนั้น มี ก ารผสมผสานทั้ง
ระเบียบของทางราชการและตามแนวทางการประเมินขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของ
การเป็ นสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
8. หลักสูตร
หลักสู ตรนั้นมีท้ งั เป็ นไปตามกฎกระทรวงและออกแบบให้เหมาะสม
กับการนาไปใช้จริ งในธุรกิจโดยข้อมูลที่ท่านผูบ้ ริ หารให้ไว้ คือ
“หลักสูตรภาคบังคับของวิทยาลัยเป็ นไปตามกฎกระทรวง”
“การพัฒ นาหลัก สู ต รเฉพาะของวิ ท ยาลัย ถอดมาจากสมรรถนะ
(competency) ของตาแหน่ งที่ตอ้ งการ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบตั ิ
โดยเอามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของตาแหน่ งงาน มาถอดว่าต้องเรี ยนรู ้อะไรบ้าง เช่น หลักสู ตรที่
เกี่ยวกับการทางาน หลักสู ตรด้านคอมพิวเตอร์ และหลักสู ตรด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน รวมถึงการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรให้นกั เรี ยนได้ซึมซับความเป็ นองค์กร”
ผูบ้ ริ หารจึ งย้ าว่า“สิ่ งสาคัญในการออกแบบหลักสู ตรให้ได้ผลต้อง
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ และหลักสู ตรนั้นต้องพัฒนามาจากหน้าที่ที่มีอยู่จริ งใน
องค์กร และหาความต้องการ โดยพัฒนาร่ วมกับบุลากรในหน่วยงานนั้นๆ”

178

9. การจัดการเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยเป็ นการจัดการเรี ยนแบบทวิภาคี
ในระดับปวช. 3 ปี “วิทยาลัยใช้หลัก PDCA ในการพัฒนาและปรับปรุ ง จากเมื่อก่อนจัดการศึกษา
2 วันเรี ยน 4 วันฝึ กปฏิบตั ิ ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมันแต่พบปั ญหาว่า
เด็กนักเรี ยนไม่คุน้ เคยและเหนื่ อยมาก จึงได้ปรั บระบบการเรี ยน โดยแบ่งนักเรี ยนแต่ละปี เป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันเรี ยนและฝึ กงาน โดยเรี ยน 3 เดือน และฝึ กงาน 3 เดือน รวม
การฝึ กงาน 18 เดือน และเรี ยนที่โรงเรี ยน 18 เดือน”
“ส าหรั บ การฝึ กงาน นั ก เรี ยนสาขาค้า ปลี ก จะได้ฝึ กงานตั้ง แต่
พนักงานหน้าร้าน หลังร้าน แคชเชียร์ ทาหน้าที่บริ การ สั่งสิ นค้า จัดสิ นค้า ตาแหน่งที่ตอ้ งฝึ ก ได้แก่
พนักงาน แคชเชี ยร์ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ1 จานวนชั่วโมงการฝึ กงาน 2,400 ชั่วโมง มากกว่าโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาอื่น ถึง 8 เท่า เมื่อจบ ปวช. 3 จะเตรี ยมขึ้นเป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน”
“การจั ด การเรี ยนรู ้ น้ ั นเน้ น การท างานจากสถานที่ จ ริ งๆ ได้
ประสบการณ์จากการทางานจริ งๆ เทคนิคการเรี ยนรู ้ที่ใช้ จึงได้แก่ Work-based learning/teaching”
การจัดการเรี ยนการสอน จึ งสรุ ปได้ว่า เป็ นการจัดการศึกษาที่เน้น
การเรี ยนทฤษฎี ผสมผสานกับการปฏิบตั ิ โดยเน้นการปฎิบตั ิหรื อการฝึ กงานในสถานที่จริ งและฝึ ก
เป็ นจานวนชัว่ โมงที่มาก เมื่อจบแล้วมีตาแหน่งงานรองรับ”
10. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
องค์ก รแม่ ข องสถาบัน การศึ ก ษานี้ มี ก ารจัด ท าเส้ น ทางด้า นอาชี พ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก ดังคาที่วา่ “อนาคตอันสดใส ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย”
อธิบายลักษณะการเรี ยนที่เชื่อมโยงไปสู่โอกาสในงานว่า
“นักเรี ยนสาขาธุ รกิ จค้าปลีกเมื่อจบการศึกษาระดับปวช. จะถูกรับเข้า
ทางานโดยอัตโนมัติ 100% โดยมี 2 ทางเลือก คือ ทางานโดยได้รับการบรรจุเป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านหรื อ
ได้รับสิ ทธิ์ เรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี ที่สถาบันการศึกษาขององค์กร เป็ นลักษณะของการเรี ยนควบคู่
กับการทางานที่ร้านสะดวกซื้อในลักษณะเดิม คือ 3 เดือนเรี ยน 3 เดือน ฝึ กงาน เรี ยนในลักษณะนี้ จนถึง
ปี ที่ 3 พอปี ที่ 4 สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ หากเป็ นนักเรี ยนจากที่อื่นจะเรี ยน 4 ปี ตามปกติ
ไม่ได้รับสิ ทธิ์เทียบโอนประสบการณ์ เมื่อจบปริ ญญาตรี จะได้เป็ นผูจ้ ดั การร้านและมีเส้นทางอาชีพไปสู่
การเป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การฝ่ ายและผูจ้ ดั การทัว่ ไป ตามลาดับ”
หากนักเรี ยนไม่ตอ้ งการทางานที่ร้านสะดวกซื้ อ เมื่อเรี ยนจบยังมีอีก
เส้นทางหนึ่ง คือ “นักเรี ยนสามารถเป็ นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ หรื อเจ้าของธุรกิจ”
สาหรับเส้นทางอาชีพของนักเรี ยนสาขาอื่นๆ นั้นมีเช่นกัน
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“นักเรี ยนที่เรี ยนสาขาไฟฟ้ ากาลังเริ่ มด้วยเมื่อจบปวช. เป็ นช่ างฝี มือ
เฉพาะทาง หลัง จากนั้น เป็ นช่ างเทคนิ ค หัวหน้าช่ าง/หัว หน้าคนงานและผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิ ตหรื อ
ผูจ้ ดั การโรงงาน หากนักเรี ยนไม่ตอ้ งการทางานที่ องค์กรแม่หรื อบริ ษทั ในเครื อ ทางบริ ษทั ไม่มี
เงื่อนไขผูกมัดใดๆ ในการต้องชดใช้ทุนการศึกษา”
เส้นทางการเติบโตของพนักงานก้าวได้อย่างไม่จากัดหากมีความสามารถ
“หากพนักงานคนใดมีความสามารถ เขาสามารถไต่เต้าได้ถึง CEO
บริ ษทั เราจึงมี career path ที่ชดั เจนมาก”
ดังนั้นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พของนักเรี ยนจึงมีความชัดเจน
และไม่มีขอ้ ผูกมัดใดๆ อยูท่ ี่ความต้องการและการติดสิ นใจของนักเรี ยนเอง
11. ผูส้ อน
วิทยาลัยให้ความสาคัญกับอาจารย์ที่สอนว่าต้องเป็ นทั้งผูท้ ี่มีความรู ้
ทางทฤษฎีและมีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ งในร้าน
“อาจารย์ที่สอนนักเรี ยนมีท้ งั อาจารย์ในวิทยาลัยหรื อศูนย์การเรี ยน
และครู ฝึกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางอาชีพ เช่น ผูจ้ ดั การร้าน ผูจ้ ดั การเขตและผูบ้ ริ หาร”
“การรับอาจารย์เป็ นไปตามระเบียบราชการที่คดั เลือกโดยสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) รับตรงวุฒิ หากผูส้ อนมีประสบการณ์ไม่ตรงทาง
องค์กรมีหลักสู ตรในการพัฒนาความรู ้และทักษะ นอกจากนี้ อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร ต้องลงร้านทุกเดือน
เดือนละ 4 ชม. ป็ นระบบบริ หารงานบุคคลของวิทยาลัย”
เมื่อกล่าวถึงระบบการฝึ กและสาเหตุที่ผสู ้ อนต้องฝึ กเช่นนี้
“ครู เข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ต้องผ่านหลักสู ตร 7 วันที่ร้าน โดยต้อง
ไปฝึ กจัดของบริ การลูกค้า เรี ยงของ ยกของ ส่ งของ ที่ตอ้ งฝึ กเช่ นนี้ ดว้ ยเหตุผลที่ว่า ครู ตอ้ งเข้าใจอาชี พ
มิฉะนั้นจะตามเด็กไม่ทนั เพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก นักเรี ยนจะทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ทุก 3 เดือน”
“อาจารย์ เมเจอร์ คา้ ปลีก จะหนักเพราะถือเป็ นวิชาชี พเฉพาะจะดูแลเด็ก
ได้ดีตอ้ งบริ หารร้านได้ดว้ ย นอกจากนี้อาจารย์ ต้องสอบผ่านตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน และ ผูจ้ ดั การร้าน
และบริ ษทั ยกร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย ให้วิทยาลัยบริ หารโดยมีนโยบายที่เน้นครู ตอ้ งทาธุรกิจจริ งๆ ได้
และเป็ นต้องเป็ นต้นแบบ เป็ นการจัดการเรี ยนแบบ work-based learning/teaching เป็ นการเรี ยนรู ้งาน
จริ งๆ สอนงานจริ งๆจากของจริ ง”
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ทางด้า นผู ้ส อนจึ ง เน้ น การมี ค วามรู ้ จ ริ งในธุ ร กิ จ แม้จ ะผ่ า นการ
คัด เลื อ กตามระเบี ย บราชการ แต่ เ มื่ อ เข้า มาเป็ นอาจารย์ที่ นี่ แ ล้ว ก็ต ้อ งผ่า นระบบการฝึ กอบรม
โดยเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จดั ขึ้น
12. ผูเ้ รี ยนและผูจ้ บการศึกษา
สถาบัน การศึ ก ษาแห่ ง นี้ มี ระบบในการคัด เลื อกนัก เรี ย นอย่างเป็ น
ระบบเพื่อให้ได้นกั เรี ยนที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการพร้อมเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต
“ที่ นี่มีระบบการคัดเลื อกนักเรี ยน โดยมี การสอบข้อเขียน ทาแบบ
ทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude test) และวัดความสามารถด้านธุรกิจ เพื่อให้ได้นกั เรี ยนที่มีคุณลักษณะ
ตามที่องค์กรต้องการและในขณะสัมภาษณ์นักเรี ยนนั้น ผูป้ กครองจะต้องเข้าร่ วมสัมภาษณ์ ดว้ ย
รวมถึงมีระบบการส่ งไปฝึ กงานก่อนเปิ ดภาคเรี ยนเป็ นเวลา 1 เดือน เพื่อให้เห็นภาพ และรู ้วา่ ลักษณะ
งานที่ทาเป็ นอย่างไร เพือ่ ลดอัตราการลาออก (Drop out) อันเนื่องมาจากไม่ชอบระบบทวิภาคี”
“อัต ราการลาออกในช่ ว งแรกนั้น สู ง ถึ ง 25%
จึ งมี ก ารเปลี่ ย น
ยุทธศาสตร์ใหม่ดว้ ยระบบการคัดเลือกนักเรี ยน จนปัจจุบนั อยูท่ ี่ 12%”
สาหรับผูเ้ รี ยนและผูจ้ บการศึกษา จึงได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
ตามวัฒนธรรมองค์กร
13. ผูป้ กครอง
สถาบันการศึกษาให้ความสาคัญกับผูป้ กครองในการให้ความรู ้ ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาด้วยระบบที่มีลกั ษณะเฉพาะนี้เป็ นพิเศษ ตามคากล่าวที่วา่
“ผูป้ กครองถื อ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของการจัด
การศึกษาของที่นี่เพราะเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนที่วิทยาลัย ดังนั้น
ผูป้ กครองจึงมีส่วนร่ วมในกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือก โดยการเข้าร่ วมสัมภาษณ์ หลังจากนั้น
เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะร่ วมเข้าฟังการปฐมนิเทศด้วย”
วิทยาลัยมี การติ ดต่อกับผูป้ กครองโดยสม่ าเสมอผ่านกิ จกรรมและ
โอกาสต่างๆ
“วิ ท ยาลัย จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผูป้ กครองทุ ก ไตรมาส เมื่ อ ผลสอบ
ออกมาจะ มีทีมแนะแนว อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาชั้น ทีมพัฒนาวินยั ติดต่อกับผูป้ กครองโดยตลอด
สาหรับหัวข้อที่พูดคุย ถ้าเป็ นเด็กใหม่ ปี แรกจะเน้นความเข้าใจในระบบทวิภาคีว่าเรี ยนอย่างไร
ลักษณะการฝึ กงานเป็ นอย่างไร รายวิชาที่เรี ยนเรี ยนอะไรบ้าง หลังจากนั้นจะเน้นผลการเรี ยนและ
การฝึ กงานเป็ นหลัก ปั ญ หาที่ พ บในเด็ก แต่ ล ะคนนั้น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจะดู แ ลโดยการประกบ
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ผูป้ กครองในการประชุม เมื่อประชุมรวมเสร็ จแล้วจะแยกเป็ นห้องๆ และจะลงลึกถึงพฤติกรรมของ
เด็กแต่ละคนเหมือนโรงเรี ยนทัว่ ไป แต่ความแตกต่าง คือ การเน้นเรื่ องการฝึ กอาชีพมากเป็ นพิเศษ”
ผูป้ กครองจึ ง ถื อ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส ถานศึ ก ษาจะละเลยไปมิ ไ ด้
แม้นกั เรี ยนมีความต้องการจะเรี ยนแต่หากผูป้ กครองไม่เห็นด้วยก็ทาให้วิทยาลัยไม่สามารถรับเด็ก
ได้มีผลต่อการดาเนินงานในที่สุด
14. การดูแลนักเรี ยน สถาบันมีระบบการดูแลนักเรี ยนเมื่อก้าวเข้ามาเป็ น
นักเรี ยนในวิทยาลัยแล้ว จากข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลนักเรี ยน พบว่า
“ปั ญหาที่เกิดขึ้นมาจาก 100% 80% เป็ นเรื่ องส่ วนตัว 20% เป็ นเรื่ อง
ปั ญหาภายในร้ าน เมื่ อเกิ ดปั ญหาจะมีคณะกรรมการแก้ปัญหาโดยประกอบด้วย ฝ่ ายบริ หารงาน
บุคคลขององค์กร ผูบ้ ริ หารร้านสะดวกซื้ อและที่ปรึ กษาของวิทยาลัย เข้าไปดูแลในเรื่ องต่างๆ โดย
เน้นว่าหากเกิดกรณี ทุจริ ตจะไม่ได้รับการผ่อนผัน”
15. สิ ทธิ ประโยชน์ของนักเรี ยน “นักเรี ยนสาขาธุรกิจค้าปลีกเรี ยนฟรี โดยมี
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรี ยนที่ตอ้ งรับผิดชอบเองบ้าง โดยจะได้รับเงินอุดหนุ น 3 ส่ วน
คือ รั บเงิ นอุดหนุ นรายหัวจากรั ฐบาล ทุนเรี ยนฟรี 15 ปี และองค์กรแม่ให้การสนับสนุ นรายหัวด้วย
สาหรับสาขาอื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้ ากาลัง คอมพิวเตอร์ ธุรกิจนักเรี ยนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างฝึ กอาชี พทุกสาขา เมื่อจบจะได้รับโอกาส ในการเข้าทางานที่บริ ษทั มากกว่าคนที่
สมัครเข้ามาเอง”
16. ความคุม้ ค่าในการลงทุน
ผูบ้ ริ หารให้รายละเอียดด้านนี้ ว่า “ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่น CEO ท่านมี
จุดยืนว่าการลงทุนด้านการศึกษาอาจเห็นผลช้าดูเหมือนจะไม่คุม้ ค่า แต่คุม้ ค่าเพราะเป็ นการเตรี ยม
กาลังคนเองตั้งแต่ตน้ น้ า เพื่อเข้าทางานที่ร้านสะดวกซื้อ”
มุมมองด้านนี้ได้สะท้อนความคิดของผูบ้ ริ หารออกมาว่า
“ดีกว่ารับผูท้ ี่จบปวช. หรื อปริ ญญาตรี จากที่อื่นมา เพราะต้องใช้เวลา
มหาศาลในการเตรี ยมมาก ยิ่งนาน ยิ่งคุม้ ค่า อาจจะมีผูม้ องว่าได้ผลตอบแทนช้า ไม่เหมือนซื้ อมา
ขายไป เพราะนักเรี ยน 1 คน ต้องบ่มเพาะ 3 ปี การศึกษา ใช้ทรัพยากรมหาศาลในการดูแล แต่ในมิติ
ของเด็กนักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนนั้น มีความคุม้ ค่า 100% เพราะได้เรี ยนรู ้จากธุรกิจจริ ง”
ดัง นั้น ถ้าจะมองความคุ ม้ ค่าจากภายนอกเข้ามา สิ่ งที่ แ สดงให้เห็ น
อย่างชัดเจน คือ
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“สิ่ งนี้ เป็ นการให้โอกาสเยาวชน ให้สามารถประกอบธุ รกิจและดูแล
ครอบครัวของตัวเองได้ สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็ นการพัฒนาคนไทยให้แข็งแรงถือเป็ นการ
ตอบแทนคืนสู่ สงั คม (CSR) อย่างหนึ่ง”
“นอกจากนี้ ธุรกิ จค้าปลีกอื่นๆ ที่ไม่มี academy เป็ นของตนเอง
สามารถรับสมัครนักเรี ยนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยไปทางานได้เช่นกัน”
ดังนั้น การจัดการศึกษาโดยตนเอง ในมุมมองของสถานประกอบการ
จึงเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าเพราะได้เตรี ยมคนเองตัง่ แต่เริ่ มต้น แม้จะใช้ทรัพยากรมากแต่ในระยะยาว
นั้นเป็ นผลดีต่อองค์กร
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
17. กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแบ่ ง เป็ น งานบริ ห ารงานบุ ค คลของ
องค์กร และงานบริ หารงานบุคคลของวิทยาลัย
“ในภาพกว้างวิทยาลัยเป็ นเครื่ องมื อเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายทรั พยากร
บุคคลขององค์กรในการดู แลนัก เรี ยนตั้งแต่ ตน้ น้ า งานบริ หารบุคคลกับการศึ กษาจะอยู่ในเนื้ อ
เดียวกัน”
“องค์กรเติ บโตปี ละ 600 สาขา เดื อนละ 50 สาขา ประมาณ 2-3 ร้ านที่
เกิดใหม่ต่อวัน growth rate สู ง อัตรา turn over ก็สูง วิธีแก้โดยการตั้งโรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงเป็ น training
center สาหรับนักเรี ยนและคนของซี พีในอนาคต นอกจากนี้ มีศูนย์ฝึกอบรมสาหรับพนักงานต่างหาก
ดูแลโดยอีกหนึ่งบริ ษทั ซึ่งถือเป็ นกลไกของงานบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดูแลคนที่จบการศึกษาไปแล้ว”
สาหรับการเชื่อมโยงระหว่างนักเรี ยนกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลนั้น
“เชื่ อมกันตั้งแต่วนั แรกที่นักเรี ยนมอบตัว เมื่อนักเรี ยนมอบตัวจะถือ
เสมือนเป็ นพนักงานขององค์กรที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั แม่จะต้องร่ วมดูแลในทุกเรื่ อง”
“การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรนั้น จะเชื่อมกันระหว่างอัตราการ
รับนักเรี ยนแต่ละปี กับอัตราการขยายตัวของร้านสะดวกซื้ อ ดังนั้นจึงรับประกันการได้งานทาและมี
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พที่ชดั เจนและจะมองไกลว่านักเรี ยนจะไปอยู่ตรงไหนขององค์กร
มีความผูกพันกันไปตลอดซึ่งเป็ นระบบของการดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทางานอยูใ่ นองค์กร”
ด้านการดูแลและพัฒนานักเรี ยนมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นสถาบันดูแล และฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์แม่ ตามที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า
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“ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะครู ที่สอนนักเรี ยนเท่านั้น แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษทั แม่จะเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย เช่น การจัดหลักสูตรปฐมนิเทศ ค่ายอาสา หลักสู ตรต่างๆ เพื่อ
อบรมนักเรี ยน ตลอด 3 ปี ที่เรี ยนอยูเ่ พื่อให้ซึมซับวัฒนธรรมองค์กร”
“ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตั้งแต่วนั
แรกที่เป็ นนักเรี ยน นักเรี ยนจะมีรายรับตั้งแต่ลงร้านและค่าตอบแทนจะผันแปรไปตามกฎหมาย
แรงงานแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีอตั ราไม่เท่ากัน เมื่อเรี ยนจบก็จะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงมากกว่าคนอื่น
ที่สมัครเข้ามาเอง สาหรับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยจะดูแลบุคลากรที่เป็ นอาจารย์เท่านั้น”
“การดู แลวิทยาลัยต้องมี เจ้าภาพหลักนั่น คือ ฝ่ ายบริ หารทรั พยากร
บุคคลมิฉะนั้นสถานประกอบการจะล้มเหลว”
โดยสรุ ป การจัด ตั้ ง โรงเรี ยนเป็ นกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รผ่ า นการ
ด าเนิ น งานของฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ก ร เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการด้านกาลังคนให้รองรับการขยายของธุรกิจ มีการทางานในเชิงนโยบายและ
การปฏิบตั ิเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่นาไปสู่ ความสาเร็ จใน
การจัดการศึกษาไว้ 4 ข้อด้วยกัน โดยเรี ยงลาดับตามความสาคัญดังนี้
1. ภาคผูป้ ระกอบการ
ท่านผูบ้ ริ หารเห็นว่าภาคผูป้ ระกอบการสาคัญที่สุด เนื่ องจาก “บริ ษทั
หรื อหน่วยฝึ กอาขีพ ต้องเอาจริ งกับระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ต้องลงทุนในการจัดทรัพยากรเพื่อ
การนี้ เป็ นปั จจัย สาคัญที่ สุด ทรั พ ยากรที่ ว่านี้ คื อทุ กอย่าง ทั้งเงิ น สถานที่ คน ระบบการบริ หาร
สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งมีมาก่อน”
2. ภาคนักเรี ยน ผูป้ กครอง
“ต้องเข้าใจว่าระบบนี้ไม่ใช่ระบบปกติที่ตนเองเคยผ่านมาในมัธยมต้น
สร้างความเข้าใจต่อระบบทวิภาคี”
3. สังคม ชุมชน
“ต้อ งช่ ว ยกัน สร้ า งภาพลัก ษณ์ ใ ห้ ก ารเรี ยนในระบบนี้ มี ศ ัก ดิ์ ศรี
เทียบเท่ากับการเรี ยนในระบบมัธยมหรื ออาชี วศึกษาทัว่ ไป” ผูบ้ ริ หารย้ าว่า “การจะทาให้ระบบ
การศึกษาแบบนี้ เกิดขึ้นมาก สังคมต้องไม่ตอกย้า ไม่มองว่าเด็กที่เรี ยนในระบบทวิภาคีไม่มีทางไป
หรื อยากจน ครอบครั ว ไม่ดี เด็ก เหล่านี้ จะมี จุด อยู่ใ นใจแต่ ตอ้ งให้การสนับสนุ น กัน มากๆ ต้อง
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ช่วยกันเปลี่ยนค่านิยมว่า เรี ยนแล้วดีได้งานทาเพื่อให้บริ ษทั ใหญ่ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ปตท. และบริ ษทั
อื่นๆ มาเปิ ดสถานศึกษาของตนเองกันอย่างกว้างขวาง ส่ งนี้จะช่วยให้สงั คมแข็งแรง”
4. กฎหมายในประเทศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศคือ“ต้องมีกฎหมายที่บงั คับ
ให้บริ ษทั มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เหมือนเช่นประเทศเยอรมันที่มีกฎหมายบังคับให้บริ ษทั
จัดระบบการศึกษาทวิภาคีในระดับอาชี วศึกษาหรื ออุดมศึกษาแบบสหกิ จ มีการจัดทุนวิจยั ความ
ร่ วมมือด้านต่างๆ การจัดการเรี ยนการสอนของเยอรมัน จึงเป็ นต้นแบบของระบบการศึกษากับธุรกิจ
ผูกกันไว้ดว้ ยกฎหมายบังคับ เช่น บริ ษทั เบนซ์ บริ ษทั โอเปิ ล เป็ นต้น”
ด้วยเหตุ ผลว่า “หากมี กฎหมายบังคับให้ผูป้ ระกอบการต้องท าหรื อ
รวมกลุ่มทาจะทาให้ระบบอาชี วศึกษาเข้มแข็ง เยาวชนในประเทศไทยจะมีทกั ษะ ทัศนคติ มีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี เมื่อเข้าไปสู่ ผปู ้ ระกอบการแรงงานในสาขาต่างๆ จะทาให้เศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง
งานวิจยั พบว่าการศึกษาในประเทศไทย ไม่นิยมจัดการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ปั ญหาที่พบ คือ เด็ก
จบแล้วทางานไม่ได้ตามที่บริ ษทั ต้องการ เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยเน้นเรี ยนในโรงเรี ยน
หลักสู ตรเน้น content-based เป็ นหลัก การฝึ กงานอย่างมากประมาณ 300 ชัว่ โมง ยังไม่ทนั รู ้งานก็หมด
เวลาต้องกลับวิทยาลัย หากต้องการให้การจัดการศึกษาลักษณะนี้ได้ผลต้องมีกฎหมายบังคับใช้”
ท่านผูบ้ ริ หารให้น้ าหนักกับข้อ 1 และข้อ 2 ค่อนข้างมาก มองในภาพรวม
ของระบบทวิภาคี หากทุกภาคส่ วนให้การสนับสนุ นกันอย่างเต็มที่ จะทาให้เกิดผลกระทบในการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก
1.2 สถาบันการศึกษาที่ 2 สั มภาษณ์ วนั ที่ 20 มิถุนายน 2556
สถาบันการศึกษานี้ จดั การศึกษาตามมาตรา 12 เป็ นการจัดการศึกษาด้วย
รู ปแบบศูนย์การเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนด้วยการบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตามประเด็นคาถามของกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3
กลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ท่านผูบ้ ริ หารให้ทศั นะเกี่ ยวกับองค์ประกอบของการจัดการศึกษาโดย
สถานประกอบการว่าควรประกอบด้วย
1. แนวคิดการดาเนินงาน
แนวคิดของการทาศูนย์การเรี ยนแห่งคุณภาพนั้นประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
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1.1 แนวคิดนโยบายการบริ หารจัดการกาลังคน ความต้องการกาลังคน
ขององค์กรจะน ามาเชื่ อมโยงกับศู นย์การเรี ยนที่ ต ้องรั บนักเรี ยน “อี ก 3 ปี ข้างหน้าจะมี พนักงาน
ระดับกลางกี่คน ศูนย์การเรี ยนต้องวางแผนในการผลิตนักเรี ยนเพื่อตอบสนองความต้องการให้เพียงพอ”
1.2 รู ปแบบและบริ บทการจัดการศึกษา
1.3 มาตรฐานและคุณภาพ ศูนย์การเรี ยนยังไม่มี การประเมินคุณภาพ
ตามระบบของ สมศ. บางเรื่ องยังทาไม่ได้เช่น งานวิจยั และเกณฑ์ทีกาหนดโดยพรบ.การศึกษาที่มี
จานวนมากจึงยังทาได้ไม่ครบ จึงกาหนดเป็ น 3 มาตรฐาน (3ม) ตาม PATARA Core Value ปลูกฝัง
ตั้งแต่ปี1 ถึงปี 3 ได้แก่ (การทาไม่ได้ตามพรบ.กาหนดไม่เป็ นไร เพราะถือว่าเป็ นการผลิตให้ตนเอง)
1.3.1 มาตรฐานด้านวิชาการ การปรับคุณสมบัติใหม่ของนักเรี ยนที่
จบการศึกษาจากได้เกรดไม่ต่ากว่า 2.00 เป็ นได้เกรด ไม่ต่ากว่า 2.50 สามารถต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
1.3.2 มาตรฐานพฤติกรรม เน้นการมีคุณธรรม จริ ยธรรมต้องอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ การปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่ งแวดล้อม
1.3.3 มาตรฐานฝึ กอาชี พ การสอบผ่านมาตรฐานวิช าชี พ ตาม
กฎกระทรวง และการฝึ กงานในร้านโดยแนวทางการบริ หารนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ “เก่ง ดี มีสุข”
โดยปัจจัยทั้ง 3 ด้านจะเชื่อมโยงและทางานสนับสนุนส่ งเสริ มกันและกัน
2. การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
การจัด ท าแผนงานและแผนกลยุ ท ธ์ ข องศู น ย์ก ารเรี ย นนั้น จัด ท า
ร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เนื่ องจากเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่อยูใ่ นนั้น ซึ่งจากรายละเอียดที่ผบู ้ ริ หาร
ได้ให้ขอ้ มูลคือ
“การทากลยุทธ์ของศูนย์การเรี ยนได้มีการจัดทาร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากร
มนุ ษย์มีการใช้เครื่ องมือในการทาแผนกลยุทธ์ เช่ น SWOT และมีความชัดเจนว่าอัตราการรับ
นักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของธุรกิจ ซึ่ งศูนย์การเรี ยนมีบทบาทรับผิดชอบส่ วนหนึ่ งใน
การหาและผลิตบุคลากรระดับต้น ระดับกลางและหัวหน้าหน่วยเพื่อป้ อนองค์กร”
“การจัดทาแผนการเรี ยนที่ต่อเนื่ องเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่ งที่ดึงดูดและ
รักษาให้พนักงานทางานอยูใ่ นองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 7 ปี ”
นอกจากนี้ จากการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมา พบว่ า “ผูป้ กครองมี ส่ ว น
สาคัญในการเข้าเรี ยนของนักเรี ยนจึงได้พยายามใช้วิธีการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้าใจว่า
การจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนไม่ใช่การเอาเปรี ยบโดยเอาเด็กมาใช้งาน แต่เด็กได้ในเรื่ องของ
อาชีพ อนาคตและความมัน่ คง ส่ วนสถานประกอบการได้ในเรื่ องอัตรากาลังคนในการทางานเป็ น
ความสัมพันธ์ในลักษณะ WIN-WIN”
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“ศูนย์การเรี ยนมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ใน
การบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยน โดยมีวตั ถุ ประสงค์สาคัญคือการผลิตบุคลากร ดึ งดูดและรั กษา
พนักงานให้อยูก่ บั องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษากับ
ผูป้ กครองโดยใช้กลยุทธ์ WIN-WIN”
ดังนั้นแผนกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงมุ่งรักษาบุคลากรให้
ทางานในองค์กรด้วยการวางแผนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการใช้กลยุทธ์ WIN-WIN เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดกับผูป้ กครองและนักเรี ยน
3. การจัดองค์กร
ท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่าศูนย์การเรี ยนและฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์มี
ความสัมพันธ์กนั มาก ศูนย์การเรี ยนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดงั ข้อมูลที่วา่
“ศู น ย์ก ารเรี ย นอยู่ภ ายใต้การบริ หารของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์เป็ น
หน่วยงานหนึ่ งที่มีหน้าที่ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรนโยบายและแผน กลยุทธ์อยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์”
4. การบริ หารงานบุคคล
ผูบ้ ริ หารให้ขอ้ คิดเห็ นว่าการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั การบริ หาร
ศูนย์การเรี ยนแยกกันไม่ออก มีความสัมพันธ์ต่อกันมากดังคาพูดที่วา่
“ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลบุคลากรในศูนย์การเรี ยน
ในด้านต่างๆ เช่น โครงการฝึ กอบรมครู ฝึก สาหรับพี่ที่สอนงานในร้าน เป็ นการสอนเทคนิ คการสอน
งานในลักษณะ on-the-job training และการสอนให้เข้าใจระบบทวิภาคี การวางแผนการสอน
การประเมินและวัดผล และหลักสู ตรต่างๆ เช่น จิตวิทยาคลินิก ปัญหาวัยรุ่ น ยาเสพติด เพศศึกษา”
“ในอีกบทบาทหนึ่ ง มีหน้าที่ดูแ ลนักเรี ยนตัง่ แต่เริ่ มเข้าเรี ยน ตั้งแต่
ระบบฐานข้อมูล การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม ผลตอบแทนต่างๆ เป็ นต้น
5. การวินิจฉัยสัง่ การ
อันเนื่องจากศูนย์การเรี ยนอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ดงั นั้นการวินิจฉัยสัง่ การจึงอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารสูงสุ ดของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดงั นี้
“ผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นผูว้ ินิจ ฉัยสั่งการเป็ น
หลัก โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเชิงนโยบาย หากเป็ นเรื่ องตัดสิ นใจภายในโรงเรี ยนเล็กน้อยจะเป็ น
หน้าที่ของผูอ้ านวยการศูนย์การเรี ยนรับผิดชอบ”
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6. การประสานงานภายใน
การประสานงานระหว่ า งศู น ย์ก ารเรี ย นและหน่ ว ยงานในองค์ก ร
โดยมากเป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิการที่นกั เรี ยนต้องไปฝึ กงานด้วย
“การติดต่อประสานงานกันเป็ นไปตามระบบ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุดคือ ฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขาต่างๆ ที่ตอ้ งจัดสาขาให้เด็กลงฝึ กงาน”
7. การรายงาน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์การเรี ยน มีการรายงานอย่าง
สม่าเสมอดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า
“มีการทารายงานนาเสนอผูบ้ ริ หารเป็ นรายเดือนและการรายงาน KPIs
เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อเป็ นการติดตามความก้าวหน้าในการทางาน และข้อควรปรับปรุ งแก้ไข”
8. การบริ หารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณมีความสาคัญเพราะศูนย์การเรี ยนไม่ได้เก็บ
ค่าเล่าเรี ยนกับนักเรี ยน การบริ หารศูนย์การเรี ยนจึงดูเสมือนเป็ นการดาเนิ นงานที่ไม่หวังผลกาไร
และยังเป็ นการลงทุนไปก่อนล่วงหน้า งบประมาณในการบริ หารเป็ นของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ แต่
ขณะเดียวกัน การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนนั้นก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ดังข้อมูล
ที่ว่า “งบประมาณอยู่ในฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลส่ วนหนึ่ งเด็ก
หนึ่งคนจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน เป็ นการลงทุนที่เหมือนขาดทุน แต่จริ งๆ
แล้วไม่ขาดทุน”
9. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าสู งสุ ด ขององค์ก รเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการจัดตั้งศูนย์การเรี ยน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ ไกล และเห็ นคุณค่าของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
“ผู ้น าหรื อผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ของบริ ษัท ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การจัด
การศึกษาของศูนย์การเรี ยนเป็ นอย่างมากใช้หลักการบริ หารงานอย่างคนในครอบครัว ให้ความเป็ น
กัน เอง มี เ มตตากับพนักงานทุ ก คน”และดังปรั ชญาการบริ หารของผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ด ที่ ว่า “เรี ย นดี
มีคุณธรรม นาสังคม” โดยเน้นว่า “ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนเก่งที่สุด แต่เป็ นคนดี ต้องมีวิชาชีพ มีทกั ษะที่
สามารถปฏิบตั ิงานได้เลย”
10. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
“มีการทาแผนงานประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจนเนื้ อหาและวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักเรี ยน ได้แก่
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10.1 แบรนด์ ข องบริ ษัท ที่ เ ปิ ดด าเนิ น การมากว่ า 40 ปี เป็ นที่
น่าเชื่อถือ มัน่ คงและเข้าตลาดหลักทรัพย์
10.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูง ได้แก่ คุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณอมเรศ ศิลา
อ่อน เป็ นผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยน ให้ความสาคัญกับนักเรี ยนมาก รวมถึงผูบ้ ริ หารท่านอื่นๆ ด้วย
10.3 แนวทางการบริ หาร มีการบริ หารอย่างทันสมัย มีธรรมในการ
ดาเนินชีวิต ผูบ้ ริ หารใช้ความเมตตา และบริ หารเหมือนคนในครอบครัว”
การสื่ อสารให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนเข้าใจการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังที่ท่านผูบ้ ริ หารกล่าวว่า
“เราต้องสร้างความเชื่ อมัน่ กับสังคมรอบข้างว่าเมื่อเด็กเข้าสู่ ระบบแล้ว
เขาจะมีความรู ้ มีอนาคต การจัดการศึกษาไม่ใช่การเอาเปรี ยบแต่เป็ นการเอื้อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย”
“นอกจากศูนย์การเรี ยนจะประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเองแล้ว หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนกับบุคคลภายนอกด้วย
11. การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิของบุคลากรในศูนย์การเรี ยนเป็ น
ระบบเดียวกับองค์กรดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า
“การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศูนย์การเรี ยนด้วยระบบ
KPIs ตามแผนปฎิบตั ิการที่ได้วางไว้เช่น ความสามารถในการผลิตบุคลากรให้องค์กรอยูท่ ี่ 15 %
โดยผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถทาได้ที่ผา่ นมา คือ 18%”
สาหรับระบบการประเมินผลของศูนย์การเรี ยนนั้นเป็ นตามระบบของ
สมศ. ดังข้อมูลที่วา่ “สาหรับการประกันคุณภาพนั้น เป็ นไปตามระบบการประเมินของ สมศ. แต่ยงั
ไม่ครบทุกเรื่ องจึงกาหนดเป็ น 3 มาตรฐาน (3ม) ตาม PATARA Core Value ได้แก่ มาตรฐานด้าน
วิชาการ มาตรฐานพฤติกรรม มาตรฐานฝึ กอาชีพ”
ระบบการประเมิ น ผลและการประกัน คุ ณ ภาพใช้ท้ ัง ระบบของ
ราชการและจากขององค์กรเอง นามาปรับ ให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั ของสถาบันการศึกษาที่
เป็ นของสถานประกอบการมากที่สุด
12. การสร้างเครื อข่าย
ศูนย์การเรี ยนมีการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกซึ่งได้แก่
“เครื อข่ายภายนอกที่ศูนย์การเรี ยนมีโดยมากเป็ นโรงเรี ยนของสพฐ. ได้แก่
โรงเรี ยนราษฎร์ประชานุเคราะห์ และโรงเรี ยนศึกษานุเคราะห์ การที่เลือกโรงเรี ยนกลุ่มนี้เนื่องจากเป็ นเด็กที่
ได้รับเงินสนับสนุนเรี ยนฟรี อยูแ่ ล้ว และเป็ นเด็กที่ตอ้ งการโอกาสสามารถแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง”
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“นอกจากนี้ เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาภายนอกที่ ม ามี ส่ว นร่ ว มในการ
สร้างหลักสูตร และการสอนนักเรี ยน เช่น วิทยาลัยพาณิ ชยการบางนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา”
“สาหรับเครื อข่ายภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงานที่ตอ้ งมีการ
สร้ างความเข้า ใจต่อการจัด การศึ กษาตามมาตรา 12 และการจัดการศึ กษาระบบทวิ ภาคีเพื่อให้
สนับสนุนและช่วยเหลือการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยน”
ผูบ้ ริ หารให้ความคิดเห็นว่าการสร้างเครื อข่ายเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ
เป็ นการสร้างพันธมิตรเพื่อให้การดาเนิ นงานของศูนย์การเรี ยนเดินหน้ าไปได้ ทั้งในเรื่ องการให้
ความร่ ว มมื อ ในการแนะแนวเด็ ก นัก เรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในศู น ย์ก ารเรี ย น การคัด เลื อ กเด็ ก ที่ มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่ตอ้ งการให้ เป็ นต้น
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
13. หลักสูตร
การจัดทาหลักสูตรถือว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งที่
จาเป็ นต้องตรงกับสมรรถนะงานที่ตอ้ งการ และเป็ นเบ้าหล่อหลอมให้นักเรี ยนมีคุณสมบัติตามที่
องค์กรต้องการดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า
“ศูนย์การเรี ยนจัดการศึกษาในระดับ ปวช. มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
อาหารและโภชนาการ และธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก เริ่ ม แรกนั้น หลัก สู ต รของศู น ย์ก ารเรี ย นได้รั บ ความ
ช่วยเหลือจากวิทยาลัยพาณิ ชยการบางนา และวิทยาลัยอาชี วศึกษาเสาวภา หลักสู ตรเป็ นไปตามที่
กระทรวงกาหนด และจากวิชาชีพสาขานามาบูรณาการให้เข้ากับศูนย์การเรี ยนมีการนา Core Value
มาบรรจุ ไว้ในหลักสู ตรตั้งแต่ปวช. ปี 1 เพื่อให้นักเรี ยนซึ มซับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ นา
สมรรถนะในตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการมาออกแบบในหลักสูตรสาหรับสอนนักเรี ยนด้วย”
“การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามมาตรฐานหลักสู ตร คือ
80:20 โดย 80% ประเมินโดยครู ฝึกที่ร้านและอีก 20% ประเมินโดยครู ที่ศูนย์การเรี ยน”
14. วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ย นการสอนปรั บให้มีความเหมาะสมตามบริ บทของ
องค์กร เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งตามที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า
“การจัด การเรี ย นการสอนมี ท้ งั ภาคทฤษฎี แ ละการเรี ย นรู ้ จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง (On-the-job-training) ด้วยลักษณะของการเรี ยนที่เป็ นระบบทวิภาคีนกั เรี ย นต้องเรี ยน
และทางานควบคู่กนั ไป การเรี ยนภาคทฤษฎีจึงเน้นน้อยกว่าการปฏิบตั ิ เนื่องจากนักเรี ยนต้องทางาน
อาทิตย์ละ 4 วัน มีความเหนื่ อยล้า ดังนั้นการเรี ยนในห้องเรี ยนในเชิงวิชาการจะมีความเข้มข้นน้อย
กว่าและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนไม่ให้เกิดความเครี ยดและการบ้านไม่มากจนเกินไป”
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“ศูนย์การเรี ยนจัดให้มีการทดลองปฏิบตั ิงานในร้านก่อนเริ่ มเรี ยนจริ ง
ว่า มี ค วามชอบด้า นนี้ หรื อ ไม่ หากไม่ ช อบจะมี นัก เรี ย นบางส่ ว นลาออกไป ซึ่ ง ไม่ นับ รวมเป็ น
เปอร์เซ็น การลาออก”
“สาหรับการฝึ กงานนั้น ทางฝ่ ายปฏิบตั ิการจะตรวจสอบอัตรากาลัง
ของร้านสาขา และจะจัดให้นกั เรี ยนฝึ กงานสาขาที่ใกล้บา้ นและจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานนักเรี ยน
อย่างใกล้ชิด โดยก่อนการฝึ กงาน นักเรี ยนต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทางานเบื้องต้น ซึ่งจัด
โดยส่ วนฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ”
15. ผูส้ อน
“อาจารย์ในศูนย์การเรี ยนนั้น แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ผสู ้ อน
นักเรี ยน อาจารย์กลุ่มนี้ เป็ นอาจารย์จากวิทยาลัยพาณิ ชยการบางนาที่เกษียณอายุแล้ว หรื ออาจมีการ
ขออาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หรื อผูบ้ ริ หารแนะนามา กลุ่มที่สอง เป็ นอาจารย์ที่เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานภายในศูนย์การเรี ยนโดยทาหน้าที่ในเชิงวิชาการ การจัดกิจกรรม การออกแนะแนวและ
รับสมัครนักเรี ยน การจัดการการเงิน”
ซึ่ งคุณลักษณะของผูส้ อนตามบริ บทของศูนย์การเรี ยนนั้น ท่านผูบ้ ริ หาร
เน้นว่า
“ครู ตอ้ งมาจากสายการศึกษาครึ่ งหนึ่ง และสายธุรกิจครึ่ งหนึ่ง รวมถึง
ต้องมีความรู ้ในงานทรัพยากรบุคคล”
“นอกจากนี้ ในการปฎิบตั ิงาน ผูส้ อนมีหลายบทบาท บทบาทที่สาคัญ
ได้แก่ ที่ปรึ กษา นักแก้ปัญหา และมีความรู ้ดา้ นการปฏิบตั ิงานของร้านด้วย”
ผูส้ อนของสถาบันการศึกษาแห่ งนี้ จึงต้องมีคุณลักษณะที่ผสานกันทั้ง
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในสายการศึกษา สายธุรกิจ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
16. นักเรี ยน
นักเรี ยนถือเป็ นผลผลิตที่สาคัญจึงมีวิธีการในการบ่มเพาะด้วยรู ปแบบ
ของศูนย์การเรี ยนดังนี้ “ที่ศูนย์การเรี ยนมีแนวทางในการปลู กฝังนักเรี ยนด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ทุกที่
คือโรงเรี ยน พี่ที่ร้านคือ ครู ใหญ่ 2) การมาเรี ยนทาให้วุฒิการศึกษา (ปวช.) 3) จบแล้วได้งานทา 4)
เรี ยนฟรี มีเบี้ยเลี้ยง แบ่งเบาภาระครอบครัว”
คุณอมเรศ ศิลาอ่อน เน้นคุณภาพของนักเรี ยนมาก ตามคากล่าวของ
ท่านที่ว่า “ค่อยๆ โต ไม่ตอ้ งรี บ แต่มีคุณภาพ” ดังนั้นการอบรมบ่มเพาะนักเรี ยนของศูนย์การเรี ยน
จึงเน้นให้มีความรู ้ ทักษะและทัศนคติที่ดี ดังนั้นคุณสมบัติของนักเรี ยนจะเป็ นไปตามหลักปรัชญา
คือ “เรี ยนดี มีคุณธรรม นาสังคม” ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนเก่งที่สุดแต่ตอ้ งเป็ นคนดี
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17. ผูป้ กครอง
ปั จจัยที่ละเลยไม่ได้คือ ผูป้ กครอง ดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูป้ กครอง
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของศูนย์การเรี ยน เนื่ องจากผูม้ ีส่วนตัดสิ นใจสาคัญในการเข้าเรี ยน
ของนักเรี ยน คือ ผูป้ กครอง ดังนั้น ศูนย์การเรี ยนจึงมีการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจหลักสู ตร
ที่สอนรวมถึงประโยชน์ที่นกั เรี ยนและผูป้ กครองจะได้รับ”
18. กิจกรรมนักเรี ยน
“การจัดกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนนั้นเป็ นไปตามวันสาคัญต่างๆ เช่น วัน
เข้าพรรษา ที่มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการดึงชุมชนรอบข้างให้เข่ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้วย”
19. ระบบการดูแลนักเรี ยน (Student care)
ท่านผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับระบบการดูแลนักเรี ยนมาก ถือเป็ น
ระบบที่มีความโดดเด่นของศูนย์การเรี ยน
“มีการติดตามการนิ เทศ มีการจัดหลักสู ตรจิ ตวิ ทยาคลินิกครู ฝึกใน
สถานประกอบการ homeroom กิจกรรมติดตามผล โครงการอบรมครู ฝึก สาหรับพี่ที่สอนงานในร้าน
เป็ นการสอนเทคนิคการสอนงาน การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การวางแผนการสอน การประเมินและวัดผล
เป็ นต้น”
“เอาการศึกษามาเชื่อมโยง ทาให้การ drop out ดีข้ ึนเพราะพี่มีความเข้าใจ
การสอนเด็กมากขึ้น ไม่ใช่การสัง่ งาน และการสอนงานเป็ น การสอนลักษณะ On-the –job training”
20. สื่ ออุปกรณ์ในการเรี ยนการสอน
“นักเรี ยนได้มีโอกาสใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์จริ งจากการลงฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในร้านสาขา”
21. การเตรี ยมความพร้อมของสถานประกอบการ
“ในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยน ได้มีการเตรี ยมความพร้อมหลายด้านด้วยกัน
ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเครื อข่ายที่เป็ นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาแนะนาในการจัดการศึกษา การให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในองค์กร
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กร และประโยชน์ที่เขาจะได้รับการจัดเตรี ยมงบประมาณและสถานที่
เป็ นต้น”
22. โอกาสและความก้าวหน้าด้านอาชีพ
“จุ ดเด่ นอีกด้านของศูนย์การเรี ยน คือ เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบแล้วจะได้
งานทาโดยอัตโนมัติ มีตาแหน่ งและความก้าวหน้าด้านอาชีพรองรับ โดยเมื่อเรี ยนจบแล้วจะได้ทางาน
ในตาแหน่งพนักงานระดับกลาง โดยไม่ตอ้ งเริ่ มจากพนักงานระดับต้นเหมือนผูส้ มัครงานรายอื่น”
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ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
23. กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
“ศูนย์การเรี ยนเป็ นเครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ใน
การหาอัตรากาลังคนและพัฒนาบุคลากรขององค์กร”
24. การวางแผนอัตรากาลังคน
“อัตราการเติ บโตของร้ านสาขาจะเชื่ อมโยงกับอัตราการรั บสมัคร
นักเรี ยนของศูนย์การเรี ยน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรร่ วมมือกับศูนย์การเรี ยนในการหา
นักเรี ยนการสรรหาและคัดเลือกนักเรี ยน ใช้วิธีการ คือ
24.1 เข้าไปพบครู แนะแนวทางภาคเหนื อที่เป็ นโรงเรี ยนกลุ่มศึกษา
สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ การเชื่อมโยงกับสพฐ. เพื่อส่ งข้อมูลการรับสมัครของศูนย์การ
เรี ยนต่อไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนต่างๆ
24.2 การคัด เลื อ กนัก เรี ย นอาจารย์ใ นสถานศึ ก ษาที่ ศู น ย์ก ารเรี ย น
ติดต่อจะทาหน้าที่คดั เลือกในเบื้องต้นตามคุณสมบัติที่ศูนย์การเรี ยนระบุไว้ และนัดสัมภาษณ์
25. การพัฒนาบุคลากร
“หน่ ว ยงานฝึ กอบรมขององค์ก รกับ ศู น ย์ก ารเรี ย นมี ก ารเชื่ อ มโยง
หลักสู ตรกัน โดยหน่ วยงานฝึ กอบรมมีหน้าที่จดั หลักสู ตรปฐมนิ เทศให้กบั นักเรี ยนและหน่ วยงาน
ฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ จัดหลักสู ตรทดลองงานให้กบั นักเรี ยน เป็ นต้น”
26. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
“ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ดูแ ลการจ่ ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การของ
นักเรี ยนทุกคน”
27. ความคุม้ ค่า
“การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนมีความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเพราะได้
เด็กมาทางานอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงน้อยกว่าการจ้างพนักงาน part time”
“สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล”
สถาบัน การศึ ก ษาที่ 2 มี ก ารจัด การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งจากสถาบัน
การศึกษาอื่น เนื่ องจากเป็ นการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนตามมาตร12 การบริ หารจัดการสถาบันจึงเป็ น
เสมือนหน่ วยงานหนึ่ งอยู่ภายใต้การบริ หารของฝ่ ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์นโยบายการทางาน
ต่างๆ จึงมาจากฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีการทางานเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวกัน ศูนย์การเรี ยนจึง
เป็ นเครื่ องมือในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับแผนอัตรากาลังคน และการพัฒนาพนักงานในองค์กร
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1.3 สถาบันการศึกษาที่ 3 สั มภาษณ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
ท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเริ่ มจากเหตุผล
สาคัญของการจัดตั้งสถาบันการศึกษา ได้แก่
1. เพื่อตอบแทนสังคมไทยด้วยการพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดี มีความรู ้
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้กบั นักศึกษา
3. การขาดแคลนช่างเทคนิคของประเทศไทย
4. นักศึกษาอาชีวที่จบมายังไม่สามารถทางานได้ทนั ที
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตามประเด็นคาถามของกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3
ด้านเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดการศึกษามีดงั นี้
1. นโยบาย
ผูม้ ีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบายของสถาบันกาหนดโดยคณะ
กรรมการบริ หาร และใช้แนวทางปฏิบตั ิตามระเบีย บของ กระทรวงศึกษาธิ การสาหรับแนวทาง
ทางการทางานให้บรรลุตามนโยบายที่ต้ งั ไว้ ใช้หลักการทางานอันเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร ในการ
คิด และจัดการกับปั ญหา และ การคิด พัฒนางานประจ า ตลอดจนงานใหม่ที่สร้ างสรรค์พฒ
ั นา
องค์กรให้มีความก้าวหน้าทุกปี ด้วยแผนงานในรู ปแบบของ โฮชิน คันริ (HOSHIN KANRI Plan)
และมีการติดตามแผนงานทุกเดือนด้วยห้องติดตามงาน (OBEYA ROOM) ซึ่งผูบ้ ริ หารทุกฝ่ ายต้อง
เข้าร่ วมชี้แจงแผนงานของตนเองว่าได้ทาอะไรไปแล้วบ้าง (พร้อมเอกสารสนับสนุ นความสาเร็ จที่
ตรงตามแผน) ส่ วนผูท้ ี่ประสบปั ญหางานไม่ว่าเรื่ องใด ก็จะได้รับการพิจารณาแก้ไขร่ วมกัน หรื อให้
การประสานงานสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะมีผบู ้ ริ หารระดับสู งที่สามารถตัดสิ นใจให้ได้
ในทันที สาหรับระดับหัวหน้างานก็จะมีการประชุมลูกน้องในแผนกเพื่อทาการชี้แจงและแก้ปญหา
ร่ วมกันในตอนเช้า ทุกวันหลังเคารพธงชาติ เป็ นเวลา 30 นาที เรี ยกว่า กิ จกรรม มอร์ นิ่ง ทอล์ค
(Morning Talk)
2. งบประมาณในการดาเนินงาน
ได้ม าจากการเก็บ ค่า ธรรมเนี ย มการเรี ย น และค่ าใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ทาง
การศึกษา ประจาปี โดยไม่ได้รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาล เนื่ องจากวิทยาลัย สอนเฉพาะ ระดับ
ปวส. เท่านั้น ซึ่ งสู งกว่าระดับการศึกษาฟรี 15 ปี และค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน กระทรวงศึกษาได้
กาหนดให้สถาบันการศึกษาอาชีวะเอกชนในระบบ ที่สอนระดับ ปวส. เรี ยกเก็บได้ไม่เกิน 30,000
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บาท ต่ อ ปี การศึ ก ษาเท่ านั้น ทาให้การลงทุน ในเรื่ องวัสดุ ฝึกเครื่ องมื อและอุปการณ์ การสอนที่
ทันสมัย ไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทางวิทยาลัยได้แก้ปัญหาด้วยการขอยืมเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ รวมถึงรถยนต์ที่ทนั สมัย จากบริ ษทั แม่ มาใช้ในการสอนและฝึ กนักศึกษา ซึ่งเป็ นองค์กรลูก
ด้วยลักษณะการบริ หารเช่นนี้ ทาให้ลดการลงทุนลงไปอย่างมากมายมหาศาล รวมถึงได้รถใหม่ๆ ที่
ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา มาให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ งอีกด้วย
หากมี ก ารลงทุนในลักษณะเช่ นเดี ยวกัน นี้ เพื่อให้เกิ ดผลการสร้ าง
นักศึกษาที่มีคุณภาพระดับเดียวกันนี้ จะไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน และไม่มีทางเป็ นไปได้อย่างแน่นอน
3. ผูน้ าและผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ ห ารวิ ท ยาลัย จะต้อ งเป็ นผูม้ ี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล สามารถใช้
หลักการทางานอันเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กรด้วยได้เป็ นอย่างดีมีการเขียนแผนงานในทุกๆ งานที่จะ
ดาเนินการ ติดตามประเมินผลตลอดเวลา และสรุ ปรายงานเสนอผูบ้ ริ หารระดับสูง
คุณลักษณะสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งมีได้แก่
3.1 เป็ นผูท้ ี่มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
3.2 สามารถวางแผนงานที่ ท ้า ทายและเป็ นสิ่ งใหม่ ๆ ในทุ ก ปี
(HOSHIN KANRI Plan) และบริ หารแผนนั้นให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
3.3 สามารถประสานงานกับบริ ษทั แม่และหน่วยงานรัฐบาลได้เป็ นอย่างดี
3.4 สามารถประสานงานความร่ วมมือกับผูแ้ ทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสร้างระบบทุนการศึกษาให้กบั ศูนย์บริ การของผูแ้ ทนจาหน่าย
4. แผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์
4.1 แผนกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วยการหานักศึกษาเข้ามาสมัคร
เรี ยน ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
4.1.1 นักศึกษาปกติ ไม่ตอ้ งมีการประชาสัมพันธ์ เนื่ องจากมีผสู ้ นใจ
สมัครเข้าสอบคัดเลือก ประมาณ 700 คน แต่สามารถรับได้ตามจานวนหอพัก เพียง 160 คนเท่านั้น
4.1.2 นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทุ น ผู ้ แ ทนจ าหน่ าย กลุ่ ม นี้ ต้ อ งออก
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ ายทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเตรี ยมบุคลากรที่มี
คุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต
4.2 การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย มีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ
4.2.1 ผ่ านทางเว็ บไซด์ ของวิ ทยาลัยในรู ปของภาพและวี ดี โอ
การเรี ยน การสอน และมี ระเบี ยบการ พร้ อมการสมัครออนไลน์ โดยไม่ มี การเดิ นทางมาที่ วิ ทยาลัย
ยกเว้นสอบ
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4.2.2 เดินทางไปเยีย่ มผูแ้ ทนจาหน่ายทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
เพื่อเชิ ญชวนและอธิ บายโครงการทุ นให้เข้า ใจ รวมถึ งต้อ งเดิ นทางไปตามสถานศึ ก ษาอาชี ว ะ
ในจังหวัดเพื่อพบผูอ้ านวยการและนักเรี ยนพร้อมผูป้ กครอง เพื่อ อธิ บายโครงการรับทุนการศึกษา
ของผูแ้ ทนจาหน่ าย เชิ ญชวนให้สมัครรั บทุน รวมถึงช่ วยดาเนิ นการสอบคัดเลือกนักศึกษานอก
สถานที่ให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายบางรายอีกด้วย
5. การบริ หารจัดการ/แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์สาคัญในการบริ หารสถาบันการศึกษานั้น มีความเชื่ อมโยง
กับกลยุทธ์ขององค์กรมีหลักการบริ หารที่เป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ที่บริ ษทั แม่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ใช้ในการบริ หารองค์กรย่อยทัว่ โลกอย่างเคร่ งครัด
6. การสร้างเครื อข่าย
วิ ทยาลัยมี การสร้ างเครื อข่ายกับหน่ วยงานภายนอกหลายแห่ งด้วยกัน
ได้แก่
1. สถาบันการศึกษา ขั้นพื้นฐานและอาชี วะ ทั้งรัฐบาลและเอกชน
2. ฝ่ ายพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โรงเรี ยนประถมศึกษา ในเขตโดยรอบวิทยาลัย
4. สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
5. ฝ่ ายพัฒนาสังคมของบริ ษทั
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอก คือ
1. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีร ถยนต์ส มัย ใหม่ และหานัก ศึ ก ษาเข้า รั บ
ทุนการศึกษา ของผูแ้ ทนจาหน่าย
2. การบริ การชุมชน
3. เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. การช่วยเหลือสังคม
5. ส่ งผลงานประดิษฐ์รถแข่งและเข้าร่ วมแข่งรถ Students Formula –1
สาหรับเครื อข่ายภายในนั้น เป็ นการเข้าร่ วมโครงการเพื่อตอบแทน
สังคมของบริ ษทั เช่ น โครงการปลูกป่ า การถ่ายทอดความรู ้ ในเรื่ องการแยกขยะเพื่อสิ่ งแวดล้อม
การตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
7. การประกันคุณภาพ
วิทยาลัยให้ความสาคัญต่อระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้ดาเนิ นการ
ดังนี้
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1. กาหนดการบริ หารงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ
2. แต่ ง ตั้ง หั ว หน้ า งานขึ้ นรั บ ผิ ด ชอบ ในการดู แ ลห้ อ งประกัน
คุณภาพ
3. แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงานประกันคุณภาพ
4. ให้มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
8. หลักสูตร
หลักสูตรของวิทยาลัยเกิดจากการพัฒนาร่ วมกันของหลายฝ่ าย ได้แก่
1. ศึกษานิเทศก์ ทางด้านอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. อาจารย์และผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยเอง
3. ครู ฝึกอบรม จากศูนย์ฝึกอบรมบริ ษทั
4. ผูจ้ ดั การศูนย์ซ่อมรถยนต์ของผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์
โดยมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตร ดังนี้
1. อ้างอิงหลักสู ตร ปวส. ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. กาหนดความสามารถที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนสัมฤทธิ์ผล
3. รับทราบความต้องการทักษะของผูเ้ รี ยนที่จะต้องนาไปใช้ในการ
ทางานกับศูนย์ซ่อมรถยนต์
4. กาหนดขั้นตอนการฝึ กที่ถูกต้อง สาหรับการฝึ กช่างใหม่ จากศูนย์
ฝึ กอบรมของบริ ษทั
5. ก าหนดมาตรฐาน เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ชิ้ น ส่ ว น
รถยนต์ ตลอดจนรถยนต์ที่ใช้ฝึก
6. กาหนดมาตรฐานของพื้นที่ที่ใช้ในการเรี ยน และโรงฝึ กงาน
7. กาหนดหนังสื อเรี ยน และสื่ อการสอน ตามมาตรฐานการฝึ กช่างของบริ ษทั
8. กาหนดรู ปแบบการประเมินผลการเรี ยน
9. ทดลองเปิ ดสอน เพื่อศึกษารายละเอียดที่ยงั ไม่สมบูรณ์
จุดเด่นของหลักสูตร คือ
1. นักศึกษามีงานทา 100 %
2. นักศึกษาสามารถทางานได้ทนั ที ตั้งแต่เข้างานวันแรก
3. มีความสามารถด้วยมาตรฐานฝี มือ ระดับ 2
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4. สามารถให้การบริ การรถยนต์รุ่ นใหม่ได้
5. นักศึกษามีบุคลิกภาพ อ่อนน้อม และมีคุณธรรมในอาชีพ
6. นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒ นาขึ้ น เป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับ กลางในศู น ย์
บริ การได้โดยง่าย
7. นัก ศึ ก ษาได้เงิ น ค่ าใบรั บรองฝี มื อช่ างระดับ 2 นอกเหนื อจาก
เงินเดือนปกติ ประมาณ 1,000 บาท
8. นักศึ กษาสามารถนาวุฒิที่ได้ไ ปศึ กษาต่อระดับปริ ญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
การวัดผลการเรี ยน
วิทยาลัยมีการสอบวัดผลทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบตั ิ โดยกาหนดเกณฑ์
คะแนนมาตรฐานในการออกเกรด
1. การสอบภาคทฤษฎี ใช้เกณฑ์ผา่ น ที่คะแนน 50 %
2. การสอบภาคปฏิบตั ิ ใช้เกณฑ์ผา่ นที่ คะแนน 70 %
หมายเหตุ ผูท้ ี่จะได้เกรด วิชาปฏิบตั ิ “A” จะต้องทาคะแนนได้ 94 %
ขึ้นไปเท่านั้น
3. ผูท้ ี่จะจบการศึกษาต้องผ่านการวัดผลความสามารถ โดยรวมของ
สาขาวิชาที่เรี ยนก่อน จึงจะสามารถจบได้
9. การจัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของวิทยาลัยมีดงั นี้
1. เน้นการปฏิบตั ิที่ตอ้ งทาได้จริ ง และได้มาตรฐานของบริ ษทั
2. การค้น คว้าด้ว ยตนเอง โดยการใช้คู่มือซ่ อมจากแผ่น ซี ดี ด้ว ย
เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. จัดพื้นที่การเรี ยนแบบ โดโจ้ (DOJO) เป็ นการจาลองพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
จริ ง ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิ
4. จัดห้องเรี ยนให้มีสองส่ วน อยู่ภายในห้องเดียวกัน คือส่ วนเรี ยน
ทฤษฎีหวั งาน แล้วลงปฏิบตั ิทนั ที ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่รวดเร็ ว
วิธีการในการจัดการเรี ยนรู ้
1. จัดการเรี ยนแบบ ฐานสมรรถนะ ให้นักศึกษาได้เรี ยนเรื่ องเดียว
จนเชี่ยวชาญแล้วสอบ ไม่มีการถอดชิ้นส่ วนออกมาตรวจ แล้วรอการฝึ กสัปดาห์ต่อไปเพื่อประกอบ
จะทาให้เกิดการลืม และชิ้นส่ วนสู ญหายได้

198

2. การเรี ย นปฏิ บ ัติ จัด ให้ เ รี ย นเต็ม วัน ติ ด ต่ อ กัน 3 วัน /สั ป ดาห์
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จริ งและต่อเนื่อง
3. ใช้สื่อการเรี ยนเพื่อประหยัดเวลา และให้ได้การฝึ กปฏิบตั ิงาน
มากๆ ให้ชานาญ
4. จัดรถฝึ กและเครื่ องมือให้เพียงพอ เพื่อการเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ รอ
การเข้าคิวการเข้าฝึ ก
5. ฝึ กกับชิ้นส่ วน 1 คน/ชิ้น และให้มีเพื่อนตรวจสอบ 1 คน เพื่อให้
ทาถูกต้องตามขั้นตอน และชิ้นส่ วนไม่เกิดการเสี ยหาย
6. จัดสอบเป็ นรายบุคคล ทาให้นกั ศึกษาต้องมีความพยายาม
7. ครู ผูส้ อนจะสลับไปคุ มสอบสถานี อื่น เพื่อการวัดผลที่ ชัดเจน
โดยผูส้ อนไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือ
10. ผูส้ อน
คุณลักษณะของผูส้ อนที่ตรงกับความต้องการของวิทยาลัยได้แก่
1. มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ตรงสายวิชาที่ทาการสอน เป็ นอย่างน้อย
2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิ งบวก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใน
โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
3. ต้องสามารถทาการสอนได้ท้ งั วิชาทฤษฎีและงานปฏิบตั ิ
4. ต้องสามารถอยูเ่ วรดูแลหอพักได้
5. ต้องสามารถเดินทางไปตรวจนักศึกษาฝึ กงานได้ทุกสถานที่
6. ครู ใหม่ หรื อ ครู ที่มีประสบการณ์มาแล้ว ยังทาการสอนทันทีไม่ได้
ต้องอบรมและสอบให้ผ่านมาตรฐานฝี มื อที่ ก าหนดก่ อน จึ งจะทาการสอนนักศึ กษาได้ เนื่ องจาก
เป้ าหมายการสอนของวิทยาลัยได้กาหนดให้ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านมาตรฐานฝี มือช่างระดับ 2 ทุกคน
บทบาทหน้าที่ของผูส้ อน
1. จัดทาแผนการสอน
2. จัดทาสื่ อการสอนในรายวิชาที่สอน
3. ครู ตอ้ งทาหน้าที่เป็ นครู ที่ปรึ กษาทุกคน
4. ครู ทุกคนนอกเวลาทาการสอน จะต้องทางานในหน้าที่พิเศษอื่นๆ
อีกอย่างน้อย 1 งาน เนื่องจากวิทยาลัยเป็ นสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก
5. ครู ทุ ก คนต้อ งสลับ กัน มาอยู่เ วร ดู แ ลนัก ศึ ก ษาที่ ห อพัก ทั้ง วัน
ธรรมดา และวันหยุด
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11. นักเรี ยน
ในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนที่สถาบันนั้น มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยน
ดังนี้
1. สอบวัดความรู ้ พ้ื นฐานในวิ ชาหลัก คื อ วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2. สอบวัดทางด้านจิตวิทยา และวัดทัศนคติ
3. ตรวจร่ างกาย ต้องไม่มีรอยสัก และเจาะหู
4. วัดสมรรถนะทางกาย จาพวก การเต้นของชี พขจร ความจุปอดความ
แข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
5. สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์คุณลักษณะในการพิจารณา
1. แต่งกายเรี ยบร้อย ไม่ไว้ผมยาว ไว้หนวดเครา
2. สุ ภาพเรี ยบร้อย ไม่มีกิริยาก้าวร้าว
3. มีการคิดพิจารณาแก้ปัญหาก่อนที่จะตอบคาถาม
4. ไม่เป็ นเด็กที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง เรื่ องยาเสพติด และเรื่ องการทะเลาะวิวาท
12. ผูส้ าเร็ จการศึกษา
คุณสมบัติของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ตอ้ งการ ได้แก่
1. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
2. มีจิตใจบริ การ
3. มีความสามารถในสาขาวิชา ได้มาตรฐานฝี มือ ระดับ 2
4. สามารถพัฒนาขึ้นเป็ นระดับหัวหน้างานได้ดว้ ยระยะเวลาอันสั้น
13. ความก้าวหน้าในอาชีพ
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยจะมีโอกาสในการได้งานทา
และความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้
1. นักศึ กษาสามารถเข้าท างานได้ท ันที กับ ศู นย์บริ การของผูแ้ ทน
จาหน่าย ทัว่ ประเทศ และสามารถเข้าทางานกับบริ ษทั แม่ และบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงบริ ษทั ซับพลายเออร์
2. นักศึกษาบางส่ วนเข้าทางานกับธุรกิจของครอบครัว
3. นักศึกษาที่จบจะมีความสามารถ มาตรฐานฝี มือโตโยต้า ระดับ 2
ถ้าจบจากสถาบันอาชีวะอื่นจะต้องใช้เวลาฝึ กฝี มือให้สอบผ่านเช่นเดียวกันนี้ จะต้องใช้เวลาอีก 2 ปี
ทาให้นกั ศึกษาของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็ นหัวหน้างานได้รวดเร็ วกว่า ช่างที่จบจากสถาบันอื่น
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14. การดูแลนักเรี ยน
วิทยาลัยมีระบบในการดูแลนักเรี ยน ดังนี้
1. ครู ที่ปรึ กษาเป็ นผูต้ ิ ดต่อกับนัก ศึ กษาและผูป้ กครอง ในกรณี ที่
นักศึกษาไม่มารายงานตัวเข้าหอพัก ภายในเย็นวันอาทิตย์
2. ครู ที่ปรึ กษาจะต้องติดต่อกับนักศึกษา และหัวหน้าช่าง ผูค้ วบคุม
การฝึ กงาน ขณะที่นกั ศึกษาออกฝึ กงานที่ผแู ้ ทนจาหน่าย เป็ นเวลา 4 เดือน
3. วิทยาลัยมีระบบส่ ง SMS ไปยังผูป้ กครองเมื่อมีคาสัง่ หยุดพิเศษ
15. สื่ อและอุปกรณ์ในการเรี ยน
สื่ อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นอุปกรณ์ การสอนที่ ใช้ชิ้นส่ วนของรถยนต์สมัยใหม่ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั
2. เครื่ องฝึ กบนแท่น เป็ นอุปกรณ์จาลอง (Simulator) ที่สามารถ
ควบคุมให้เกิดสถานการณ์จริ งเพื่อการเรี ยนรู ้ ก่อนที่จะลงปฏิบตั ิในรถยนต์จริ ง
3. ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องฉาย แอลซี ดี ทุ กห้อง เพื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่รวดเร็ ว
4. มีการใช้รถยนต์ที่ทนั สมัย
5. การฝึ กจะให้มีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ดว้ ย เพื่อให้เกิดทักษะอย่างแท้จริ ง
จุดเด่นของสื่ อและอุปกรณ์ ได้แก่
1. เป็ นอุปกรณ์การสอนที่ใช้ชิ้นส่ วนของรถยนต์สมัยใหม่ที่มีใช้อยู่
ในปัจจุบนั มาให้นกั ศึกษาฝึ ก
2. รถยนต์ที่ใช้ฝึกเป็ นรถใหม่ที่ยงั ไม่จดทะเบียน 1 คันต่อนักเรี ยน 3 คน
3. สื่ อการสอนมีการผ่าชิ้นส่ วนให้เห็นการทางานภายใน
4. เครื่ องมื อเครื่ องจักร และอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ เป็ นชนิ ดเดี ยวกั บสถาน
ประกอบการ
16. การจัดกิจกรรมนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมนักเรี ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษา 7 ด้าน เรี ยกว่า
SKIPPER แปลว่า กัปตัน หรื อ หัวหน้าทีม
1. SKILL พัฒนาทักษะทั้งการเรี ยนรู ้ และการแก้ปญหา
2. KNOWLEDGE ฝึ กให้มีการเรี ยนรู ้อย่าต่อเนื่ อง ด้วยการค้นคว้า
อย่างเป็ นระบบ
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3. INNOVATIVE MIND ปลูกฝังให้มีการคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกิจกรรม ไคเซ็น,QCC, SWAT
4. PERCEPTION ปลูกฝังทัศนคติ การคิดเชิ งบวก การนั่งสมาธิ
ตอนเช้า ก่อนขึ้นเรี ยน
5. PERSONALITY ฝึ กบุคลิกภาพ ด้วยการฝึ กระเบียบแถวโดยทหาร
ราบ 2 ช.ม. หลังเลิกเรี ยน เป็ นเวลา 1 เดือน ทุกปี รวมถึงการปลูกฝังประเพณี การไหว้แบบไทยอีกด้วย
6. ETHIC ปลูกฝังการเป็ นคนดี ด้วยการเรี ยนธรรมะศึกษา และต้อง
สอบนักธรรมตรี ได้ทุกคน
7. RESEARCH MIND ฝึ กให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจยั
17. สถานที่เรี ยนและการจัดบรรยากาศแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา
1. วิทยาลัยได้จดั สิ่ งแวดล้อมให้มีความร่ มรื่ น ด้วยต้นไม้ใหญ่ และ
จัดพุม่ ไม้ใบล้อมรอบตัวอาคารเรี ยน และมีศาลาพักผ่อนที่ดา้ นข้างอาคารเรี ยนทั้งสองด้าน
2. ด้ว ยเหตุ ที่ ต ัว อาคารตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกัน กับ ศู น ย์ฝึ กอบรม
โตโยต้า จึงทาให้มีบรรยากาศ กว้างขวาง โปร่ งโล่งสบายตา
3. ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงาน ติดเครื่ องปรับอากาศทุกห้อง
4. มีเครื่ องดูดควันไอเสี ย จากปลายท่อลงพื้นห้อง แล้วดูดออกไป
ภายนอกอาคาร ทุกห้อง รวมถึงห้องฝึ กที่ติดเครื่ องปรับอากาศด้วย
จุ ด เด่ น ของสถานที่ แ ละบรรยากาศแวดล้อ มนั้ น มี กิ จ กรรมให้
นักศึกษาหลังจากเวลาเลิกเรี ยน เพื่อผ่อนคลายจากการเป็ นนักศึกษาที่ตอ้ งอยูห่ อพัก
1. กี ฬา จัดให้มีสนามกี ฬา ฟุตบอล สนามเทนนิ ส สนามบาสเกตบอล
สนามเปตอง สนามตะกร้อ คอร์ดแบตมินตัน ห้องปิ งปอง และ ปั่นจักรยาน
2. ความเพลิดเพลิน จัดให้มีโรงภาพยนต์ขนาดเล็ก ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ
ห้องฟิ ตเนส มุมอินเตอร์เน็ต
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ กลยุทธ์ของวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลในเรื่ องของการตั้งกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ ทางวิทยาลัยยึดถือตามรู ปแบบของ บริ ษทั ในประเทศไทย
ในเรื่ องของเงินเดื อน รวมถึงสวัสดิ การต่างๆ ก็ได้รับเช่นเดียวกัน แต่มีมูลค่าที่น้อยกว่า ด้วยการวัดค่าที่
บริ ษทั มีผลกาไรมากมาย แต่วิทยาลัยไม่ผลมีกาไร แต่ตอ้ งมีให้เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
เช่น โบนัส รถรับส่ ง ค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว ชุดฟอร์มพนักงาน และอื่นๆ
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ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารต่ อองค์ประกอบที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จของการ
จัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยเรี ยงลาดับจากความสาคัญมากไปหาน้อย ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หาร ที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู ผสู ้ อน
3. หลักสูตร
4. สถานศึกษา รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง
5. งบประมาณ
6. การบริ หารงานสถานศึกษา
7. การตลาด
“ความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่”
เห็ นว่า ความสาเร็ จต้องดู ที่ผลผลิ ตก็คือตัวนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึกษาออกไปแล้วนั่นเอง ต้องดู ว่า
ความสามารถของนักศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรื อไม่ ซึ่งสามารถกาหนดตัวชี้วดั ได้
ดังนี้
1. ประเมินผลความพึงพอใจ ของนายจ้าง ที่มีต่อพนักงานที่จบจากสถานศึกษา
2. ประเมินผลความพึงพอใจ ของนักศึกษา ที่มีต่อการเรี ยนในสถานศึกษา
3. ประเมินผลจากจานวนผูส้ นใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรี ยนกับ
สถานศึกษา
4. ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรี ยนกับ
สถานศึกษา
5. ประเมิ น ผลจากการได้รั บ รางวัล จากการเข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กับ
องค์กร หรื อสถาบัน ของภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับ ในสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสู ตร ทั้ง
ในประเทศและระดับนานาชาติ
6. ประเมินผลจากการเป็ นที่รู้จกั ของประชาชนทัว่ ไป ในทุกวงการ
1.4 สถาบันการศึกษาที่ 4 สั มภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
ท่านผูบ้ ริ หารได้เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยว่า เริ่ มแรก
นั้น บริ ษทั ฮอนด้า ได้มาทาฐานการผลิตอยู่ที่จงั หวัดอยุธยา ต้องการพัฒนาคน จึงมีนโยบายจัดตั้ง
สถานศึกษาที่นี่ โดยร่ วมมือกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยทางฮอนด้าได้สร้างอาคาร
ให้ 1 อาคาร เป็ นเงิน 100 ล้านบาท และงบประมาณจากทางอาชี วะอีก 200 ล้านบาท ในการสร้าง
อาคารเรี ยน อาคารปฏิบตั ิการ และโรงฝึ กงาน เปิ ดเรี ยนเมื่อปี 2541 จึงเป็ นการเริ่ มแรกของการจัด
การศึกษาร่ วมกันระหว่างสถานประกอบการและอาชี วศึกษา ในช่วงแรกบริ ษทั ฮอนด้า ได้มาใช้
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สถานที่น้ ี ในการรวมพนักงาน มีการทา MOU ในการผลิตคนเพื่อสนับสนุ นสถานประกอบการ
โดยวัตถุประสงค์หลักของการสร้างที่นี่คือการผลิตคนให้ตรงกับสถานประกอบการ
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตามประเด็นคาถามของกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3
ด้านเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. ด้านนโยบาย
วิทยาลัยมีการกาหนดนโยบาย และนโยบายสาคัญของวิทยาลัย คือ
การสร้างเครื อข่ายดังที่ผบู ้ ริ หารกล่าวว่า “วิทยาลัยเน้นการสร้างเครื อข่ายกับสถานประกอบการใน
เชิงรุ ก ในปั จจุบนั มีอยูป่ ระมาณ 20 แห่ ง เป็ น showroom รถยนต์ทุกยี่หอ้ เช่น ฮอนด้าโตโยต้าอีซูซุ
นิ สสัน เชฟโรเล็ต แม้บริ ษทั รถยนต์แห่ งนี้ จะมีส่วนในการก่ อสร้ างวิทยาลัย แต่ก็มีนโยบายให้
นักเรี ยนสามารถไปฝึ กงานและเข้าทางานที่บริ ษทั อื่นได้ ทั้งนี้ มีนโยบายในการรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
จากวิทยาลัยเข้ามาทางานที่บริ ษทั ได้ไม่เกิน 10% ของจานวนพนักงาน”
2. การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
การวางแผนงานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยและของสถาน
ประกอบการยังไม่มีมากนัก โดยมากเป็ นในเชิงพูดคุยโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวดังข้อมูลที่วา่
“ผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยและบริ ษทั รถยนต์ มีการประชุ มร่ วมกันเป็ น
ระยะ แต่เป็ นในเชิ งความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อพูดคุยแผนงาน การจัดการเรี ยนการสอนให้ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 7 แห่ ง ได้แก่ พาชี วังน้อย นครหลวง
อุทยั ในการนาวิชาพื้นฐานของวิทยาลัยไปสอนในโรงเรี ยน เมื่อเรี ยนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หาก
ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสามารถโอนหน่วยกิตได้”
3. การจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยหารายได้ของของตนเองตามที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “รายได้
สาหรับการบริ หารจัดการภายในวิทยาลัยนั้น ได้มาจากค่าเทอมของนักศึกษา สาหรับสถานประกอบ
ไม่ได้ให้เงินสนับสนุ นวิทยาลัยแต่ส่ิ งที่ให้ คือ เบี้ยเลี้ยงสาหรับการฝึ กงานของนักศึกษาวันละ 300
บาท และสิ ทธิประโยชน์ในส่ วนอื่นๆ”
“ส าหรั บการบริ ห ารงบประมาณนั้น เน้น ความประหยัด เป็ นหลัก
สิ่ งใดที่ ทากันเองได้จะทาเอง ไม่มีการจ้างเหมา การซื้ อสิ่ งของต่างๆ เข้ามาในวิทยาลัยจะมีการ
ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ประหยัดที่สุด”
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4. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยจากมุม มองนั้น “ผูน้ าต้องเป๊ ะ ต้องคิดนโยบาย
ที่นี่ได้ 5 ดาว model วิทยาลัยยานยนต์”
“คุณลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนของผูบ้ ริ หารระดับสู งของวิทยาลัย
ได้แก่ เป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์และกาหนดนโยบายให้ความสาคัญต่อการสอนและดูแลเอาใจใสในทุกเรื่ อง
มีการทางานเชิงรุ กขยัน บริ หารแบบถึงลูกถึงคนเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและให้สิทธิ์ เท่าเทียม
กัน เช่น ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามภายในวิทยาลัย จะถามอาจารย์และพนักงานทุกคนก่อนให้รางวัลการ
ทางานหนักแก่อาจารย์และพนักงานด้วยการพาไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น สิ งคโปร์ คุนหมิง”
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
5. หลักสูตร
“เป็ นการจัดการเรี ยนแบบทวิภาค 100% หลักสู ตรพื้นฐานเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของกระทรวง รวมถึงมีหลักสู ตรที่พฒั นาร่ วมกับสถานประกอบการการวัดผลการเรี ยน
วัดผลร่ วมกับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการประเมิน 60% และวิทยาลัยประเมิน 40%”
6. การจัดการเรี ยนการสอน
“จัดการเรี ยนการสอนในระดับปวส. หากนักเรี ยนจบ ปวช.มาจะเรี ยน
1 เทอม หากจบ ม.6 มาจะเรี ยน 2 เทอม ประมาณ 35-40 คาบต่อสัปดาห์”
“การจัดการเรี ยนรู ้ใช้วิธีการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิงาน (On-the-jobtraining) และการสอนเป็ นชิ้นงาน (Project-based-learning) การเรี ยนการสอนในเทอมแรกจะเน้น
สมรรถภาพและวินยั และการพัฒนาจิตใจ และการปลูกฝังนิ สัยอุตสาหกรรมจนเรี ยนจบ หลังจาก
นั้นจะเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการ”
“นัก ศึ ก ษาที่ ฝึ กงานจะต้อ งมาเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานตอนเย็น ตั้ง แต่ ว ัน
อังคารถึงวันศุกร์ โดยจะเรี ยนและฝึ กงานโดยไม่มีปิดเทอมเมื่อเข้าไปฝึ กงานที่บริ ษทั รถยนต์ จะมีพี่
เลี้ยงคอยดูแล จะฝึ กให้เมื่อนักเรี ยนฝึ กงานแล้วจะได้ท้ งั ใบผ่านงานและประกาศนียบัตร”
7. ผูส้ อน
การคัดเลื อกผูส้ อนนั้นเป็ นไปตามระเบียบของกรมอาชี วศึกษา แต่
ผูส้ อนที่มีประสบการณ์จริ งจะอยูใ่ นสถานประกอบการ
“อาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยนั้นมาจากกรมอาชี วศึกษา การคัดเลือก
เป็ นไปตามระเบี ย บของกรมอาชี ว ศึ ก ษา ผูส้ อนที่ เ ป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นอาชี พ จะอยู่ ใ นสถาน
ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะได้พบเมื่อไปฝึ กงาน”
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บทบาทหน้าที่ของอาจารย์น้ ัน ตามที่ผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “อาจารย์
และบุคลากรแต่ ละท่ า นมี ความรั บผิด ชอบสู งมาก รั บภาระหลายด้าน แต่ ละคนทาหลายหน้าที่
ทั้งงานสอนและงานด้านอื่นๆ”
“ด้านการพัฒนาอาจารย์น้ นั อาจารย์ที่นี่ได้ทุนเรี ยนปริ ญญาโททุกคน
รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ”
8. ผูเ้ รี ยน
วิทยาลัยให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนที่ถือเป็ นผลผลิตที่สาคัญว่า
“วิทยาลัยบ่มเพาะให้นกั เรี ยนมีนิสัยอุตสาหกรรม ได้แก่ การมีวินยั การตรง
ต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณ นอกจากนี้มีการ วัดสมรรถภาพทางร่ างกายทุก 1 เดือน”
“นักเรี ยนที่นี่ปีหนึ่งหลุดไม่กี่คน ส่ วนมากเมื่อเรี ยนจบก็ได้งานทาทันที”
9. ผูป้ กครอง
“ผูป้ กครองเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งต่อจานวนเด็กที่จะเข้าเรี ยนที่
วิทยาลัย เพราะผูป้ กครองเป็ นผูม้ ีส่วนตัดสิ นใจต่อการมาเรี ยน”
ท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “บางครั้งโรงเรี ยนส่ งโควตามา 20 คน แต่มา
2 คน ผูป้ กครองไม่ยอมให้มา” ดังนั้น การเข้าถึงผูป้ กครองและสร้างความเข้าใจจึงเป็ นส่ วนสาคัญ
10. ด้านการดูแลนักเรี ยน
“นักเรี ยนแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยดูแล และไปนิ เทศนักเรี ยน
ช่วงเวลาฝึ กงานโดยสม่าเสมอ”
รวมถึงการนาระบบ IT เข้ามาใช้งาน “มีระบบแจ้งผูป้ กครองหาก
นักเรี ยนมาสายภายใน 3 นาที บุคลากรจะส่ งข้อความถึงผูป้ กครอง”
11. ด้านกิจกรรมนักเรี ยน
“กิจกรรมนักเรี ยนในเทอมแรกนั้น เน้นสมรรถภาพและวินยั และการ
พัฒนาจิตใจ เช่น การพาไปปฏิบตั ิธรรมที่สุพรรณบุรี”
12. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
“อุปกรณ์ ในการฝึ กงานทุกชิ้ นเป็ นของจริ งทั้งหมด ส่ วนมากได้รับ
การสนับสนุ นจากบริ ษทั รถยนต์ที่สนับสนุ นหลัก อุปกรณ์หากไม่ได้ใช้แล้วจะกันไว้ให้วิทยาลัย
ก่อนเพื่อใช้สอนนักศึกษา”
นอกจากนี้ มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารกับผูป้ กครองนักเรี ยน
และบุคลากรภายในวิทยาลัย โปรแกรมที่ใช้ คือ “This” ใช้แจ้งข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสารเข้ามือถือ ทั้ง
การประชุมภายในของบุคลากร ส่ งข้อความแจ้งนักเรี ยนมาสาย รวมถึงการแจ้งกิจกรรมต่างๆ แก่ผปู ้ กครอง

206

13. สถานที่และสภาพแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า ท่านผูอ้ านวยการให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่
น่าอยูโ่ ดย “เน้นสถานที่เรี ยนโดยรอบ และตัวอาคารสะอาด ร่ มรื่ น มีตน้ ไม้ และศาลาอยูโ่ ดยรอบ”
“จุดเด่นอีกประการหนึ่ งคือ วิทยาลัย ตั้งอยู่ติดกับนิ คมอุตสาหกรรม
โรจนะ นักเรี ยนเดินทางไปทางานและกลับมาเรี ยนได้อย่างสะดวก”
14. ความก้าวหน้าด้านอาชีพ
ผูบ้ ริ หารเน้นว่านักเรี ยนที่นี่เมื่อเรี ยนจบแล้วได้งานทา 100% รวมถึง
มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ดีดงั คากล่าวที่วา่
“เมื่อจบแล้วมีงานทา 100%”
“เด็กส่ วนมากที่ฝึกที่ showroom จะได้เป็ นหัวหน้า จนถึงผูจ้ ดั การฝ่ าย
ได้ตาแหน่งที่ดี และเงินเดือนสู ง”
ผูบ้ ริ หารย้ าว่า “หัวใจของการจัดการศึ กษาแบบทวิ ภาคี คื อ การท า
ร่ วมกันทุกภาคส่ วนรวมเป็ นหนึ่ง“
ผู บ้ ริ ห ารเห็ น ว่ า องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ก ารจัด การศึ ก ษา
ประสบความสาเร็ จคือ
1. ผูน้ า ผูบ้ ริ หาร ต้องเอาจริ งเอาจัง
2. ความจริ งใจกับเครื อข่าย
3. งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษา คือ output ที่ออกไปได้งานทา 100%
1.5 สถาบันการศึกษาที่ 5 สั มภาษณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
จากการสัมภาษณ์ท่านผูบ้ ริ หาร ท่านให้ทศั นะเกี่ยวกับความสาเร็ จของการ
จัด การศึ ก ษาโดยสถานประกอบการว่า ต้อ งประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบสาคัญ คื อ ยุทธศาสตร์
แผนงาน การดาเนินงานตามกลยุทธ์
“การสร้างวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด วัฒนธรรมเป็ นส่ วนสาคัญใน
การหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งวัฒนธรรมนี้ เป็ นวัฒนธรรมเฉพาะของ
วิทยาลัยที่ใช้ในการหล่อหลอมนักศึกษา ไม่ใช่วฒั นธรรมขององค์กร เน้นนักศึกษาให้มีวฒั นธรรม
ใหม่ในการอยู่ร่วมกัน สามารถปรับตัวได้และมีจิตอุตสาหกรรม (Industry mind) ซึ่ งจะล้อไปกับ
องค์กรได้”
“ถ้านักเรี ยนสาเร็ จก็ถือเป็ นความสาเร็ จของสถาบันด้วย เพราะสถาบันเป็ น
สถานที่ในการฟูมฟักเด็ก”
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จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตามประเด็นคาถามของกลุ่มองค์ประกอบทั้ง
3 ด้าน เกี่ ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. การบริ หารจัดการ
วิทยาลัยมีรูปแบบการบริ หารของตนเอง ในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
โดยใช้หลักปรัชญาในการบริ หาร 4 ข้อ ได้แก่
1. ชื่ อเสี ยงดี คือ ทุกภาคส่ วน ครู นักเรี ยน ต้องชื่ อเสี ยงดี ทุกอย่าง
ต้องสื่ อไปยังชุมชน สังคมในทางที่ดี
2. วิทยาการเด่น มีวฒั นธรรมที่แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎี และปฏิบตั ิ
เด่น ครู ตอ้ งเก่ง มีการประกวดงานวิจยั ก็ได้รับรางวัล นักเรี ยนก็ตอ้ งเก่งเข่นกัน
3. มีจริ ยธรรม คุณธรรม “เน้นว่ามี Corporate good governance
ผูบ้ ริ หาร มีคุณธรรม ครู มีคุณธรรม ครู ตอ้ งเอาใจใส่ เมตตา รักเด็ก คุณธรรมที่นี่ soft side ดีมาก มี 8
คุณธรรมที่ทาให้เป็ นคนดี มีวฒั นธรรมการไหว้ ให้วฒั ธรรมจังหวัดมาช่วยสอน มีการให้วุฒิบตั ร มีธรรม
นัง่ สมาธิ เรี ยกสร้างความเป็ นเลิศทางปั ญญา เป็ นการแสดงออกถึง public mind ความมีน้ าใจต้องมีท้ งั ครู
และนักเรี ยน”
4. นานักศึกษาไปสู่ ความสาเร็ จ มีการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพี่อ
ให้ได้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังคากล่าวที่ว่า “วิทยาลัยฯ ใช้ปรัชญา CSV (Create Social Value) ในการ
ปลูกฝังนักศึกษา นักศึกษาที่อยู่กบั วิทยาลัย จะถูกนาไปสู่ การพัฒนาชุมชน ได้ออกค่ายช่วยเหลือชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งนี้นกั ศึกษาทุกคนต้องทา portfolio มีคู่มือทาความดีเกิดเป็ นคุณค่าที่จบั ต้องได้”
เครื่ องมือในการพัฒนานักศึกษาอย่างหนึ่งคือการทาโครงการและเป็ น
โครงการช่วยเหลือสังคม เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและทาให้วิทยาลัยได้ใกล้ชิดสังคมดัง
ข้อมูลที่วา่ “โครงการที่วิทยาลัยได้ทา เช่น โครงการค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ ในวันพ่อ วันแม่ และ
ค่ายอาสาอื่นๆ ด้วยการช่วยชุมชนซ่ อมสิ่ งของ เครื่ องใช้ฟรี เช่น ระบบไฟฟ้ า รถยนต์ มอเตอร์ ไซต์
เครื่ อ งเด็ก เล่ น ปลัก๊ ไฟ เครื่ อ งท าความเย็น ในโรงเรี ย น คอมพิว เตอร์ นอกจากนี้ ยัง มี โ ครงการ
พี่ช่วยเหลื อน้อง พัฒนาโรงเรี ยน สพฐ.ทัว่ ประเทศ 200 แห่ ง มีการคัดเลือกโรงเรี ยน ชั้น ม.3
ทัว่ ประเทศ นักเรี ยนจะหมุนกันออกไปทากิจกรรม การที่สอนให้นกั ศึกษาได้ทาสิ่ งเหล่านี้ เมื่อเรี ยน
จบไปจะช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือพ่อแม่ได้ สิ่ งนี้เป็ นคุณค่าทาให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม”
ท่านผูบ้ ริ หารเห็นว่า “เป็ นสิ่ งมีคุณค่าสาหรับพวกเขา วิทยาลัยสร้าง
ขึ้นเมื่อ 18 ปี ที่แล้ว วัดจากตรงนี้ คือ การสร้างคนดีให้สังคม”
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2. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
วิ ท ยาลัย เน้น การประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารและกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
วิทยาลัยแก่สงั คมชุมชน “มีการทาสื่ อประชาสัมพันธ์เผือ่ เผยแพร่ ผลงาน กิจกรรมที่ออกสู่ สังคมและ
ความสาเร็ จตลอดมาในเว็บไซท์ วรสาร ไวนิ ล อาจารย์ที่ออกไปแนะแนวตามโรงเรี ยนต่างๆ ภาษา
ที่ใช้ใน เว็บไซท์ใช้ท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่น”
“ที่วิทยาลัยเน้นการฝึ กภาษา รวมถึงมีการนาเสนอเวลามีผูม้ าดูงาน
เป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงส่ งผลต่อจานวนของนักศึกษาที่มาเรี ยนมากขึ้นเพราะเกิดจากการบอกต่อ
เมื่อเทียบกับ 5 ปี ที่แล้ว มีนกั ศึกษาเพียง 1,000 คน แต่ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาถึง 2,400 คน เพิ่มขึ้นเป็ น
100% ที่มีการเติบโตเช่นนี้ได้ เพราะระบบคุณภาพ การที่เด็กเพิ่มขนาดนี้สื่อได้ถึงความสาเร็ จ”
“การประชาสัม พัน ธ์ จึ ง เน้น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ออกสู่ ส ายตา
ภายนอกผ่านสื่ อต่างๆ โดยเน้นการสื่ อสารทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นผลให้
จานวนนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น”
3. การประกันคุณภาพ
“วิทยาลัยดาเนิ นการตามเกณฑ์ของ สมศ.ทั้งนี้ ผลการประเมินของ
วิทยาลัยที่ผา่ นมาได้ในระดับดีมาก”
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
4. หลักสูตร
การจัด ท าหลัก สู ต รมี ค วามส าคัญ นอกจากออกแบบเพื่ อ พัฒ นา
นักเรี ยนให้มีความรู ้สามารถปฏิบตั ิงานได้แล้ว ยังพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นอื่นๆ ในการทางานด้วย
ดังที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “หลักสู ตรของวิทยาลัยมีท้ งั หลักสู ตรบังคับจากกระทรวงและหลักสู ตรที่
ออกแบบมาให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ”
“สาหรับการออกแบบหลักสูตรนั้น มีท้ งั ที่เป็ นหลักสู ตรเก่า ต้องมีการ
ปรับเพิ่มให้ทนั สมัย รวมถึงการเชิญวิศวกรจากโรงงานของบริ ษทั เข้ามาร่ วมปรับหลักสู ตร หลังจาก
ที่นกั ศึกษาได้ไปฝึ กงานแล้ว จะพบข้อควรปรับปรุ งเพิ่มเติม”
“ที่นี่เน้นการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการบวก soft side soft side จะเยอะ”
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเสริ ม หลัก สู ต รภาษาอัง กฤษเพื่ อ ให้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมรับ AEC ดังที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า “การจะเข้าสู่ AEC ต้องดูว่าจะผลิต
นักเรี ยนออกมาอย่างไร ขณะนี้ มีการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเที่ยบกับที่อื่น ที่นี่อาจ
แค่เริ่ มต้น เพราะเพิ่งเริ่ มทาได้ 2 ปี ที่ผา่ นมา มีวิทยาลัยอาชีวเอกชนมาดูงานโดยตลอด การนาเสนอ
เป็ นภาษาอังกฤษ สิ่ งนี้เป็ นตัวชี้วดั ถึงความสาเร็ จได้
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“สาหรับการวัดผลการเรี ยนของนักเรี ยนนั้นจะมี 3 ส่ วนด้วยกัน คือ
วัด ผลจากอาจารย์ที่ วิ ท ยาลัย ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ป กติ ที่ ก าหนดไว้ รวมถึ ง มี ก ารให้ ค ะแนน
พฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายสัปดาห์ดว้ ย”
“อี กส่ วนหนึ่ งคือการวัดผลจากโรงงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิ น
แบบเดียวกัน สัดส่ วนในส่ วนนี้ จะมากประมาณ 80-90% และสาหรับนักศึกษาที่ไปฝึ กงานที่สถาน
ประกอบการอื่นๆ จะมีเกณฑ์ของสถานประกอบการนั้นในการประเมินด้วย”
5. การมีงานทาของนักศึกษา
วิทยาลัยให้ความสาคัญกับอนาคตของนักศึกษาว่า
“นักศึกษาของวิทยาลัยเมื่อเรี ยนจบแล้วจะได้งานทา 100% การได้
งานทานั้น ส่ วนหนึ่ งจะเข้าทางานที่บริ ษทั การคัดเลือกเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด อีกส่ วนหนึ่งจะ
อยูใ่ นองค์กรต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ เชฟรอน ไทยออยล์ โรงงานตามมาบตาพุด”
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารนั้นเห็นว่า
“สิ่ งที่จะวัดความสาเร็ จได้อีกสิ่ งหนึ่ง คือ เมื่อเรี ยนจบแล้วนักศึกษาได้
งานทาเร็ วหรื อช้า ได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีตาแหน่งอะไร”
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
6. กลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เมื่อกล่าวถึงความเชื่ อมโยงของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรกับ
วิทยาลัยท่านผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า
“กลยุทธ์ของวิทยาลัยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์
โดยต้องมองแนวโน้มว่าธุรกิจจะไปในทิศทางไหน และจะผลิตเด็กออกมาให้สอดคล้องได้อย่างไร
เช่น การผลิตนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อ AEC โดยการเตรี ยมด้านภาษาอังกฤษตลอด 2 ปี ที่ผา่ นมา
มีอาชี วะเอกชนมาดูงานโดยตลอด รวมถึงมี การนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษด้วย สิ่ งนี้ สามารถเป็ น
ตัวชี้วดั ถึงความสาเร็ จได้”
“มีนโยบายบางอย่างที่คล้ายกับองค์กรแม่ เช่ น โครงสร้างเงินเดื อน เบี้ ย
เลี้ยง และสวัสดิการ ซึ่ งเริ่ มแรกมาจาก HR ขององค์กร ไม่เหมือนกัน100% ดูที่ผลกาไรประกอบด้วย
และการที่วิทยาลัยอาจารย์มีค่าตาแหน่งแต่ที่บริ ษทั แม่ไม่มี”
“การดูแลอาจารย์ พนักงาน นักเรี ยนเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
ของวิทยาลัย HR บริ ษทั แม่ จะมีส่วนในการเข้ามาดูแลนักเรี ยนตอนท้ายสุ ด พูดคุยในเรื่ องการสมัครงาน”
รวมถึง “HR จะดูเรื่ องพฤติกรรมที่ตอ้ งการ ไม่ได้เป็ นเนื้อหาวิชาและแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน”
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7. ความคุม้ ค่าของการจัดตั้งโรงเรี ยน
ท่านผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “การที่องค์กรลงทุนมากขนาดนี้ หากวัดความ
คุม้ ค่าเป็ นตัวเงินค่อนข้างยาก แต่หากวัดเป็ นคุณค่าจะสามารถบอกได้ ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งวิทยาลัย
ขึ้นมาได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม”
นอกจากนี้ ท่ า นผูบ้ ริ ห ารได้ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “จ านวนนัก เรี ย นใน
วิทยาลัยเป็ นเด็กระยอง 2,100 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 2,400 คน สิ่ งนี้ ถือเป็ นคุณค่าที่มอบให้กบั
พื้นที่ วิทยาลัยมีการดูแลให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ นาไปสู่ อาชีพ การได้
งานทาที่ดี เพราะมีการปูพ้นื ฐานที่ดีมาก อีกมุมหนึ่งวิทยาลัยมีส่วนสาคัญในการดูแลให้นกั เรี ยนเป็ น
คนดี ไม่มีปัญหาตีกนั ไม่มีการติ ดยา เป็ นคุณค่ามอบต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ วิทยาลัย
สร้างเยาวชนให้เป็ นคนดี เป็ นการสร้างคุณค่ารุ่ นต่อรุ่ น ซึ่ งผลิตนักศึกษาออกมาแล้ว 4,500 คน ถือ
เป็ นการทา CSR ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู ้ ความสามารถ
ไปสู่ การมีอาชีพในอนาคตในอุตสาหกรรม”
ดังนั้น ความคุม้ ค่าของการจัดตั้งโรงเรี ยนไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
แต่ความคุม้ ค่าที่ได้โดยแท้จริ งนั้น คือ การได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างเยาวชน
ที่ดีให้กบั สังคมและประเทศชาติ
ท่านผูบ้ ริ หารได้ให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ว่าสิ่ งสาคัญได้แก่
1. การสร้าง วัฒนธรรมในวิทยาลัย เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดเพราะเป็ น
องค์ประกอบที่จะทาให้ทุกส่ วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างทีมงานที่ดี
และแข็งแกร่ ง
2. ผูบ้ ริ หาร ที่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในทิศทางที่
ไม่เหมือนที่อื่น เช่น 5 ปี ที่แล้ว วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ “เป็ นสถาบันชั้นนาในภาคตะวันออก”
ผลการดาเนิ นงานถือว่าประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ ง ต่อมามีการกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่อีก 2
ระดับ คือ “ในปี 2017 จะเป็ น top Thailand” และ “ในปี 2022 จะเป็ น leader of Asian” รวมถึง
คุณสมบัติที่สาคัญของผูน้ า คือ ภาวะความเป็ นผูน้ าสูง มีคุณธรรม จริ ยธรรมและเป็ นต้นแบบที่ดี
สรุปการสั มภาษณ์ ผู้บริหาร
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ หารจากสถาบัน การศึ ก ษาทั้ง 5 แห่ ง ตามประเด็ น
องค์ประกอบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ ด้าน
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ และด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
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ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. ด้านวิสยั ทัศน์ของสถาบันการศึกษา
วิสัยทัศน์ของสถาบันการศึ ก ษานั้น ส่ วนใหญ่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร บางแห่ งอาจมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนกับองค์กรแม่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบันเอง แต่
เป้ าหมายสุ ดท้ายก็ยงั คงเป็ นการผลิตบคุลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านกาลังคนและ
สาหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ
2. ด้านนโยบายของสถาบันการศึกษา
นโยบายของสถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่มีความจริ งจังในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา มีการลงทุน ด้านทรั พยากรต่างๆ ทั้งเงิ นทุน บุคลากร ระบบการบริ หารจัดการ และ
สถานที่ และมีเป้ าประสงค์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เป้ าประสงค์ที่สาคัญอีกประการ คือ เพื่อผลิตคนให้กบั องค์กร นักเรี ยนที่
ผลิตออกมาต้องมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นบางแห่ งเป้ าหมาย
ในการรับสมัครนักเรี ยนจึงเชื่อมโยงกับแผนอัตรากาลังคนของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย
2. เน้นการตอบแทนคืนสู่ สังคม (CSR) ไม่เน้นกาไร เป็ นการพัฒนาคนไทย
ให้แข็งแรง เป็ นคนดี ให้เด็กมีการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน คุณภาพ มีอาชีพที่ดี สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
3. การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
สถาบันการศึกษาทุกแห่ งมีการทาแผนกลยุทธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผน
กล-ยุทธ์ขององค์กรแม่ โดยมีลกั ษณะดังนี้
1. มีการทา SWOT ร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
2. กลยุทธ์ข องสถาบัน นั้น โดยมากเชื่ อมโยงกับองค์ก รและมี ทิศ ทางการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ และเป็ นเครื่ องมือในการผลิตบุคลากรในตาแหน่งที่
องค์กรขาดแคลน สถาบันหลายแห่งมีเป้ าหมายต้องรับสมัครนักเรี ยนตามแผนการเติบโตของธุรกิจ
3. การดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทางานในองค์กร การจัดทาแผนการเรี ยน
อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้นกั เรี ยนได้อยูก่ บั องค์กร เช่น เรี ยนปวช. 3 ปี ต่อด้วย ปวส. 2 ปี และปริ ญญาตรี
อีก 2 ปี รวมแล้วอย่างน้อย 7 ปี ที่พนักงานต้องทางานอยูใ่ นองค์กร เป็ นต้น
4. การใช้กลยุทธ์ WIN-WIN โดยการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนได้
เข้าใจว่าการจัดการศึกษาของสถานประกอบการไม่ใช่การเอาเปรี ยบนักเรี ยน แต่เป็ นการได้ดว้ ยกัน
ทั้งสองฝ่ าย นักเรี ยนได้อาชีพ อนาคตและความมัน่ คง ในขณะเดียวกันสถานประกอบการได้ในเรื่ อง
อัตรากาลังคนในการทางาน
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5. การนาเครื่ องมือการบริ หารเชิ งกลยุทธ์มาใช้ในการบริ หารจัดการ เช่ น
Balance Scorecard KPIs ISO Thailand Quality Award (TQA) เป็ นต้น
4. การจัดองค์กร
ด้านการจัดองค์กรนั้นมีท้ งั ที่จดั ตามระบบอาชี วศึกษาและจัดตามบริ บทของ
องค์กร ได้แก่
1. การจัดองค์กรเป็ นไปตามระบบอาชีวศึกษา
2. สถาบันเป็ นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หนึ่ งขององค์กรมีการบริ หาร
จัดการแยกออกมาต่างหาก
3. สถาบันเป็ นหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
รับนโยบายจากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
5. การบริ หารงานบุคคล
1. การบริ หารงานบุคคลในสถานศึ ก ษาส่ วนใหญ่ น้ ันจะดู แลอาจารย์และ
พนักงาน และรับนโยบายหลักจากองค์กรแม่นามาปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และมี
การทางานสัมพันธ์กบั ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรในการบริ หารจัดการอาจารย์และนักเรี ยน
โดยบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาจากการสัมภาษณ์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2. ฝ่ ายบุคคลดูแลเฉพาะอาจารย์ในสถาบันเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลนักเรี ยน
3. มี ระบบการฝึ กอบรมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้ ในวิชาที่ สอนและ
ความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับธุ รกิจองค์กร เช่น หลักสู ตรฝึ กอบรมการพัฒนาครู การลงพื้นที่จริ งทุก
เดือน การสอบผ่านตามมาตรฐานต่างๆ เป็ นต้น
4. การสร้างขวัญกาลังใจด้วยการพาไปพักผ่อนต่างประเทศ
6. การวินิจฉัยสัง่ การ
ในการตัด สิ น ใจเรื่ องต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษานั้ น มี ท้ ัง ผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ใน
สถานศึ ก ษาที่ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หาได้ท ัน ที หรื อ ร่ ว มตัด สิ น ใจกับ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูว้ ินิจฉัยสั่งการเป็ นหลักในเรื่ องของ
เชิงนโยบาย สาหรับเรื่ องการตัดสิ นใจโดยทัว่ ไปในจะเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสูงสุ ดในสถาบัน
7. การบริ หารงบประมาณ
ด้านการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบประมาณอยูใ่ นฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
2. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

213

3. ได้จากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
4. งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ด้านความคุม้ ค่าของการจัดดาเนินการสถาบันการศึกษาสรุ ปได้วา่
1. หากมองในแง่ ผลกาไรที่ได้จากการจัดการศึกษา ยังไม่สามารถวัดที่ผล
กาไรเป็ นตัวเงินได้ สถาบันการศึกษาบางแห่ ง องค์กรต้องลงทุนโดยที่ไม่เคยได้ผลกาไร แต่เมื่อ
เทียบกับการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลในการทางานถือว่ามีความคุม้ ค่า
2. สถาบันการศึกษาบางแห่ งสามารถระบุออกมาได้ชัดเจนว่าการจ่ายเบี้ ย
เลี้ยงให้กบั นักเรี ยนที่ฝึกงาน น้อยกว่าการจ้างพนักงาน part time และนักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และสามารถทางานได้ดีกว่าพนักงาน part time
3. สถาบันการศึกษาบางแห่งมีความชัดเจนว่าการจัดตั้งสถาบันการศึกษามีความ
คุม้ ค่าในแง่การลงทุนเนื่องจาก ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
4. สถาบันการศึกษาบางแห่ งมีความชัดเจนว่า ไม่สามารถวัดความคุม้ ค่าเป็ น
ตัวเงินได้ แต่คุณค่าที่ได้คือการได้รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคนดีให้สงั คมนัน่ เอง
8. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของสถานศึกษาทั้งหมดให้ความสาคัญต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษามาก มี ทิศทางที่ ชัดเจนและให้การสนับสนุ นในเรื่ องต่างๆ เป็ นอย่างดี โดยสรุ ปเป็ น
ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและคุณลักษณะของผูน้ า/ผูบ้ ริ หารได้ดงั นี้
1. บทบาทของผูน้ าที่แบ่งได้เป็ น 2 มิติ คือ การเป็ นนักการศึกษาที่ดาเนินการ
ทุกอย่างตามกฎ ระเบียบของกระทรวง และบทบาทของนักธุรกิจ
2. คุณลักษณะของผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร ได้แก่
2.1 การมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล
2.2 การทางานเชิงรุ ก
2.3 ความทุ่มเทในการทางาน
2.4 มีความเป็ นผูน้ าสูง
2.5 มีคุณธรรม จริ ยธรรม
2.6 เป็ นต้นแบบที่ดี
2.7 พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
2.8 มีทกั ษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3. แนวทางการบริ หาร ได้แก่
3.1 การบริ หารแบบพี่แบบน้อง มีความเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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3.2 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อาจารย์และพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ
3.3 การนาหลักการทางานขององค์กรเข้ามาผสมผสานในการบริ หารงาน
ในสถาบัน
9. การตลาดและการประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษาทั้งหมดมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมาย คือนักเรี ยน ผูป้ กครองได้รู้จกั โดยสรุ ปได้
ดังนี้
1. มีแผนและกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจนเช่น
1.1 เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แสดงให้เห็นถึง “การให้” คือ อนาคตที่
ชัดเจนของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม จับต้องได้
1.2 การสร้างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยการส่ งครู แนะแนวไป
แนะนาการจัดการเรี ยนการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับแก่นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
1.3 การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรให้
ทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเตรี ยมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต
1.4 การให้นักเรี ยนและผูป้ กครองเป็ นผูพ้ ูดปากต่อปากถึ งประโยชน์ที่
ได้รับ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
2. เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
2.1 แบรนด์ของบริ ษทั เน้นการเปิ ดดาเนินการมานาน มีชื่อเสี ยง น่าเชื่อถือ มัน่ คง
2.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เป็ นผูก้ ่อตั้งสถาบันการศึกษา เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั
2.3 แนวทางการบริ หารเช่น ทันสมัย ผูบ้ ริ หารมีความเมตตา มีธรรมใน
การปกครองดูแล บริ หารเสมือนคนในครอบครัว
2.4 เป็ นสถานศึกษาระบบหอพัก เป็ นสถานที่ปลอดภัยจากการทะเลาะวิวาท
2.5 มีการปลูกฝังระเบียบวินยั ให้กบั นักเรี ยนให้เป็ นคนดี มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรมในอาชีพ
2.6 นักเรี ยนจบออกไป สามารถทางานได้ทนั ทีต้ งั แต่วนั แรกที่เข้าทางาน
3. ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
3.1 สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์
3.2 เว๊บไซต์ของสถานศึกษา
3.3 วรสาร บทความ ซีดีรอม ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
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3.4 บุคลากรทุกคน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ พนักงาน ทุกคนมีส่วนช่วย
ในการประชาสั มพัน ธ์สถานศึ ก ษา แก่ บุ คคลภายนอก เมื่ อต้องออกไปติ ด ต่อหรื อร่ วมกิ จ กรรม
ภายนอกสถานศึ ก ษา ทุ ก คนจะเผยแพร่ คุ ณ งามความดี ข องการจัด การศึ ก ษาขององค์ก ร ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จกั และเกิดความเข้าใจ
3.5 นักศึกษาบางกลุ่มต้องออกประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องในการให้
ทุนทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเตรี ยมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อการขยายงานในอนาคต
3.6 การออกเยี่ยมผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับองค์กรเพื่อเชิ ญชวนและอธิ บาย
โครงการทุนให้เข้าใจ และไปพบสถานศึกษาอาชี วะในจังหวัดเพื่อพบผูอ้ านวยการและนักเรี ยน
พร้อมผูป้ กครองเพื่ออธิบายโครงการรับทุนการศึกษาของผูแ้ ทนจาหน่าย เชิญชวนให้สมัครรับทุน
10. การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาทั้งหมดเป็ นไป
ตามระบบของทางราชการคือ สมศ. และสช. และตามระบบเฉพาะของสถานศึกษานั้นที่ได้รับ
นโยบายจากองค์กร
10.1 การประเมินผลบุคลากรภายในศูนย์การเรี ยนมีการนา KPIs มาวัดผล
การปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาและบุคลากร
10.2 การประกันคุณภาพนั้นเป็ นไปตามระบบของ สมศ.และสช.รวมถึงให้
ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานการศึกษาได้ประเมินสถานศึกษาด้วย
10.3 กาหนดเกณฑ์การประเมินขึ้นตามบริ บทของสถานศึกษานั้นๆ เช่น มี
การนาวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาอยู่ในเกณฑ์การประเมิน หรื อการนาเครื่ องมือที่องค์กรใช้มาใช้ใน
สถานศึกษาด้วย เช่น Thailand Quality Award (TQA)
10.4 ระบบการประกันคุณภาพ
10.5 กาหนดการบริ หารงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ
10.6 แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นรับผิดชอบ ในการดูแลห้องประกันคุณภาพ
10.7 แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงานประกันคุณภาพ
10.8 จัดให้มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน
11. เครื อข่ายความสัมพันธ์
สถานศึกษาทุกแห่ งมีการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายทั้งภายนอก
และภายในสถานศึ ก ษา โดยบางแห่ ง มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและรั ก ษา
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนและมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื อข่าย คือ เพื่อถ่ายทอด
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ความรู ้และเทคโนโลยีของธุรกิจการหานักเรี ยนเข้าศึกษาในสถานศึกษา การบริ การชุมชน และการ
ช่วยเหลือสังคม สาหรับเครื อข่ายที่สถานศึกษาที่ติดต่อสร้างความสัมพันธ์สรุ ปได้ดงั นี้
1. มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ ายกับ โรงเรี ย นเครื อข่ า ย ได้แ ก่ โรงเรี ย นของ สพฐ.
โรงเรี ยนราษฎร์ ประชานุ เคราะห์ รวมถึง ผูป้ กครอง ชุ มชน ทาให้คนรู ้ จกั มากขึ้นและเกิ ดความ
เชื่อมัน่ ในสถานศึกษา
2. มีการสร้ างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนอาชี วศึกษาทัว่ ประเทศและโรงเรี ยนที่
สังกัด สอศ. และโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. ในการจัดการศึกษาร่ วมกันรวมถึงการให้ทุนสนับสนุน และ
การให้ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาเครื อข่ายเพื่อความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
3. มีการสร้างเครื อข่ายกับองค์กรที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
4. มีการสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานราชการ สมาคมและชุมชนรอบสถานศึกษา
5. มีการสร้างเครื อข่ายกับบุคลากรภายในเพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบการจัด
การศึกษาแบบทวิภาคี
12. หลักสูตร
หลักสู ตรของสถานศึกษาทุกแห่ งมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ เน้นการเรี ยนทฤษฎี
ควบคู่กบั การปฏิบตั ิ โดยเน้นการเรี ยนปฏิบตั ิมากกว่าในอัตราส่ วนที่ใกล้เคียงกันโดยประมาณ คือ
เรี ยนปฏิบตั ิ 60-70% และเรี ยนภาคทฤษฎี 30-40% โดยมีลกั ษณะของหลักสูตรดังนี้
1. หลักสู ตรบังคับเป็ นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. หลักสู ตรด้านวิชาชีพบูรณาการให้เข้ากับองค์กร มีการสารวจความต้องการ
ของบริ ษทั และออกแบบให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตาแหน่ งงานที่องค์กรต้องการ โดยมีการคุย
ร่ วมกับฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับความก้าวหน้าด้านอาชีพเมื่อเรี ยนจบ
3. มีการนาวัฒนธรรมองค์กร คุณลักษณะของนักเรี ยนที่ตอ้ งการมาบรรจุไว้
ในหลักสูตร
4. เป็ นหลักสู ตรที่ทาให้นกั ศึกษาทางานได้ 100% และทางานได้ทนั ทีต้ งั แต่
เข้าทางานวันแรก
5. มีประกาศนี ยบัตรรับรองฝี มือเมื่อเรี ยนจบ ทาให้ได้รับเงินพิเศษเพิ่มจาก
เงินเดือนปกติ
6. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
6.1 ศึกษานิเทศก์ ทางด้านอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิกาณ
6.2 อาจารย์และผูบ้ ริ หารของสถานศึกษา
6.3 ครู ฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมขององค์กร
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6.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานปฏิบตั ิการและที่เกี่ยวข้อง
7. การวัดผลการเรี ยน
วัดผลการเรี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ ประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
โดยระบบการประเมินผลที่พบมีท้ งั ระบบ 80:20 ประเมินโดยครู ฝึกในองค์กร 80% และอีก 20%
ประเมินโดยอาจารย์ที่สถานศึกษาและอีกระบบคือ 60:40 โดยสถานประกอบการประเมิน 60%
และสถาบันประเมิน 40%
13. วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส าคัญ ของสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง คื อ การเรี ย นรู ้ จ ากการ
ปฏิ บตั ิ งานจริ ง เพื่อให้นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ จากการทางานจริ ง สามารถทางานได้เมื่ อจบ
การศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยตามเทคนิคของแต่ละสถานศึกษา คือ
1. เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง (On-the job-training) ตามมาตรฐานของบริ ษทั
2. จัดการเรี ยนรู ้แบบการทางาน (Work-based learning)
3. สอนเป็ นชิ้นงาน (Project-based-learning)
4. เน้นให้มีการค้นคว้าด้วยตนเอง
5. จัด การเรี ย นแบบฐานสมรรถนะ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้เ รี ย นเรื่ องเดี ย วจน
เชี่ยวชาญแล้วจึงสอบ
6. พัฒ นานัก เรี ย นโดยเริ่ ม จากการพัฒ นาวัฒ นธรรมของสถาบัน ซึ่ ง เป็ น
วัฒนธรรมที่สอนให้อยูร่ ่ วมกัน สอนให้ปรับตัว และสอนให้มี industry mind
7. การเรี ยนการสอนในเทอมแรกจะเน้นสมรรถภาพและวินยั และการพัฒนา
จิตใจ และการปลูกฝังนิสัยอุตสาหกรรมจนเรี ยนจบ
8. จัดให้มีการทดลองปฏิบตั ิงานในสถานที่จริ งก่อนเริ่ มเรี ยนว่ามีความชอบ
ด้านนี้หรื อไม่
9. ก่อนการฝึ กงานนักเรี ยนต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานงานเบื้องต้น จัด
โดยส่ วนฝึ กอบรมปฏิบตั ิการขององค์กร
10. การจัดให้มีจานวนชัว่ โมงการฝึ กงานมากกว่าโรงเรี ยนอาชีวศึกษาทัว่ ไปถึง 8 เท่า
11. การจัดพื้นที่การเรี ยนโดยจาลองพื้นที่การปฏิบตั ิงานจริ ง
12. จัดห้องเรี ยนให้มีสองส่ วน อยู่ภายในห้องเดี ยวกัน คือส่ วนเรี ยนทฤษฎี
แล้วลงปฏิบตั ิทนั ที
13. เน้นให้นกั เรี ยนทุกคนได้ทาความดี มีคู่มือทาความดี เช่น เมื่อไปออกค่าย
อาสามาจะบันทึกไว้ในสมุด
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14. นัก เรี ย นจะเรี ย นและฝึ กงานโดยไม่ มี ปิ ดเทอม ขณะที่ ฝึ กงานที่ ส ถาน
ประกอบการ จะต้องเข้ามาเรี ยนเพิ่มเติมตอนเย็นที่สถาบัน อาจมีการเพิ่มเวลาสอนให้ยืดหยุ่นตาม
เวลาที่สะดวก
15. การจัดให้มีใบผ่านงานและประกาศนียบัตรเมื่อฝึ กงานเรี ยบร้อยแล้ว
การจัดวันเรี ยนและวันฝึ กงาน
1. ผสมการเรี ยนทฤษฎี และปฏิ บตั ิ เข้าด้วยกัน เช่ น 2 วันเรี ยนทฤษฎี 4 วัน
ลงฝึ กปฏิบตั ิ
2. เรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันเรี ยนและฝึ กงาน โดย 3 เดือน
เรี ยน 3 เดือนฝึ กงาน
3. ปี แรกเรี ยนทฤษฎี และฝึ กปฏิ บ ัติ ที่ สถานศึ กษา ปี สองลงฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ
14. ผูส้ อน
ผูส้ อนในสถานศึกษาทุกแห่ งนั้นโดยหลักการแล้วเป็ นไปตามระเบียบราชการ
คือ กรมอาขีวศึกษาจะเป็ นผูจ้ ดั หาผูส้ อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ ในขณะเดียวกันผูส้ อนที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ จะอยู่ใ นองค์ก ร และสอนนัก เรี ย นเมื่ อ มี ก ารลงฝึ กปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ทั้ง นี้ มี
คุ ณ ลัก ษณะพิเ ศษสาหรั บผูส้ อนในสถานศึ กษาของสถานประกอบที่ น่ าสนใจ คื อ ผูส้ อนควรมี
ประสบการณ์ ท้ งั จากสายการศึ กษาและสายธุ รกิ จรวมถึงมี ความเป็ นนักบริ หารงานบุคคลและมี
ความรู ้ ด้านงานปฏิ บตั ิ ก ารของร้ านด้ว ย นอกจากนี้ อาจารย์ที่สอนบางสถาบันได้เ ชิ ญอาจารย์ที่
เกษียณอายุแล้วและมีความรู ้ ประสบการณ์ในการสอนวิชาที่เหมาะสมกับธุ รกิจนั้นๆ มาสอนให้
รวมถึงมีการขอยืมอาจารย์มาจากสถานศึกษาเครื อข่ายอื่นด้วย
คุณลักษณะของผูส้ อน
1. มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี ตรงสายวิชาที่ทาการสอน
2. มี บุคลิ กภาพที่ ดี มี ความคิ ดเชิ งบวก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม
พื้นฐานได้ดี
3. สามารถทาการสอนได้ท้ งั วิชาทฤษฎีและงานปฏิบตั ิ
4. ครู ใหม่หรื อครู ที่มีประสบการณ์มาแล้วต้องอบรมและสอบผ่านมาตรฐาน
ของบริ ษทั
บทบาทหน้าที่ของผูส้ อน
1. จัดทาแผนการสอน
2. จัดทาสื่ อการสอนในรายวิชาที่สอน
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3. ครู ทุกคนทาหน้าที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา
4. ครู ทุก คนนอกเวลาทาการสอน จะต้องทางานในหน้าที่ พิเศษอื่ นๆ อี ก
อย่างน้อย 1 งาน
5. ครู ทุกคนต้องสลับกันมาอยูเ่ วร ดูแลนักศึกษาที่หอพัก ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
15. นักเรี ยน
สถานศึกษาทุกแห่งมีวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกนักเรี ยนดังนี้
1. เข้าพบครู แนะแนวทางภาคเหนือที่เป็ นโรงเรี ยนกลุ่มศึกษาสงเคราะห์และ
ราชประชา-นุเคราะห์ การติดต่อกับสพฐ. เพื่อส่ งข้อมูลการรับสมัครไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนต่างๆ
2. จัดให้มีการสอบวัดความรู ้ ได้แก่ ข้อเขียนการวัด attitude test การวัด
ความสามารถด้านธุรกิจ และการสอบสัมภาษณ์
3. คุ ณสมบัติ ของนักเรี ยนพัฒนาให้เป็ นไปตามหลักปรั ชญาของสถานศึ กษา
เน้นคุณภาพของนักเรี ยนและมีนิสัยอุตสาหกรรมได้แก่ การมีวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีจรรยาบรรณ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์ มีจิตใจบริ การ มีความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. มีการปลูกฝังนักเรี ยนด้านต่างๆ เช่น ทุกที่ คือโรงเรี ยน พี่ที่ร้าน คือ ครู ใหญ่
16. กิจกรรมนักเรี ยน
การจัดกิ จกรรมนักเรี ยนมี หลายรู ปแบบด้วยกัน เป็ นการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
นักเรี ยนตามหลักปรัชญาขององค์กร และพัฒนาความเป็ นผูน้ าด้วยเครื่ องมือต่างๆ เช่น โครงการ IRPC
Young Talent การเลือกตั้งประธานนักเรี ยน การเข้าชมรมที่มีความหลากหลาย การทา Knowledge
Management เป็ นต้น
17. ระบบการดูแลนักเรี ยน
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบการดู แ ลนั ก เรี ยนตั้ง แต่ เ ริ่ มเข้า เป็ นนั ก เรี ยน
จนเรี ยนจบ ดังนี้
1. เมื่อนักเรี ยนเข้าศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยดูแล
2. ทุกทีมีอาจารย์นิเทศติดตามไปดูแลการฝึ กงานในสถานประกอบการเช่น
มี ก ารแบ่ ง เขตในการไปนิ เ ทศ โดยครู 1 ท่ านรั บผิด ชอบ 2 เขต เมื่ อเกิ ด ปั ญหาทางหน่ ว ยงานที่
นักเรี ยนไปฝึ กงานจะแจ้งมา โดยอาจาอาจารย์ตอ้ งไปที่ร้านเพื่อแก้ปัญหา
3. การมีคณะกรรมการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรที่ปรึ กษา
ของสถานศึกษา เข้าไปดูแลและแก้ปัญหาเรื่ องต่างๆ
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4. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลนักเรี ยน ได้แก่ โปรแกรม “This” เป็ น
โปรแกรมที่ใช้ส่งข้อมูลให้ผปู ้ กครองเมื่อนักเรี ยนมาสาย หรื อขาดเรี ยน หรื อส่ งข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษาให้ผปู ้ กครองทราบ
18. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
สื่ อและอุปกรณ์ที่นกั เรี ยนเรี ยนในสถานศึกษามีความทันสมัยเช่น มี projector
wireless โต๊ะเรี ยนและเก้าอี้อย่างดี สาหรับการฝึ กปฏิบตั ิการนั้น สื่ อและอุปกรณ์จะเป็ นของจริ งที่
ได้รับการบริ จาคจากสถานประกอบการ โดยเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ทันสมัยและเพียงพอให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กปฏิบตั ิ หรื อการได้เข้าไปใช้อุปกรณ์จริ งในสถานประกอบการนั้นเลย
19. สิ่ งจูงใจและสิ ทธิประโยชน์
การให้ส่ิ งจู งใจแก่ นักเรี ยนนั้น มี ท้ งั ทุ นการศึ กษา เบี้ ยเลี้ ยง ที่ พ กั ชุ ดยูนิ ฟอร์ ม
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโอกาสและความก้าวหน้าด้านอาชีพ เมื่อเรี ยนจบจะได้รับการบรรจุเข้า
ทางานในองค์กร 100% มีตาแหน่งและความก้าวหน้าในอาชีพที่ชดั เจน เติบโตได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึงการมี
โอกาสในการหางานทาได้ง่าย ได้รับค่าตอบแทนที่สูงและได้ความรู ้ที่สามารถนาไปประกอบธุรกิจเองได้
20. สถานที่และสภาพแวดล้อม
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีมีส่วนทาให้สถานศึกษานั้นน่าอยู่ และเกิดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันที่ดีดว้ ย สถานที่ต้ งั สามารถเดินทางได้สะดวก อยูใ่ นแหล่งชุมชน ห้องเรี ยนมีเพียงพอ
และมีห้องปฏิบตั ิ การที่เพียงพอมีระบบความปลอดภัยที่ดี บรรยากาศโดยรอบร่ มรื่ น โปร่ งสบาย
มี ก ารติ ด ป้ ายแสดงถึ งวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ปรั ช ญาของสถานศึ ก ษา วัฒ นธรรมองค์ก ร และภาพ
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ กิจกรรมต่างๆ ให้นกั เรี ยนเห็นได้โดยง่าย และการจัดสถานที่เพื่อผ่อนคลายให้กบั
นักเรี ยน เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามตะกร้อ คอร์ดแบต ห้องปิ งปอง และ
ปั่นจักรยาน รวมถึง โรงภาพยนตร์ ห้องร้องเพลง ห้องฟิ ตเนส มุมอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
21. กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ ก รมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ
สถานศึกษา ในแง่นโยบายและกลยุทธ์ โดยสถานศึกษาเป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายทรั พยากร
มนุ ษย์ในการหาอัตรากาลังคน รวมถึงอัตราการรับนักเรี ยนแต่ละปี จะผูกกับอัตราการขยายตัวของ
องค์กรและทิศทางของธุ รกิจว่าจะไปในทิศทางไหนและผลิตนักเรี ยนออกมาให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการได้อย่างไร โดยสามารถจัดได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ
1. ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเข้าไปดูแลในระบบการดูแลนักเรี ยนของ
สถานศึกษา ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การมอบตัว การจัดเก็บข้อมูลประวัตินกั เรี ยน การจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยง สวัสดิการ การฝึ กอบรม รวมถึงการดูแลบุคลากรเรื่ องกฎ ระเบียบที่สถานศึกษาต้องยึดถือตาม
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รู ปแบบของบริ ษทั เช่น โครงสร้างเงินเดื อน สวัสดิการต่างๆและการประเมินผลด้วย KPIs ใน
ลักษณะเดียวกับองค์กร เป็ นต้น
1.1 การสรรหาคัด เลื อ กนัก เรี ย น สถานศึ ก ษาบางแห่ ง มี ก ารร่ ว มกับ
หน่ วยงานสรรหาว่าจ้างขององค์กรในการออกประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาควบคู่กบั การรับ
สมัครพนักงานในตาแหน่ งต่างๆ ขององค์กรแม่เมื่อรับสมัครและคัดเลือกได้แล้ว ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรแม่จะเป็ นผูบ้ นั ทึกประวัติของนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ ระบบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสาหรับการดูแลในเรื่ องต่างๆ เสมือนเป็ นพนักงานขององค์กรแม่
1.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สถานศึกษาบางแห่ งยึดนโยบายการจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนแก่อาจารย์ พนักงานและนักศึกษาตามนโยบายฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
รวมถึงการให้สวัสดิการต่างๆ
1.3 การพัฒนาและฝึ กอบรม สถานศึ ก ษาหลายแห่ งได้ร่ว มมื อกับฝ่ าย
ทรั พยากรมนุ ษย์ ส่ วนงานฝึ กอบรมและพัฒนาในการจัดหลักสู ตรต่างๆ ให้กับนักศึ กษาเพื่อให้
นักศึ กษาได้เ รี ยนรู ้ ธุรกิ จ และวัฒนธรรมองค์ก ร ตลอดระยะของการศึ กษาในสถาบันการศึ กษา
รวมถึงการจัดหลักสู ตรเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนศึกษาจบสาหรับการทางาน
2. ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรไม่ได้ดูแลนักเรี ยน การดูแลนักเรี ยนเป็ น
หน้าที่ของฝ่ ายปกครอง แต่มีความเชื่อมโยงของนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน เช่น กฎระเบียบ
โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการต่างๆและการเข้ามาดูแลจัดอบรมการสมัครงานก่อนนักเรี ยนเรี ยนจบ
เป็ นต้น
3. ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กรไม่ ได้เข้ามาดู แลหรื อก าหนดนโยบายแก่
สถานศึกษา รวมถึงการดูแลอาจารย์ บุคลากรและนักเรี ยน แยกกันบริ หารจัดการ แต่จะมีความสัมพันธ์กนั
โดยองค์กรแจ้งความต้องการถึ งคุ ณลักษณะของนักเรี ยนที่ ตอ้ งการ และสถานศึ กษาจัดหลักสู ตรให้
สอดคล้องตามความต้องการนั้น และการส่ งนักเรี ยนเข้าฝึ กงานในสถานประกอบการ
22. ผูป้ กครอง
สถานศึ กษาหลายแห่ งเห็ นพ้องกันว่าผูป้ กครองเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
จานวนนักเรี ยนที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีแผนในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรี ยนระบบทวิภาคีแก่ผูป้ กครอง และสร้างความรู ้สึกถึงประโยชน์ที่ได้รับร่ วมกันทั้ง
2 ฝ่ าย โดยใช้หลัก “WIN-WIN” คือไม่ใช่การจัดการศึกษาเพื่อเอาเปรี ยบ แต่เป็ นสิ่ งที่ได้ประโยชน์
ทั้งสองฝ่ าย คือ ด้านสถานประกอบการได้ในเรื่ องกาลังคนในการทางานด้านนักเรี ยนผูป้ กครองได้
ในเรื่ องของอาชี พและอนาคตความมัน่ คง ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาชั้น ทีมพัฒนาวิจยั ที่แนะ
แนวจะติดต่อผูป้ กครองโดยตลอด ถ้าเป็ นนักเรี ยนใหม่ จะเน้นความเข้าใจในระบบทวิภาคี ลักษณะ
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การเรี ยนและการฝึ กงาน รายวิชาที่เรี ยน หลังจากนั้นปี ต่อไปจะเน้นผลการเรี ยนเป็ นหลักโดยจัดให้มี
การประชุมผูป้ กครองทุกไตรมาส
23. สังคม ชุมชน
สัง คมชุ มชนมี ส่วนสาคัญที่ ตอ้ งช่ ว ยกัน สร้ างภาพลักษณ์ ว่าการเรี ยนระบบ
ทวิภาคีมีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่าการเรี ยนในระบบมัธยมและอาชีพทัว่ ไป เพื่อให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองได้
เห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาในระบบนี้
24. กฎหมายในประเทศ
การมี ก ฎหมายในประเทศที่ บงั คับให้สถานประกอบการต้องจัดการศึ กษา
ระบบทวิ ภ าคี ใ นระดับ อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ อุ ด มศึ ก ษา ให้ร ะบบการศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ผูก กัน ไว้ด้ว ย
กฎหมายบังคับจะทาให้ผูป้ ระกอบการต้องทาหรื อรวมกลุ่มทา มีผลให้ระบบอาชี วศึกษาเข้มแข็ง
เยาวชนในประเทศไทยจะมี ทกั ษะ ทัศนคติ มี ผลการปฏิ บตั ิ ง านที่ ดี เมื่ อเข้าไปสู่ ผูป้ ระกอบการ
แรงงานในสาขาต่างๆ จะทาให้เศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง
2. ผลการสั มภาษณ์ นักเรียน
จากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนจานวน 30 คน จากสถาบันการศึ กษาทั้ง 5 แห่ ง
เกี่ยวกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับความสาคัญ
ขององค์ประกอบสามารสรุ ปผลองค์ประกอบความสาเร็ จจากการสัมภาษณ์ได้ดงั นี้
1. แรงจูงใจ
“มีโอกาสได้งานทา”
“การได้งานทา เมื่อเรี ยนจบแล้วได้งานทา 100%”
“การได้เงินจากการเรี ยนและทางานไปด้วยกัน”
“การมีโอกาสได้ทางานจริ งในสถานประกอบการ และได้งานทาเมื่อเรี ยนจบ”
“โอกาสในการได้งานทา เรี ยนแล้วสามารถไปใช้งานได้จริ ง เพิ่มโอกาส
ในการสมัครงานและได้งานทา”
“ได้เงินได้โอกาส เรี ยนจบแล้วได้งานทา”
“ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ที่ร้านมีการขยายสาขาไปทัว่ ประเทศและต่างประเทศ”
“องค์กรมีชื่อเสี ยงดี น่าจะมัน่ คง”
“เมื่อพูดถึงที่นี่ใครๆ ก็รู้จกั
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นักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ด้วยเหตุผลของ
การมองหาโอกาสในการได้งานทาเมื่อเรี ยนจบแล้ว รวมถึงการมีรายได้ระหว่างเรี ยนที่ได้จากการ
ทางานในองค์กรซึ่งนักเรี ยนมองถึงชื่อเสี ยงขององค์กรเป็ นส่ วนหนึ่งที่ดึงดูดให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจเข้า
มาสมัครเรี ยน เพราะมองถึงภาพลักษณ์และความมัน่ คงในอนาคต
2. การจัดการเรี ยนการสอน
“การสอนมีท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ นักศึกษาจะเรี ยนเทอม 1 พอเทอม 2
จะเข้าฝึ กงานที่โรงงานทาให้มีโอกาสได้ทางานจริ งในสถานประกอบการ”
“มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาคีที่เรี ยนด้วยและได้ทางานจริ งใน
สถานประกอบการ”
“เป็ นโรงเรี ยน โรงงานได้มีโอกาสฝึ กงานที่โรงงาน ได้ใช้เครื่ องมือจริ ง
ได้ประสบการณ์ตรงเกิดความเชี่ยวชาญ เมื่อทางานโอกาสในการผิดพลาดจะน้อย”
“เรี ยนและฝึ กงานไปด้วยกัน”
“วิชาที่สอนสามารถนาไปใช้ได้จริ ง”
“การฝึ กงานทาให้เหมือนพนักงานจริ งมีพี่มาฝึ กให้ซ่อม และแก้ไขปั ญหา
ได้มีประสบการณ์จริ งจากการทางาน”
“สอนให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ า มีความเป็ นหัวหน้า เช่น สอนให้คิดวิเคราะห์
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า”
“การสอนให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาขององค์กร”
“ฝึ กการล้างบารุ งแอร์ ที่ร้าน การฝึ กเบิกของ เปลี่ยนอุปกรณ์ เหมือนเป็ น
พนักงานจริ งๆ สาหรับสาขาค้าปลีก จะฝึ กงานหน้าร้านตั้งแต่ปี 1 พี่เลี้ยงที่ร้านจะเริ่ มด้วยการสอน
การทางานจากง่ายไปหายาก”
“การเรี ยนไม่มีปิดเทอม ทาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทางานและ
รายได้ไปด้วยไม่ตอ้ งขอผูป้ กครอง”
“วิธีการสอนนั้นจะค่อยเป็ นค่อยไป เข้าใจง่าย หากนักเรี ยนไม่เข้าใจจะ
หยุดรอนาเรื่ องจริ งมาเทียบกับบทเรี ยน มีการยกตัวอย่างที่เห็นภาพและเข้าใจ”
นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาคีที่เรี ยนและ
ฝึ กปฏิ บตั ิ ไ ปพร้ อมกัน เป็ นสิ่ ง ที่ ดี และเป็ นประโยชน์ นักศึ กษามี โอกาสได้ทางานจริ งในสถาน
ประกอบการเสมือนเป็ นพนักงาน รวมถึงสถาบันมีการปลูกฝังทักษะที่จะส่ งเสริ มคุณลักษณะของ
นักศึกษาในการทางานในอนาคต เช่น การเป็ นผูน้ า การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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3. ผูน้ า
“ผูน้ าที่ดีจะชี้นาแนวทางให้มีการบริ หารที่ดี
“ให้ความใส่ ใจนักศึกษา ดูแลอย่างทัว่ ถึง”
“มีวิสยั ทัศน์ มีความเป็ นกันเอง สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีบล็อคให้ทุกคนได้
เขียนปัญหาต่างๆ สามารถคุยได้ทุกเรื่ องรวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นเป็ นการ
สร้างให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์”
“มีความเป็ นผูน้ าสูง”
“ดูแลเอาใจใส่ วิทยาลัย รวมถึงครู และนักเรี ยนเป็ นอย่างดี”
“มีคุณธรรมสอนนักเรี ยนให้มีคุณธรรมมีกาลเทศะ”
“บริ หารงานอย่างเป็ นระบบมีการทางานเป็ นทีมที่ดี”
“คุ ณ ลัก ษณะส าคัญ คื อ เป็ นคนที่ มี ความรู ้ ใ นการบริ ห าร เป็ นคนที่ น า
หลักการสอนที่ดีเป็ นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี มองการณ์ไกล”
“มีการจัดการด้านความปลอดภัยเป็ นอันดับหนึ่ง”
นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็ นว่าผูน้ ามีส่วนสาคัญที่ทาให้สถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาได้ประสบความสาเร็ จเพราะเป็ นผูท้ ี่ดูแลบริ หารจัดการทุกเรื่ องในสถาบันการศึก ษา ซึ่ ง
คุณลักษณะสาคัญที่ผนู ้ าพึงมี คือ การมีวิสยั ทัศน์ การดูแลเอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึง และมีความเป็ นกันเอง
กับนักเรี ยน สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. นักศึกษา
“นักศึกษาที่มีคุณภาพมีกฎระเบียบที่เคร่ งครัดและสอนตามหลักปรัชญา
ของวิทยาลัย และสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้”
“เน้นการผลิตนักเรี ยนให้มีคุณภาพ มีความรู ้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
เคร่ งครัด ซื่อสัตย์ มีนิสยั โรงงาน มีความประพฤติดี มีการบ่มเพาะตั้งแต่ปี 1 เช่น การเข้าแถว การเข้า
เรี ยน อบรมสั่งสอนสม่าเสมอ ถ้านักเรี ยนมีคุณภาพ บริ ษทั ก็จะต้องการ เมื่อเข้าไปทางานผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ก็จะมีคุณภาพด้วย ส่ งผลต่อลูกค้า”
“นักศึกษา ที่ต้ งั ใจเรี ยนหนังสื อสามารถนาความรู ้ไปใช้ได้”
“นักศึกษาถูกฝึ กให้ตรงต่อเวลา เช่น การเข้าแถว และต้องมีความอดทน”
“นักเรี ยนที่เรี ยนจบแล้วมีคุณภาพทาให้ได้งานทาที่ดี”
นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าการที่สถาบันการศึกษาจะประสบความสาเร็ จ
ได้น้ ัน ต้องสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ คือ เป็ นผูม้ ีความรู ้ สามารถทางานได้จริ ง รวมถึงมี
คุณลักษณะที่กลุ่มธุรกิจนั้นต้องการ

225

5. ครู อาจารย์
“อาจารย์ที่ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาอย่ า งใกล้ชิ ด มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ ห้ ค วามรั ก แก่
นักศึกษา ให้ความรู ้สึกว่าโรงเรี ยนเหมือนเป็ นบ้าน”
“สอนหนังสื อดี เด็กได้ความรู ้”
“ให้ความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีมีความเป็ นกันเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มี
สื่ อการสอนที่ดี”
“อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ และเข้มงวด”
“อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด”
“ให้การดูแลและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเป็ นอย่างดี”
“ให้ ก ารดู แ ลเวลาเกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ ได้ดี เ หมื อ นเป็ นแม่ เป็ นพี่ ใ ห้ ก าร
ช่ วยเหลื อ ปลอบใจ มี ความเป็ นกันเอง จะให้การดูแลและเข้าถึงนักเรี ยนทุกคน มีการใช้ social
network ในการเข้าถึงนักเรี ยน เช่น facebookโพสข้อความ กิจกรรมหรื องานล่วงหน้า”
“อาจารย์สอนละเอียด เข้าใจง่าย
“สอนให้นกั เรี ยนมีความสุ ขและให้เข้าใจอย่างแท้จริ ง”
“ให้ความรู ้หมดทุกอย่าง ให้ความสนุกในการเรี ยน เป็ นกันเอง”
นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าครู อาจารย์มีส่วนสาคัญในการสร้างความสาเร็ จ
ให้กบั สถาบันการศึกษาเพราะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นกระบวนการผลิตนักศึกษา นักศึกษาจะประสบผลสาเร็ จ
และมีคุณได้หรื อไม่อยูท่ ี่ผสู ้ อนให้ความรู ้ และประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่ เวลาเกิดปั ญหาต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือเสมือนเป็ นคนในครอบครัว การเข้าถึงช่องทางการสื่ อสารที่นกั ศึกษาใช้กนั โดยผ่าน
สื่ อที่เรี ยกว่า Social network
6. สภาพแวดล้อม
“การมีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมหลายโครงการ ทาให้วิทยาลัยได้รับ
รางวัลมากมาย”
“มี กิ จ กรรม ชมรมให้ นัก ศึ ก ษาได้ท าร่ ว มกัน เช่ น การแข่ ง ขัน กี ฬ าสี
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม ชมรมหมากล้อม ชมรมค่ายอาสา ชมรมอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้จะมีกิจกรรมตอนเช้า ตอนเข้าแถวทุกวัน”
“มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรตลอด เช่น ค่ายอาสา การช่วยเหลือชุมชนโดย
การซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กิจกรรมในวันสาคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่”
“วิทยาลัยมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ดี”
“มีอุปกรณ์เครื่ องมือที่ครบครัน”
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“มีสภาพแวดล้อมที่ดี”
“ที่ต้ งั ของวิทยาลัยอยูต่ ิดกับนิคมอุตสาหกรรม”
“วิทยาลัยสามารถเดินทางได้สะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความร่ มรื่ น
“เป็ นสถานที่ที่น่าอยู่น่าเรี ยน และมีอุปกรณ์ทางด้านการปฏิบตั ิครบครัน
และมีสนามกีฬาเพียบพร้อม”
นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่า สภาพแวดล้อมที่ดีทาให้สถาบันน่าอยู่ ทั้งที่ต้ งั
ที่เดินทางได้สะดวก อยูต่ ิดกับสถานที่ฝึกงาน การมีสภาพแวดล้อมภายในที่ร่มรื่ น ตลอดจนการจัด
ให้มีกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
สรุปองค์ ประกอบความสาเร็จจากการสั มภาษณ์ นักเรียน ได้ ท้งั สิ้น 6 องค์ ประกอบดังนี้
1. แรงจูงใจ ได้แก่ โอกาสในการได้งานทาเมื่อเรี ยนจบแล้ว รวมถึงการมีรายได้
ระหว่างเรี ยนที่ ได้จากการทางานในองค์กรชื่ อเสี ยงขององค์กรเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ดึงดูดให้นักเรี ยน
ตัดสิ นใจเข้ามาสมัครเรี ยน เพราะมองถึงภาพลักษณ์และความมัน่ คงในอนาคต
2. การจัดการเรี ยนการสอน การสอนแบบทวิภาคีที่เรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิไปพร้อม
กันเป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ นักศึกษามีโอกาสได้ทางานจริ งในสถานประกอบการเสมือนเป็ น
พนักงาน รวมถึงสถาบันมีการปลูกฝังทักษะที่จะส่ งเสริ มคุณลักษณะของนักศึกษาในการทางานใน
อนาคต เช่น การเป็ นผูน้ า การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ผูน้ า ผูน้ ามี ส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาได้ป ระสบ
ความสาเร็ จเพราะเป็ นผูท้ ี่ดูแลบริ หารจัดการทุกเรื่ องในสถาบันการศึกษา ซึ่ งคุณลักษณะสาคัญที่
ผูน้ าพึงมี คือ การมี วิ สัย ทัศน์ การดู แ ลเอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึ ง และมี ความเป็ นกันเองกับนักเรี ย น
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. นักศึกษา ความสามารถในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ คือ เป็ นผูม้ ีความรู ้
สามารถทางานได้จริ ง รวมถึงมีคุณลักษณะที่กลุ่มธุรกิจนั้นๆ ต้องการ
5. ครู อาจารย์ เป็ นผูท้ ี่ อยู่ใ นกระบวนการผลิ ต นัก ศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ภาพ
สามารถทางานได้ อยู่ที่ผสู ้ อนให้ความรู ้ และประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่ เวลาเกิดปั ญหาต่างๆ ให้
ความช่วยเหลือเสมือนเป็ นคนในครอบครัว การเข้าถึงช่องทางการสื่ อสารที่นกั ศึกษาใช้กนั โดยผ่าน
สื่ อที่เรี ยกว่า Social network
6. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่ ดีทาให้สถาบันน่ าอยู่ ทั้งที่ต้ งั ที่เดิ นทางได้
สะดวก อยูต่ ิดกับสถานที่ฝึกงาน การมีสภาพแวดล้อมภายในที่ร่มรื่ น ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรม
ให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
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1.4 ผลการสั มภาษณ์ ผู้ปกครอง
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครองจานวน 30 คน จากสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ ง
เกี่ยวกับกลุ่มองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการที่ เ ชื่ อ มโยงกับ สถาบัน การศึ ก ษา พร้ อ มทั้ง ให้ ผู ป้ กครองเรี ย งล าดับ
ความสาคัญขององค์ประกอบสามารสรุ ปผลองค์ประกอบความสาเร็ จจากการสัมภาษณ์ได้ดงั นี้
1. แรงจูงใจ
“เรี ยนแล้วมีงานทา ได้รายได้”
“เรี ยนแล้วได้งานทา จบแล้วมีงานทา”
“เรี ยนจบแล้วมีงานทา”
“ทาให้คนมีงานทา”
“นักศึกษามีงานทาอย่างแน่นอน”
“ให้โอกาสคนด้วยการให้โอกาส ช่วยเหลือคน สร้างงาน”
“ทาให้เด็กมี รายได้ และมีความรู ้ ควบคู่กันไป เด็กมีเงิ นเก็บ เกิ ดความ
กระตือรื อร้น”
“ไม่เหมือนโรงเรี ยนอื่น เรี ยนควบคู่กบั การทางาน ได้เบี้ยเลี้ยง จบแล้วมี
งานทาไม่ตอ้ งหางานทาหลังเรี ยนจบ”
“สถาบันแห่งนี้มีงานที่ตรงกับวิชาชีพอย่างแน่นอน”
“การที่เด็กเรี ยนด้วยทางานด้วย สร้างความอดทน เด็กตกงานเพราะไม่มี
ความอดทน การที่ เ รี ย นไป ทางานไป ได้เงิ น ได้วุฒิ เหนื่ อยแต่แ ม่ คอยปลอบใจเป็ นการสร้ าง
พื้นฐานที่ดี ต่างกับการเรี ยนเฉพาะทฤษฎี (ป.ตรี ) ทาให้เด็กไม่อดทน”
“ดีตรงที่ค่าใช้จ่ายไม่ตอ้ งเสี ย มีสวัสดิการ สิ ทธิประโยชน์ มีค่าตอบแทนให้
ช่วยเหลือพ่อแม่ได้”
“มีชื่อเสี ยงมีความมัน่ คง มีสาขาทัว่ โลก”
“อยูท่ ี่เจ้าของบริ ษทั ”
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่เห็นว่าสิ่ งที่ทาให้สถาบันการศึกษาประสบความสาเร็ จ
ได้น้ นั เป็ นเพราะสามารถทาให้นกั ศึกษาเรี ยนจบแล้วได้วุฒิการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้งานทา
มากกว่าการเรี ยนแบบอื่ น รวมถึ งขณะเรี ยน มี การฝึ กงานนักศึ กษาสามารถมี รายได้ต้ งั แต่ เรี ยน มี
สวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ จากบริ ษทั ช่วยแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง ประกอบกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั
เป็ นเครื่ องรับประกันได้วา่ บุตรหลานตนเองจะได้ทางานในองค์กรที่ดีมีความมัน่ คง
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2. การจัดการเรี ยนการสอน
“มีการเรี ยนการสอนที่ดี เรี ยนแบบทวิภาคี”
“ด้านการเรี ยนการสอนทราบว่าเป็ นแบบทวิภาคี คิดว่าดี”
“การเรี ยนการสอนเป็ นรู ปแบบใหม่เหมือนเมืองนอก เรี ยนด้วยทางาน
ด้วย มีเบี้ยเลี้ยง ทาให้เด็กรู ้จกั รับผิดชอบ”
“เรี ยนควบคู่กบั การทางาน”
“ได้รับการฝึ กงาน รู ้งาน รู ้ตวั เอง”
“ได้ประสบการณ์เยอะ”
“ลูกได้ฝึกงาน ได้ความอดทน เรี ยนด้วยทางานด้วย ได้พฒั นาตนเองจาก
เด็กขี้อายสามารถกล้าแสดงออก”
“การฝึ กเด็กให้รู้จกั หน้าที่ มี ความอดทน มี รายได้ของตนเองทาให้เด็ก
กระตือรื อร้น ชอบทางาน ไม่ยอมหยุดงาน”
“เด็กได้ฝึกจริ ง เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ไม่ได้เรี ยนเฉพาะทฤษฎีเท่านั้น แต่ได้
ประสบการณ์จริ งด้วย”
“สอนการปรับตัวอยูร่ วมกันในสังคมซึ่งไม่ใช่ครอบครัวตนเอง”
“ความรับผิดชอบในการเรี ยน การสแกนนิ้วเข้าและออก”
“มีที่ให้เรี ยนต่อเมื่อจบการศึกษา”
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้เรี ยนด้วยและได้
ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะทาให้บุตรหลานตนได้รับประสบการณ์จริ งในการทางาน และผล
พลอยได้ที่ได้รับมากกว่านั้น คือ การได้ฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ การปรั บตัวอยู่ร่วมใน
สังคมทาให้กล้าแสดงออก กระตือรื อร้น และบุตรหลานมีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น
3. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
“ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ มีมุมมองว่าสังคมควรเน้นการเรี ยนแบบอาชีวศึกษา
จบแล้วได้งานทา มีการบริ หารจัดการเก่ง”
“ผูบ้ ริ หารมีเมตตา เท่าที่สมั ผัสและเห็นได้”
“ผูบ้ ริ ห าร พูด เพราะ ใจดี ดู แ ลพนักงานเหมื อ นคนในครอบครั ว เป็ น
เหมือนแม่ที่ดูแลลูกๆ”
ผูป้ กครองหลายท่านเห็นว่าผูน้ าและผูบ้ ริ หารมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จ
ของสถาบันการศึกษา เพราะการเติบโตและความสาเร็ จนั้นมาจากวิสัยทัศน์ของผูน้ าการบริ หาร
จัดการที่ดี รวมถึงการคุณลักษณะที่มีความเมตตา ดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัว
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4. นักเรี ยน
“เด็กจบแล้วมีคุณภาพ มีงานทาที่ดี”
“ทาให้เด็กมีความสาเร็ จ ได้รู้จกั สังคมก่อนเด็กสายสามัญ ได้ทางานก่อน
มีความเป็ นผูน้ า รู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น”
“เด็กได้ประสบการณ์ชีวิต ทาให้เป็ นผูใ้ หญ่”
“เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น บุคลิกดีข้ ึน เป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น เรี ยบร้อยขึ้น”
ผูป้ กครองหลายท่านเห็ นว่า นักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกถึ งความสาเร็ จของ
สถาบันการศึกษา โดยผลผลิตที่ได้ตอ้ งเป็ นนักเรี ยนที่มีคุณภาพ ได้ประสบการณ์การทางานก่อนเรี ยน
จบ และเมื่อจบแล้วมีงานทาที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความเป็ นผูน้ า
5. ผูป้ กครอง
“ร่ วมตัดสิ นใจกับลูก เพราะเห็นว่าเรี ยนแล้วจะได้งานทา”
“เป็ นคนหาข้อมูลให้ลูกเอง ว่าเรี ยนที่นี่แล้วน่ าจะดีเพราะมีคนรู ้จกั ให้ลูก
เรี ยนที่นี่เหมือนกัน”
“การเรี ยนที่ นี่ คุ ณ แม่ เ ป็ นผู ้ห าข้อ มู ล ชี้ แนะ เพราะเห็ น ลู ก ชอบช่ า ง
ตัดสิ นใจร่ วมกัน”
“ช่วยเหลือผูป้ กครอง ทาให้ประหยัดไปได้มาก เพราะนักศึกษาเรี ยนด้วย
ได้เงินด้วยจากการทางาน”
“แบ่งเบาภาระผูป้ กครองที่มีรายได้นอ้ ย”
“ช่วยเหลือผูป้ กครองที่ไม่มีเงิน ไม่ตอ้ งออกค่าใช้จ่าย”
ผูป้ กครองหลายท่ านมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาของบุตรหลาน
รวมถึงการหาข่าวสารข้อมูลให้กบั บุตรหลานตน หากเห็นผูท้ ี่เคยเรี ยนแล้วได้ผลดี ก็ตอ้ งการให้บุตร
หลานตนได้เรี ยนด้วย และเหตุผลส่ วนหนึ่ งในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระบบการเรี ยนเช่นนี้ คือ
การแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง เพราะผูป้ กครองหลายท่านมีรายได้ไม่มาก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไป
ได้มาก
6. ครู อาจารย์
“อาจารย์ ให้ขอ้ แนะนา ให้ความรู ้”
“อาจารย์สอนดี ให้การดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี”
“อาจารย์สอนดี เอาใจใส่ เด็กดีมาก
“อาจารย์สอนไป เล่นกับเด็กไป ไม่ serious เหมาะกับเด็กเรี ยนไม่เก่ง
เพราะเด็กต้องทางานหนักอยูแ่ ล้ว ชอบให้เน้นปฏิบตั ิมากกว่า”

230

ผูป้ กครองหลายท่ า นเห็ น ว่ า ผูส้ อนมี ส่ ว นส าคัญ ในการท าให้ ส ถาบัน
การศึกษาประสบความสาเร็ จเพราะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ให้ขอ้ แนะนา มีเ ทคนิ คการสอนที่ผ่อนคลาย
และผูส้ อนที่มีการดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นอย่างดีมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมาก
7. การสื่ อสาร
“มีการส่ งข้อความเข้าทางโทรศัพท์ แจ้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน”
“มีการสื่ อสารข้อมูลของวิทยาลัยให้เห็นได้ง่าย ทางทีวี”
“เห็นลูกเล่าให้ฟังว่า ที่โรงเรี ยนเขามีการแนะแนว มีอาจารย์จากโรงเรี ยน
มาพูดให้ฟัง”
“เขาเข้าใจเอาการโปรโมทโรงเรี ยนให้เข้าไปซึ มซับนักเรี ยน ม.3 จากทุก
โรงเรี ยน”
ผูป้ กครองบางท่านเห็นว่าการสื่ อสารของสถาบันการศึกษามีส่วนสาคัญที่
ทาให้ผปู ้ กครองได้รับทราบข้อมูล และมีส่วนต่อการตัดสิ นใจให้บุตรหลานเข้าเรี ยน
8. การบริหารงาน
“เป็ นองค์กรทีดีบุคลากรดี มีการประสานงานดี เวลาเด็กมีปัญหาแก้ปัญหา
ได้รวดเร็ ว บางครั้งแม่ line กับคุณครู เวลามีปัญหา ครู ที่ศูนย์กจ็ ะไปแก้ปัญหา ไปพูดให้ที่สาขา”
“มีระบบการฝึ กพนักงาน วางกฎระเบียบดี ระบบงานดี”
ผูป้ กครองบางส่ วนเห็นว่า สถาบันการศึกษามีการบริ หารงานที่ดีสามารถแก้ปัญหา
เวลาเด็กนักเรี ยนมีปัญหา สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว มีการวางกฎระเบียบและระบบงานที่ดี
สรุ ปองค์ ประกอบความสาเร็ จจากการสั มภาษณ์ ผู้ปกครอง ได้ ท้ังสิ้ น 6 องค์ ประกอบ
ดังนี้
1. แรงจู ง ใจ ได้แ ก่ โอกาสในการได้ง านท าเมื่ อ เรี ย นจบ รายได้ข ณะเรี ย น
สวัสดิการ สิ ทธิประโยชน์ ชื่อเสี ยงขององค์กร การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
2. การจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ การจัดการเรี ยนที่ได้เรี ยนด้วยและได้ฝึกปฏิบตั ิ
ด้วย ได้รับประสบการณ์ จริ งในการทางานและเป็ นการได้ฝึกเด็กนักเรี ยนให้มีความอดทน ความ
รับผิดชอบ การปรับตัวอยูร่ ่ วมในสังคมทาให้กล้าแสดงออก กระตือรื อร้น มีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น
3. ผูน้ า/บริ หาร การเติบโตและความสาเร็ จนั้นมาจากวิสัยทัศน์ของผูน้ ามีการ
บริ หารจัดการที่ดี รวมถึงมีคุณลักษณะที่มีความเมตตา ดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัว
4. นัก เรี ย น คื อ ผลผลิ ตที่ ได้ ต้องเป็ นนักเรี ย นที่ มีคุณ ภาพ จบแล้ว ทางานได้
มีงานทาที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีความเป็ นผูน้ า
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5. ผูป้ กครอง มี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาของบุตรหลาน รวมถึ งการหา
ข่าวสารข้อมูลให้กบั บุตรหลานตน หากเห็นผูท้ ี่เคยเรี ยนแล้วได้ผลดี ก็ตอ้ งการให้บุตรหลานตนได้เรี ยน
ด้วย และเหตุผลส่ วนหนึ่งในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระบบการเรี ยนเช่นนี้คือ การแบ่งเบาภาระ เพราะ
ผูป้ กครองหลายท่านมีรายได้ไม่มาก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
6. ครู อาจารย์ เป็ นผู ้มี ส่ ว นส าคัญ ในการท าให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาประสบ
ความสาเร็ จเพราะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ให้ขอ้ แนะนา การมีเทคนิคการสอนที่ผอ่ นคลายและมีการดูแลเอา
ใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นอย่างดีมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมาก
7. การสื่ อสาร การสื่ อสารผ่านสื่ อที่เข้าถึงกลุ่มนักเรี ยน ผูป้ กครองได้ง่าย ทาให้มี
ผลต่อการตัดสิ นใจในการเข้าศึกษาของนักเรี ยน
8. การบริ หารงาน คือ การบริ หารอย่างเป็ นระบบ มีกฎระเบียบที่ดีท้ งั กับบุคลากร
ในสถาบันการศึกษาและนักเรี ยน รวมถึงการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วเวลาเด็กนักเรี ยนมีปัญหา
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ตารางที่ 11 สรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และผูป้ กครอง
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
นักเรียน
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. นโยบายและผูน้ า
- ผูป้ ระกอบการบริ ษทั เอาจริ งกับระบบ - ผูน้ ามีส่วนสาคัญที่ทาให้
การศึกษาแบบทวิภาคี
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
- การให้คนในองค์กรเคารพการจัด
ได้ประสบความสาเร็ จเพราะ
การศึกษาขององค์กร
เป็ นผูท้ ่ีดูแลบริ หารจัดการทุก
- ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนการจัด
เรื่ องในสถาบันการศึกษา
การศึกษาอย่างเต็มที่
- คุณลักษณะสาคัญที่ผนู้ าพึงมี
- เป็ นนักการศึกษาและนักธุรกิจ มีสอง
คือ การมีวิสยั ทัศน์ การดูแล
มุมที่ผสมผสานและสลับกันไปตาม
เอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึง ความเป็ น
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
กันเองกับนักเรี ยน สามารถ
- สามารถแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจได้
เข้าถึงได้ง่าย
ทันที
- มีความเอาจริ งเอาจังต่อการ
ดาเนินงานทุกเรื่ อง และเป็ นต้นแบบ
ที่ดี
- ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา
และใช้หลักการบริ หารอย่างคนใน
ครอบครัว ให้ความเป็ นกันเอง มี
เมตตา

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

- การเติบโตและความสาเร็ จมา
จากวิสยั ทัศน์ของผูน้ า การ
บริ หารจัดการที่ดี
- คุณลักษณะที่มีความเมตตา ดูแล
ทุกคนเสมือนคนในครอบครัว

- สถานประกอบการต้องมีนโยบาย
เอาจริ งกับการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาคี
- ผูน้ าต้องให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างเต็มที่และเอาจริ ง
เอาจังต่อการดาเนินงานทุกเรื่ อง
- ผูน้ าต้องมีคุณลักษณะของนัก
การศึกษาและนักธุรกิจผสมผสาน
กัน
- ผูน้ าต้องมีคุณลักษณะสาคัญคือ
การมีวิสยั ทัศน์ การดูแลเอาใจใส่
อย่างทัว่ ถึง ความเป็ นกันเอง มี
เมตตา สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
เป็ นต้นแบบที่ดี

ตารางที่ 11 สรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน
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และผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
1. วัฒนธรรมองค์กร - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
วัฒนธรรมเป็ นส่ วนสาคัญในการหล่อหลอม
นักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ
- วัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็งและปลูกฝังให้กบั
นักเรี ยนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมนั้น คือ การ
มี Industry mind
- วัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญที่ปลูกฝังให้กบั
นักเรี ยนผ่านการเรี ยนการสอน สิ่ งแวดล้อม และ
กิจกรรมต่างๆ
3. การจัดการเชิงกล
- มีการบริ หารงานที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
ยุทธ์
- บริ หารงานด้วย PDCA
- การบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ตาม
วิถีขององค์กรแม่
- สถาบันเป็ น business unit ที่แยกกันบริ หาร
จัดการ
- สถาบันเป็ นหน่วยงานหนึ่งในฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- สร้างวัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็งและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมนั้นให้กลายเป็ น
คุณสมบัติของนักศึกษา
- ปลูกฝังวัฒนธรรมนั้นให้กบั นักเรี ยนผ่าน
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ
- การให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรม
ภายในสถาบันการศึกษา

- มีบุคลากรดี
- การบริ หารงานสถาบันการศึกษาที่
- มีการประสานงานดี
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและ
- แก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน
บริ หารได้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ดว้ ยวิถี
ได้อย่างรวดเร็ ว
การบริ หารขององค์กรแม่
- มีระบบการฝึ กพนักงาน
- การนาเครื่ องมือการบริ หารจัดการมาใช้
วางกฎระเบียบดี ระบบงาน
ในการบริ หารงาน เช่น PDCA
ดี
- มีการจัดองค์กรที่เหมาะสมตามบริ บทของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ

ตารางที่ 11 สรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และ
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ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์
- มีการกระจายอานาจ มีตาแหน่งหน้าที่
(ต่อ)
ชัดเจนและให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
- การมี Strategic formula
- มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ชดั เจน
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้
- จัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ จัดทาแผนการเรี ยน
อย่างต่อเนื่องเป็ นกลยุทธ์ที่ดึงดูดและ
รักษาให้พนักงานทางานอย่างต่อเนื่อง
- การใช้กลยุทธ์ WIN-WIN”
4. งบประมาณ
- มีงบประมาณ ทรัพยากรพร้อมและ
เพียงพอในการดาเนินการ
- งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก
บริ ษทั แม่
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ
ผูบ้ ริ หารต้องทราบงบประมาณและ
การเข้าถึงกาไร

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- มีบุคลกรที่ดี มีการประสานงานและ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่รวดเร็ ว
มีระบบการฝึ กนักเรี ยนเพื่อเป็ น
พนักงานที่ดี

- มีงบประมาณ ทรัพยากรพร้อมและ
เพียงพอในการดาเนินการโดยได้รับ
การสนับสนุนจากบริ ษทั แม่
- ผูบ้ ริ หารต้องทราบและเข้าใจการ
บริ หารงบประมาณและความ คุม้
ค่าที่ได้รับ

ตารางที่ 11 ผลสรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และ

235

ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
5. เครื อข่ายและสังคม/
- มีการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นอาชีวศึกษา มี
ชุมชน
เครื อข่ายในสังกัด สอศ. และทาความ
ร่ วมมือกับสพฐ.ทาโครงการวิจยั ร่ วมมือ
กันจัดการเรี ยนสายอาชีพในมัธยมปลาย
- สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวะ ฝ่ ายพัฒนาชุมชนจังหวัด โรงเรี ยน
ประถมศึกษา สมาคม ฝ่ ายพัฒนาสังคม
ของบริ ษทั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
องค์กร และหานักศึกษาเข้ารับ
ทุนการศึกษา
- เน้นความจริ งใจที่มีต่อเครื อข่าย
- เครื อข่ายภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน ต้องมีการสร้างความเข้าใจต่อ
การจัดการศึกษา
- เน้นการสร้างเครื อข่ายกับสถาน
ประกอบการในเชิงรุ ก

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- มีแผนการสร้างเครื อข่ายเชิงรุ กที่
ชัดเจน
- สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ภายนอกทั้งที่เป็ นโรงเรี ยน
อาชีวศึกษา โรงเรี ยนในสังกัด
สพฐ.บริ ษทั สังคม ชุมชน
โดยรอบ เพื่อแนะนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีวิชาชีพขององค์กร
- สร้างเครื อข่ายภายในได้แก่
ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ ให้
เกิดความเข้าใจต่อการจัดการ
การศึกษาขององค์กร

ตารางที่ 11 สรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และ
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ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
6. การตลาด
- การให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองพูดเอง
เด็กเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคตที่จบั ต้องได้
- การทาสื่ อโฆษณาออกสู่สายตา
ประชาชนทางโทรทัศน์
- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย
- จัดทาบทความ วรสาร ออกเผยแพร่ แก่
สังคม เว็บไซต์ และให้ทุนการศึกษา
- การออกเยีย่ มเยียนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- บุคลากรทุกคนช่วยกันพูดเรื่ องของ
องค์กรไม่วา่ จะเป็ น ผูบ้ ริ หาร หรื อ
อาจารย์

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

- การส่ งข้อความเข้าทางโทรศัพท์ - เน้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
สถาบันการศึกษา และองค์กรให้
แจ้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
นักเรี ยน และผูป้ กครองเกิดความ
- ใช้สื่อที่เห็นได้ง่าย เช่น โทรทัศน์
เข้าใจและยอมรับระบบการจัด
- จากการแนะแนวของอาจารย์ที่
การศึกษาของสถาบันประกอบการ
โรงเรี ยน
- การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลมาก คือ
- การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
การให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองที่ได้
นักเรี ยนม.3 ทุกโรงเรี ยน
เคยสัมผัสการศึกษาลักษณะนี้ เป็ นผู ้
ประชาสัมพันธ์ บอกต่อเอง
- การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อที่
หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องเป็ น
นักประชาสัมพันธ์ดว้ ย
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ผูป้ กครอง(ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
นักเรียน
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
7. การประเมินผล
- มีการนา KPIs มาปรับใช้
- การประกันคุณภาพมีท้ งั เป็ นไปตาม
ระเบียบราชการและผสมแนวทางของ
องค์กรเองด้วย
- การประกันคุณภาพกาหนดตาม core
value ขององค์กร ได้แก่ มาตรฐานด้าน
วิชาการ พฤติกรรม วิชาชีพ
- ต้องมีการประเมินจากภายนอกองค์กร
จากผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง เช่น สมศ.
ผูป้ กครอง หน่วยงานเอกชน
- เน้นการทางานจากสถานที่จริ ง ได้
8. หลักสูตรและการจัดการ - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประสบการณ์จริ ง เป็ น Workเรี ยนการสอน
- เน้นทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
based learning
- เน้น Work-based learning
- จัดการเรี ยนรู ้จากการปฎิบตั ิ(on- บรรจุ Core value ไว้ในหลักสูตร
the-job training) และการสอนเป็ น
- เมื่อเรี ยนจบหลักสูตรได้รับใบผ่านงาน
ชิ้นงาน (Project-based-learning)
และประกาศนียบัตร
- เน้นการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการบวก soft side

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพสถาบันการศึกษาต้องมีความ
เป็ นลักษณะเฉพาะ และเป็ นเอกเทศ
ไม่ใช่การประเมินด้วยระบบของ
สมศ. เพียงอย่างเดียว
- มีการประเมินผลความพึงพอใจจาก
บุคคลหรื อองค์กรภายนอกที่เป็ นผูใ้ ช้
ผลผลิต คือ นักเรี ยน

- การจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิ
ภาคีที่มีการเรี ยนและการฝึ ก
ปฏิบตั ิไปพร้อมกันเป็ นสิ่ งที่ดี
และเป็ นประโยชน์
- นักศึกษามีโอกาสได้ทางานจริ ง
ในสถานประกอบการเสมือน
เป็ นพนักงาน

- การนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะมาใช้
ในการเรี ยนการสอน
- การบรรจุ Core value และวัฒนธรรม
องค์กรในหลักสู ตร
- การจัดการเรี ยนการสอนที่เรี ยนด้วย
และได้ฝึกปฎิบต้ ิทาให้ได้
ประสบการณ์จริ งในการทางาน
(Work-based learning)
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ผูป้ กครอง(ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)

นักเรียน

8. หลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอน (ต่อ)

9. ผูส้ อนและบุคลากร

10. นักเรี ยน

ผู้ปกครอง
- สถาบันมีการปลูกฝังทักษะที่จะ
ส่ งเสริ มคุณลักษณะของนักศึกษาใน
การทางานในอนาคต

- การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ชัดเจน
- ครู ฝึกต้องเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
- มีทกั ษะในการสอนนักเรี ยนให้เกิดความรู ้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี
- มาจากสายการศึกษาครึ่ งหนึ่ง สายธุรกิจ
ครึ่ งหนึ่ง
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีความเข้าต่อระบบทวิภาคีวา่ ไม่เหมือน
ระบบการเรี ยนที่ผา่ นมา
- มีคุณภาพเมื่อจบแล้วทางานได้จริ ง

- เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์
- ดูแลเอาใจใส่ เวลาเกิดปั ญหาต่างๆ
ให้ความช่วยเหลือเสมือนเป็ นคนใน
ครอบครัว
- ใช้ช่องทางการสื่ อสารที่สามารถที่
นักศึกษาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น
ทาง Social network

- เป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ข้อแนะนา
- มีเทคนิคการสอนที่ผอ่ นคลาย
- ดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นอย่างดี

- สถาบันสามารถผลิตนักศึกษาที่มี
- นักเรี ยนที่มีคุณภาพ
คุณภาพ เป็ นผูม้ ีความรู้สามารถทางาน - ได้ประสบการณ์การทางานก่อน
ได้จริ ง มีคุณลักษณะที่กลุ่มธุรกิจนั้น
เรี ยนจบ
ต้องการ
- จบแล้วมีงานทาที่ดี

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- การเน้น soft side การแก้ไขปั ญหา
ฝึ กความอดทน ความรับผิดชอบการ
ปรับตัวอยูร่ ่ วมในสังคม ทาให้กล้า
แสดงออก กระตือรื อร้น มีความ
เป็ นผูใ้ หญ่มากยิง่ ขึ้น
- เมื่อเรี ยนจบมีการแสดงความสาเร็จ
ด้วยใบผ่านงานและประกาศนียบัตร
- เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางสายอาชีพ
เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร
- มาจากสายการศึกษาครึ่ งหนึ่ง สาย
ธุรกิจครึ่ งหนึ่ง
- มีทกั ษะการสอนให้นกั เรี ยนเกิด
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
- มีความรับผิดชอบสู ง เอาใจใส่ ดูแล
นักเรี ยนเป็ นอย่างดี
- มีความเข้าใจต่อการจัดการเรี ยน
ระบบทวิภาคีวา่ มีความแตกต่างจาก
ระบบการเรี ยนที่เคยผ่านมา
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ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)
10. นักเรี ยน (ต่อ)
- เรี ยนจบมีงานทา 100%
- ความเร็ วในการได้งานทา อัตรา
เงินเดือน ตาแหน่งที่ได้รับ

11. ผูป้ กครอง

- ผูป้ กครองเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่นี่
เพราะเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจ
ให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยน
- มีความเข้าใจต่อระบบทวิภาคว่าไม่
เหมือนระบบปกติที่เคยผ่านมา
- ใช้วธิ ีการสื่ อสารให้ผปู้ กครองและชุมชน
เข้าใจว่าการจัดการศึกษาของสถาบัน
ไม่ใช่การเอาเปรี ยบโดยเอาเด็กมาใช้งาน
แต่เด็กได้เรื่ องอาชีพ อนาคตและความ
มัน่ คง ส่ วนสถานประกอบการได้เรื่ อง
อัตรากาลังคนในการทางาน

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

- มีความรับผิดชอบ ทางานร่ วมกับ - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตรงตาม
ผูอ้ ื่นได้ มีมีความอดทน มีความ
หลักปรัชญาของสถาบันการศึกษา
เป็ นผูน้ า
และตรงตามความต้องการของธุรกิจ
สามารถทางานได้จริ ง
- ได้งานทา 100% โดยอัตโนมัติหรื อ
มีความเร็ วมากในการได้งานทาอัตรา
เงินเดือนที่ได้และตาแหน่งที่ได้รับ
- เป็ นผูห้ าข้อมูลแหล่งศึกษาให้บุตร
หลาน
- เป็ นผูร้ ่ วมตัดสิ นใจในการเข้าศึกษา
ของบุตรหลาน

- มีความเข้าใจต่อการจัดการเรี ยน
ระบบทวิภาคีวา่ ไม่เหมือนการเรี ยน
ระบบปกติที่เคยผ่านมา
- ใช้วธิ ีการสื่ อสารที่เข้าถึงผูป้ กครอง
- ให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการ
เรี ยนสายอาชีพ
- เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการหา
แหล่งข้อมูลและตัดสิ นใจ
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ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่ อ)

12. แรงจูงใจในการเรี ยน

13. สภาพแวดล้อม

นักเรียน

- การมองหาโอกาสในการได้
งานทาเมื่อเรี ยนจบ
- การมีรายได้ระหว่างเรี ยน
- ชื่อเสี ยงขององค์กร
ภาพลักษณ์ความมัน่ คง

- การมีสื่อวัสดุอุปกรณ์จริ งเมื่อลงฝึ ก
-สภาพแวดล้อมที่ดีทาให้สถาบัน
ปฏิบตั ิในร้าน
น่าอยูท่ ้ งั ที่ต้ งั ที่เดินทางได้สะดวก
- อุปกรณ์สมัยใหม่เป็ นปั จจุบนั
อยูต่ ิดกับสถานที่ฝึกงาน
- สิ่ งแวดล้อมร่ มรื่ น มีตน้ ไม้ใหญ่ ร่ มรื่ น - การมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่ น
- มีกิจกรรมให้นกั ศึกษาทาหลังเวลาเลิก - การมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้มี
เรี ยน เพื่อผ่อนคลาย
ส่ วนร่ วม
- การเดินทางสะดวกและตั้งใกล้ที่
ฝึ กงาน

ผู้ปกครอง

- วุฒิการศึกษา
- มีโอกาสได้งานทามากกว่าการ
เรี ยนแบบอื่น
- มีการฝึ กงานขณะเรี ยน
- มีรายได้ต้ งั แต่เรี ยน ได้รับ
- สวัสดิการ สิ ทธิประโยชน์ต่างๆ
จากบริ ษทั
- การแบ่งเบาผูป้ กครอง
- ชื่อเสี ยงของบริ ษทั

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

- วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึง
ความสาเร็ จ
- การมีงานทาและโอกาส
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
- ผลตอบแทนที่ได้รับขณะเรี ยน
- ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
และองค์กร

- วัสดุอุปกรณ์ในการฝึ กเป็ นของจริ ง
และทันสมัย
- สิ่ งแวดล้อมภายในสถาบันน่าอยู่
ร่ มรื่ น
- การเดินทางสะดวก
- มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้คลายเครี ยด
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ผูป้ กครอง (ต่อ)
องค์ ประกอบ
ผู้บริหาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
14. การจัดการทรัพยากร
- สถาบันการศึกษาเป็ นเครื่ องมือ
มนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
- โรงเรี ยนเป็ น training center สาหรับนักเรี ยน
และคนขององค์กรในอนาคต
- นักเรี ยนกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เชื่อ
กันตั้งแต่วนั แรก เมื่อนักเรี ยนมอบตัวจะ
ถือเสมือนเป็ นพนักงานขององค์กร
- การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรจะ เชื่อมโยง
กับอัตราการรับนักเรี ยนตามการขยายธุรกิจ
- ฝ่ ายฝึ กอบรมของบริ ษทั เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม
-ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน
- การดูแล ให้ความรู ้เรื่ องการสมัครงาน
เมื่อเรี ยนจบ
5. กฎหมาย
- มีกฎหมายบังคับให้บริ ษทั มีการ จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
- การมีกฎหมายบังคับใหผูป้ ระกอบการ ต้อง
ทาหรื อรวมกลุ่มทา จะทาให้ระบบอาชีวศึกษา
เข้มแข็ง เยาวชนในประเทศจะมีทกั ษะ
ทัศนคติ มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์จริ งในการเรี ยนและการ
ฝึ กปฏิบตั ิ
- สถานที่ อุปกรณ์การสอนสมัยใหม่ทนั กับ
ปั จจุบนั และมีเพียงพอ
- สถานทีต้ งั เดินทางไปมาได้สะดวก
- สภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา
ร่ มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ และไม้พมุ่ รอบตัว
อาคาร มีศาลาพักผ่อน
- มีกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน เพื่อผ่อนคลาย
เข่น มีสนามกีฬา
โรงภาพยนตร์
เป็ นต้น

- มีกฎหมายบังคับให้บริ ษทั มีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
- การมีกฎหมายบังคับให้ ผูป้ ระกอบการ
ต้องทาหรื อรวมกลุ่มทา จะทาให้ระบบ
อาชีวศึกษาเข้มแข็ง เยาวชนในประเทศ
จะมีทกั ษะทัศนคติ มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
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ผูว้ ิ จ ัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ เ อกสารและผลจากการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร
นักเรี ยน และผูป้ กครองมาสรุ ปเป็ นองค์ประกอบของการจัดการศึกษาได้เป็ น องค์ประกอบหลัก
3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 67
องค์ประกอบย่อย 2) การจัด การศึ กษาของสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ประกอบด้วย 66 องค์ประกอบย่อย 3) การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 24 องค์ประกอบย่อยรวมทั้งสิ้ น 157 ตัวบ่งชี้
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 12 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
การบริหารสถาบัน
การศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
1. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
2. นโยบายของ
สถาบันการศึกษา
3. การมอบอานาจหน้าที่
4. การวางแผนกลยุทธ์/การ
วางแผนงาน
5. การจัดองค์กร
6. การบริ หารงานบุคคล
7. การวินิจฉัยสัง่ การ/การ
อานวยการ
8. การประสานงานภายใน
9. การรายงาน
10. การบริ หารงบประมาณ
11. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
12. การตลาด/การ
ประชาสัมพันธ์
13. การประเมินผล/การ
ประกันคุณภาพ
14. การสร้างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์

ตัว
บ่ งชี้
4
5
4
8
5
7
3
2
3
5
5
6
4
6

67

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
1. หลักสูตร
2. วิธีการสอนและการจัดการ
เรี ยนรู้
3. ผูส้ อน
4. นักเรี ยน
5. กิจกรรมนักเรี ยน
6. ระบบการดูแลนักเรี ยน
7. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
8. สถานที่และสภาพแวดล้อม
9. ความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการจัด
การศึกษา
10. สิ่ งจูงใจและประโยชน์ที่
นักเรี ยนได้รับ

ตัว
บ่ งชี้
7
8
6
7
8
6
4
5
8

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อ
สถาบันการศึกษา
1. กลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2. การวางแผนอัตรากาลัง
สรรหาว่าจ้าง
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. การดึงดูดและรักษาพนักงาน
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ตัว
บ่ งชี้
3
4
5
3
4
5

7

66

24
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จ จัย ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ข อง
สถาบัน การศึ ก ษา จ านวน 239 คน จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน สถาบันการศึกษา ตาแหน่ ง โดยการแจกแจงความถึ่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสุ งสุ ด ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารและอาจารย์
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

104
135
239

43.5
56.5
100.0

รวม

2
173
62
2
239

8
72.4
25.9
8
100.0

92
31
26
81
9
239

38.5
13.0
10.9
33.9
3.8
100.0

8
231
239

3.35
96.65
100.0

1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. การศึกษา
1. อนุปริ ญญา
2. ปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท
4. ปริ ญญาเอก
3. สถาบันการศึกษา
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
รวม
4. ตาแหน่ ง
1. ผูบ้ ริ หาร
2. อาจารย์
รวม
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จากตารางที่ 13 พบว่าผูบ้ ริ หารและอาจารย์จานวน 239 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 135
คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.5 การศึ กษาโดยส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 173 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.4 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.9
ผูจ้ บการศึ ก ษาในระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาเอกมี จ านวน 2 คนเท่ า กัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8
สถาบันการศึกษาที่สังกัดส่ วนใหญ่เป็ นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ จานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.5 รองลงมา ได้แก่ วิทยาลัยไออาร์พีซี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.9 ลาดับต่อมาคือ
วิทยาลัยเทคนิ คอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และศูนย์การเรี ยน
เอสแอนด์พี คิดเป็ นร้อยละ 13.0 10.9 และ 3.8 สาหรับตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.35 และอาจารย์จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.65ตามลาดับ
ตารางที่ 14 แสดงค่าต่าสุ ด สู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุและประสบการณ์
(N = 239)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
MIN
MAX
S.D.
1. อายุ

21 ปี

59 ปี

34

7.65

2. ประสบการณ์

1 ปี

38 ปี

8

7.13

จากตารางที่ 14 พบว่า อายุของผูบ้ ริ หารและอาจารย์สูงสุ ดอยูท่ ี่ 59 ปี ต่าสุ ด 21 ปี มีอายุ
เฉลี่ย 34 ปี สาหรับประสบการณ์การทางานต่าสุ ดอยูท่ ี่ 1 ปี สูงสุ ด 38 ปี ประสบการณ์เฉลี่ยอยูท่ ี่ 8 ปี
2.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ ประกอบความสาเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ รายด้ าน
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จานวน 30 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ รายด้าน
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สิ่ งจูงใจและประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
ผูส้ อน
ระบบการดูแลนักเรี ยน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู้
นโยบายของสถาบันการศึกษา
หลักสูตร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กิจกรรมนักเรี ยน
การวางแผนอัตรากาลัง สรรหาว่าจ้าง
การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
การวางแผนกลยุทธ์/การวางแผนงาน
การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
นักเรี ยน
การพัฒนาบุคลากร
การจัดองค์กร
การประสานงานภายใน
การวินิจฉัยสัง่ การ/การอานวยการ
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
การรายงาน
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่และสภาพแวดล้อม
การบริ หารงานบุคคล
สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
การตลาด/การ ประชาสัมพันธ์
การมอบอานาจหน้าที่
การบริ หารงบประมาณ

8.0562
8.0418
7.9655
7.9456
7.9372
7.9163
7.8870
7.8469
7.8213
7.8089
7.7621
7.6998
7.6862
7.6804
7.6792
7.6778
7.6770
7.6527
7.6485
7.6290
7.5743
7.5666
7.5492
7.5439
7.5406
7.5380
7.5289
7.4795
7.4289
7.3004

1.49730
1.61331
1.40960
1.41984
1.39067
1.54104
1.40605
1.32810
1.51800
1.69203
1.44573
1.65977
1.62532
1.39093
1.54011
1.53184
1.53100
1.53800
1.67620
1.71198
1.70453
1.55049
1.73506
1.66577
1.61651
1.64758
1.71600
1.62983
1.70844
1.73446
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จากตารางที่ 15 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ องค์ป ระกอบด้า นสิ่ ง จู ง ใจและ
ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับอยูใ่ นลาดับสู งที่สุด ( X =8.0562, S.D. = 1.4973) ส่ วนองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยลดลงมา ได้แก่ ด้านการดึงดูดและรักษาพนักงาน ( X = 8.0418, S.D. = 1.61331) ด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ( X =7.9655, S.D. =1.40960 ) สาหรับองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริ หารงบประมาณ ( X =7.3004, S.D. =1.73446)
2.3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ ประกอบความสาเร็จ
ของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้ อ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จานวน 154 ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
1. ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
2. การกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจน
3. การมีเป้ าหมายในการเพิม่ ศักยภาพระบบการทางานของสถาบันควบคูก่ บั การยกระดับ
การศึกษาของพนักงานในองค์กร
4. การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผล สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
นโยบายของสถาบันการศึกษา
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร
มีนโยบายการบริ หารสถาบันเสมือนกับการบริ หารธุรกิจ
มีนโยบายการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นเอกภาพ
มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนเสมือนปฏิบตั ิต่อลูกค้าในลักษณะการบริ หารธุรกิจ
มีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด
การมอบอานาจหน้าที่
10. มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน
11. พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจเพียงพอในการทางาน

8.2134
8.0126
7.8661

1.53409
1.59168
1.50310

7.7699

1.57494

8.1088
7.8201
7.7448
7.7824
7.7782

1.53553
1.56278
1.58437
1.46770
1.56276

7.6151
7.2050

1.82027
1.98201

247

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
การมอบอานาจหน้าที่ (ต่อ)
12. บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความเข้าใจพันธกิจ เป้ าหมาย และวิธีการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน
13. การแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบมีความชัดเจน
การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
14. แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
15. แผนกลยุทธ์ขององค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงมายังแผนการดาเนินงาน
ของสถาบัน
16. แผนการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
17. มีการปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์เป็ นระยะเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
18. มีกระบวนการไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
19. มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงั คม (CSR) อย่างต่อเนื่อง
20. มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการเรี ยนการสอน
21. ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสถาบัน
การจัดองค์กร
22.
23.
24

การจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กรหลัก
มีโครงสร้างและหน่วยงานย่อยชัดเจน เหมาะสม
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้การดูแลของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อมีการทางานที่
เชื่อมโยงกัน
25. การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้บอร์ดอานวยการที่มีผบู้ ริ หารสถาบันและองค์กรร่ วม
รับทราบและชี้แนะ
26. การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business unit) ในองค์กร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานปฏิบตั ิการในองค์กรโดยตรง
การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน
27. บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาบัน
28. บุคลากรของสถาบันและพนักงานในองค์กรเข้าใจและเชื่อมัน่ การจัดระบบการศึกษาของ
องค์กร
29. การจัดคนที่มีความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่ทา

7.5732

1.76862

7.3222

2.01694

7.7573
7.7197

1.64741
1.58806

7.6778
7.6611
7.6904

1.61946
1.62381
1.61283

7.8954
7.4477

1.69237
1.89326

7.5941

1.71943

7.7824
7.6360
7.4477

1.57806
1.73366
1.78591

7.7615

1.81660

7.6360

1.71661

7.8117
7.8326

1.63281
1.61831

7.6318

1.82835
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน (ต่อ)
30. มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่างสม่าเสมอ
31. มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบัน
32. มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรในสถาบันอย่างชัดเจน
33. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน
การวินิจฉัยสัง่ การ/การอานวยการ
34.
35.

ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
มีทกั ษะในการชักจูง โน้มน้าว กระตุน้ บุคลากรให้ทางานที่มอบหมายได้สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย
36. มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
การประสานงานภายใน
37.
38.
39.

มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนวทางการทางานอย่างสม่าเสมอ
มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ และบรรลุเป้ าหมาย
ของงาน
การรายงาน
40. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ ริ หารระดับสูงทราบทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
41. มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงาน
ต่อกลุ่มผูบ้ ริ หารสถาบัน
42. มีการจัดทารายงานประจาปี และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
43. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ
การบริ หารงบประมาณ
44. บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้องค์กร (Profit Center )
45. จัดงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หารในโอกาสพิเศษต่างๆ
46.
47.
48

มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดระบบการศึกษาและความคุม้ ค่าในการลงทุน
ระยะยาว
ได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง
เป็ นต้น
ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การวิจยั การประชุม
วิชาการ เป็ นต้น

7.6569
7.3138
7.2971
7.2218

1.81018
2.06965
2.00829
2.00341

7.6485
7.6025

1.81552
1.71895

7.6360

1.79089

7.7322
7.6234
7.5900

1.76195
1.81972
1.67510

7.6904
7.5146

1.81854
1.80301

7.4644
7.5272

1.93100
1.81910

7.2092
7.2845

1.94627
1.98169

7.5021

1.86267

7.3013

1.89904

7.2050

2.00729
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
49. ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ อง
และร่ วมประสานงานอย่างเข้มแข็ง
50. การบริ หารเสมือนคนในครอบครัว ให้ความเป็ นกันเองอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุน้ และ
จูงใจบุคลากร
51. มีการบริ หารงานภายในสถาบันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
52. มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
การตลาด/การประชาสัมพันธ์
53. มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด
ต่อเนื่องและสมดุลย
54. มีการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
55. มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประโยชน์ของการเรี ยนที่สถาบันต่อ
ผูป้ กครองและนักเรี ยน
56. มีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วธิ ีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของสถาบัน
57. มีการทาวิจยั การตลาดเพือ่ ทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
58. มีการจัดทาตัวชี้วดั ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
59. มีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
60. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
61. มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและนาไปประยุกต์ใช้ได้
การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
62. มีการกาหนดแผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบัน
63. ใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
64. มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่ วมมือในด้านต่างๆ
65. องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยูใ่ นวงการเดียวกันเพือ่ การ
สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
66. สร้างสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน นักเรี ยน
ผูป้ กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษา
67. สร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรเพื่อได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านต่างๆ

7.5481

1.81867

7.4686

1.84427

7.6736
7.6067

1.69595
1.79522

7.6485

1.74230

7.7155
7.7699

1.62006
1.66822

7.1423
7.1213

2.24279
2.12970

7.7490
7.4895
7.7531
7.7531

1.72102
1.80537
1.76620
1.71061

7.6653
7.6444
7.7573
7.6444

1.68186
1.69127
1.69270
1.65358

7.7322

1.58361

7.6318

1.63419
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
หลักสูตร
68.

มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
69. มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับสมรรถนะในตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการ
70. ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการกาหนดและออกแบบหลักสูตร
71. หน่วยงานปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหาหลักสูตร
72. มีการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตรเพื่อให้นกั เรี ยนซึมซับความเป็ นองค์กร
73. มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
อยูเ่ สมอ
74. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการประเมินผลการเรี ยน
และการฝึ กงานของนักเรี ยน
วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู้
75. มีการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
76. มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยนและทางอินเทอร์เน็ต
77. มีการจัดการเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based learning)
78. มีการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (On-the–job training)
79. มีการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-based learning)
80. มีการจัดการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
81. มีการใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ที่ทาให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
ผูส้ อน
82. มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
83. มีความรู้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดี และมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
84. สามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ ยเทคนิคที่หลากหลายและสามารถเป็ นต้นแบบที่ดี
85. เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
86.
87.

สามารถเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเข้ากับองค์กรและตามปรับตามกลยุทธ์ขององค์กรได้ทนั
มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม

7.8410

1.70017

7.8285
7.8870
7.7364
7.8285
7.8159

1.74169
1.67024
1.79915
1.71249
1.64738

7.8117

1.57518

7.7322
7.7280

1.63581
1.59743

8.0753
8.2176
7.7908
7.8410

1.52933
1.52388
1.61081
1.59036

7.8243

1.57531

8.0293
7.9498

1.69378
1.62361

7.9372
7.7950

1.57723
1.58903

7.7615
8.2008

1.45146
1.50400
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
นักเรี ยน
88. มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้สมรรถนะตามที่องค์กร
ต้องการ
89. มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร เมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
90. เน้นการหล่อหลอมนักเรี ยนให้ได้คุณสมบัติตามหลักปรัชญาของสถาบันการศึกษา
91. มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ และทัศนคติ
92. มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมในการทางาน
93. มีวธิ ีการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทางานอย่างเป็ นระบบ
94. มีอตั ราการลาออกน้อยระหว่างการเรี ยน
กิจกรรมนักเรี ยน
95. การจัดกิจกรรมนักเรี ยนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
96. มีการจัดตั้งคณะทางานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน
เป้ าหมายและรายละเอียดของแผนงาน
97. ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรี ยน
98. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ
99. กิจกรรมนักเรี ยนสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านส่ วนตัว อารมณ์
สังคม และวิชาการ
100. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
101. ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งด้วยเครื่ องมือที่เทียงตรงมีประสิ ทธิภาพ
ระบบการดูแลนักเรี ยน
102.
103.
104.
105.
106.
107.

มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลัก ร่ วมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
มีทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้องทีมีเจตคติที่ดี พร้อมทุ่มเทดูแลนักเรี ยนอย่างจริ งจังและเสี ยสละ
มีระบบการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและระบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นักเรี ยนได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและตรงกับสภาพปั ญหา
มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั ตนเอง มีการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์
คุณธรรม จริ ยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค
มีการจัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

7.4979

1.87391

7.8285
7.9456
7.7029
7.8954
7.7113
7.1632

1.75371
1.66563
1.71977
1.61191
1.64122
1.91701

7.7950
7.8536

1.60220
1.59289

7.9456
7.7113
7.8243

1.57754
1.65651
1.51826

7.5774

1.6555

7.6276

1.63452

8.0879

1.49109

7.9665
7.9372

1.60322
1.48389

7.9038
7.8661

1.47925
1.55530

7.8619

1.47592
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
108. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
109. สื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
110. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู้ท้ งั ที่เป็ นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
111. สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการศึกษาด้วยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
112. สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนสาหรับผูส้ อน
สถานที่และสภาพแวดล้อม
113. สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก
114. อาคารสถานที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีต่อการเรี ยนการสอน ความสะดวกสบาย
เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
115. สถานที่ อาคาร ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอนมีการจัดได้เสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
116. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนได้ติดต่อ ประสานงานและร่ วมมือกันรวมทั้งเอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้
117. มีแหล่งเรี ยนรู้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด
ห้องปฏิบตั ิการ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น
ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
118. การเตรี ยมบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
119. การจัดโครงสร้างภายในสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมกับการบริ หารอย่างคล่องตัว
และเกิดประสิ ทธิภาพ
120. การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
121. การคัดเลือกผูส้ อนที่มีความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกั ษะสูงในการถ่ายทอด
122. พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจการจัดการศึกษาขององค์กร
123. มีการวิเคราะห์ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนที่องค์กรจะได้รับ
124. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรในธุรกิจเดียวกัน ชุมชน
ผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย เป็ นต้น
สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
125.
มีทุนการศึกษา
126.
การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

7.5063
7.5941
7.5439

1.83081
1.81686
1.82108

7.5146
7.4854

1.81462
1.81462

7.7615
7.5523

1.66704
1.91533

7.4854
7.4854

1.74377
1.68246

7.4184

1.82439

7.5607
7.5021

1.68142
1.73901

7.7238

1.62927

7.5941
7.6151
7.4561
7.5146

1.77237
1.64570
1.67192
1.74859

7.8703
8.1590

1.84138
1.65509
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ (ต่อ)
127. มีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
128. วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จ
129. ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
130. ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
131. สิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น อาหาร
กลางวัน ที่พกั ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
132. การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์
133. กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควรปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ วยืดหยุน่ ตามกล
ยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
134. การประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ร่ วมกันหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กรและจัดการศึกษาในสถาบันให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
การวางแผนอัตรากาลัง/การสรรหาว่าจ้าง
135. สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพือ่ ตอบสนองความต้องการแรงงานขององค์กร
136. การเชื่อมโยง ประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานสรรหาว่าจ้างของ
องค์กร ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรี ยน
137. นักเรี ยนได้รับการบรรจุเข้าทางานในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถเมื่อสาเร็ จการศึกษา
138. องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่งงานว่างเพื่อรองรับบุคคลที่สถาบันผลิตออกมา
การพัฒนาบุคลากร
139. สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
140. สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับองค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย เพื่อคุณภาพของการบริ การและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
141. สถาบันเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและจัดการความรู้ทว่ั ทั้งองค์กร

142.
143.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จดั ทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่งงานที่
ต้องการและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น
หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัดหลักสู ตรต่างๆ ให้กบั สถานศึกษา เช่น
หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรทดลองงาน เป็ นต้น

8.1046
8.3096
8.1423
8.1255
7.6820

1.68581
1.58391
1.63877
1.62728
1.95735

7.5146

1.84448

7.5565

1.75253

7.5607

1.76434

7.6778
7.5732

1.78249
1.76862

7.8577
7.6904

1.71641
1.84606

7.7741

1.66249

7.7280

1.70432

7.6695

1.59422

7.5565

1.59962

7.6569

1.68516
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อ (ต่อ)
(N = 239)
ลาดับ
องค์ ประกอบ
S.D.
X
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
144. นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน
145. นักเรี ยนได้รับสวัสดิการจากองค์กร เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
146. ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบข้อมูลของนักเรี ยนให้อยูใ่ นฐานข้อมูล
ขององค์กรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
147. การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างโอกาสด้านอาชีพต่อนักเรี ยน
148. การที่พนักงานในองค์กรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างความก้าวหน้า
ทางอาชีพให้กบั พนักงาน
149. นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษานี้จะมัน่ ใจว่าเมื่อจบแล้วจะมีงานทาอย่างแน่นอน
150. การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ นวิธีการในการรักษาพนักงานให้
ทางานอย่างต่อเนื่องในองค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
151. วิธีการประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลักของ สมรรถนะ (Competency)
เช่นเดียวกับในองค์กรมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน
152. ผลของการประเมินจะถูกนามาพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้เหมาะสม และ
ตรงกับความต้องการขององค์กรมากยิง่ ขึ้น
153. ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
ของสถาบันและที่องค์กรต้องการ
154. ผลการประเมินนักเรี ยนถูกบันทึกไว้ในระบบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามาพัฒนา
ความรู้และทักษะต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเมื่อบรรจุเข้าทางานแล้ว

7.9163
7.7950

1.77083
1.82070

7.7155

1.75453

8.0418
8.0460

1.71937
1.66336

8.1088
7.9707

1.81169
1.77848

7.9749

1.55549

7.9582

1.57659

7.9163

1.59875

7.8159

1.78921

จากตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อพบว่า
ด้า นวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่
ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ( X = 8.2134, S.D. = 1.53409)
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผลสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
( X = 7.7699, S.D. = 1.57494)
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ด้า นนโยบายของสถาบัน การศึ ก ษา ตัว แปรที่ มี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด ได้แ ก่ นโยบายของ
สถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร ( X = 8.1088, S.D. = 1.53553) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีนโยบายที่ครอบคลุ มสถานการณ์ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์
อย่างละเอียด ( X = 7.7782, S.D. = 1.56276)
ด้านการมอบอานาจหน้าที่ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการกระจายอานาจให้กบั
บุคลากรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน ( X = 7.6151, S.D. = 1.82027) ตัวแปรที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบมีความชัดเจน ( X = 7.3222, S.D.
= 2.01694)
ด้านการวางแผน/แผนกลยุทธ์ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ( X = 7.7573, S.D. = 1.64741) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสถาบัน ( X = 7.5941, S.D. = 1.71943)
ด้านการจัดองค์กร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การจัดโครงสร้ างของสถาบันที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กรหลัก ( X = 7.7824, S.D. = 1.57806) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่การบริ หารสถาบันอยู่ภายใต้หน่ วยธุ รกิจ (Business Unit) ในองค์กรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานปฎิบตั ิการในองค์กรโดยตรง ( X = 7.6360, S.D. = 1.71661)
ด้านการบริ หารงานบุคคลของสถาบัน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ บุคลากรของ
สถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาบัน ( X = 7.7824, S.D. =
1.57806) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน ( X =
7.2218, S.D. = 2.00341)
ด้านการวินิจฉัยสั่งการ/การอานวยการ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมี
ทักษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม ( X = 7.6485, S.D. =
1.81552) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ( X = 7.6360, S.D. = 1.79089)
ด้านการประสานงานภายใน ตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด ได้แก่ มี การจัดประชุ มเพื่อ
สื่ อสารนโยบายและแนวทางการทางานอย่างสม่าเสมอ ( X = 7.7322, S.D. = 1.76195) ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่างต่อเนื่ อง เป็ นระบบ และ
บรรลุเป้ าหมายของงาน ( X = 7.5900, S.D. = 1.67510)
ด้านการรายงาน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งทราบทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ ( X = 7.6904, S.D. = 1.81854) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุด ได้แก่ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ ( X = 7.5272, S.D.
= 1.81910)
ด้านการบริ หารงบประมาณ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ บริ หารสถาบันให้เป็ น
ศูนย์กลางการทากาไรให้องค์กร (Profit Center) ( X = 7.2092, S.D. = 1.94627) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางวิชาการ เช่ น การวิจยั
การประชุมวิชาการ เป็ นต้น ( X = 7.2050, S.D. = 2.00729)
ด้านผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์รให้การ
สนับสนุ นงานและกิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ องและร่ วมประสานงานอย่างเข้มแข็ง ( X = 7.5481,
S.D. = 1.81867) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความ
เป็ นมืออาชีพและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ( X = 7.6067, S.D. = 1.79522)
ด้านการตลาด/การประชาสัมพันธ์ ตัว แปรที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่ มี การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูดต่อเนื่องและสมดุลย์ ( X = 7.6485,
S.D. = 1.74230) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่มีการทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ( X = 7.1213, S.D. = 2.12970)
ด้านการประเมินผล/การประกันคุณภาพ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการจัดทา
ตัวชี้วดั ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน ( X = 7.7490, S.D. = 1.72102) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและนาไปประยุกต์ใช้ได้ ( X =
7.7531, S.D. = 1.71061)
ด้านการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการกาหนด
แผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบัน ( X = 7.6653, S.D. = 1.68186)
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรเพื่อ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ( X = 7.6318, S.D. = 1.63419)
ด้านหลักสู ตร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจองค์กร สามารถนาไปใช้ในการปฎิบตั ิงานได้จริ ง ( X = 7.8410, S.D. = 1.57518) ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด ได้แก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรี ยนและการฝึ กงานของนักเรี ยน ( X = 7.8117, S.D. = 1.57518)
ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจขององค์กร ( X = 7.7322, S.D. =
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1.63581) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทาให้เกิดความรู ้
และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง ( X = 7.8243, S.D. = 1.57531)
ด้านผูส้ อน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่
สอน ( X = 8.0293, S.D. = 1.69378) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีจิตวิญญาณของความเป็ น
ครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม ( X = 8.2008, S.D. = 1.50400)
ด้า นนัก เรี ย น ตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ มี ร ะบบการคัด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ ( X = 7.4979, S.D. = 1.87391) ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีอตั ราการลาออกน้อยระหว่างเรี ยน ( X = 8.2008, S.D. = 1.91701)
ด้า นกิ จ กรรมนัก เรี ย น ตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ การจัด กิ จ กรรมนัก เรี ย น
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา ( X = 7.7950, S.D. = 1.60220) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุด ได้แก่ ประเมิ นผลการจัดกรรมทุกครั้ งด้วยเครื่ องมื อที่เที่ ยงตรงมี ประสิ ทธิ ภาพ ( X =
7.6276, S.D. = 1.63452)
ด้านระบบการดูแลนักเรี ยน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักร่ วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ( X = 8.0879,
S.D. = 1.49109) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดประเมินการดาเนิ นงานตาม
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ( X = 7.8619, S.D. = 1.47592)
ด้า นอุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ สื่ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ( X = 7.7950, S.D. = 1.60220) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนสาหรั บผูส้ อน
( X = 7.7950, S.D. = 1.60220)
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ สถานที่อยูใ่ นทาเลที่
สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิ งอานวยความสะดวก ( X = 7.7615, S.D. =
1.66704) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีแหล่งเรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการและห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ท เป็ นต้น
ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่
การเตรี ย มบุ คลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับข้อก าหนด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับการจัด
การศึกษา ( X = 7.5607, S.D. = 1.68142) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรในธุรกิจเดียวกัน ชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย ตัวแปรที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ( X = 7.5146, S.D. = 1.74859)
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ด้านสิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีทุนการศึกษา
( X = 7.8703, S.D. = 1.84138) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สิ ทธิ -ประโยชน์เช่นเดียวกับ
พนักงานขององค์กร และสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น อาหารกลางวัน ที่พกั ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
ด้านกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่
การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
( X = 7.5146, S.D. = 1.84448) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประชุมร่ วมกันระหว่าง
บุ ค ลากรของสถาบัน การศึ ก ษากับ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ ร่ ว มกัน หาแนวทางในการพัฒ นา
พนักงานในองค์กรและจัดการศึกษาในสถาบันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ( X = 7.5146, S.D. =
1.84448)
ด้านการวางแผนอัตรากาลัง/การสรรหาว่าจ้าง ตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ได้แก่
สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานขององค์กร ( X =
7.6778, S.D. = 1.78249) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่ง
งานว่างเพื่อรองรับบุคลากรที่สถาบันผลิตออกมา ( X = 7.6904, S.D. = 1.84606)
ด้านการพัฒนาบุคลากร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สถาบันเป็ นสถานที่ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ( X = 7.7741, S.D. = 1.66249) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ หน่ วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัดหลักสู ตรต่างๆ ให้กบั สถานศึกษา เช่น
หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรทดลองงาน เป็ นต้น ( X = 7.6569, S.D. = 1.68516)
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ได้แก่ นักเรี ยนได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน ( X = 7.6904, S.D. = 1.84606) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบข้อมูลของนักเรี ยนให้อยู่ในฐานข้อมูลของ
องค์กรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ ( X = 7.7741, S.D. = 1.66249)
ด้านการดึ งดูดและรักษาพนักงาน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นักเรี ยนได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน ( X = 8.0418, S.D. = 1.71937) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้ เป็ นวิธีการในการรักษาพนักงานให้ทางาน
อย่างต่อเนื่องในองค์กร ( X = 7.9707, S.D. = 1.77848)
ด้า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน ตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้แ ก่ วิ ธี ก าร
ประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลักของสมรรถนะ (Competency) เช่นเดียวกับในองค์กรมา
ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน ( X = 7.9749, S.D. = 1.55549)ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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ได้แก่ ผลการประเมิ นนักเรี ยนถูกบันทึ กไว้ในระบบของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่อนามาพัฒนา
ความรู ้และทักษาต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเมื่อบรรจุเข้าทางานแล้ว
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิค Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เพื่อใช้วดั
ความเหมาะสมของข้อมูลเป็ นการยืนยันข้อมูลที่มีอยูว่ ่าเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ได้หรื อไม่ โดยค่า KMO ต้องมากกว่า .50 จึงถือว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2548:23) และค่า Bartlett’s Test of Sphericity
นัยสาคัญที่ .05 และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลักหรื อ
เทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation
ด้วยวิธี Varimax Method ที่ 25 รอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง
+1 และทุกองค์ประกอบจะต้องมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ซึ่ งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 17 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หาร
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df.
Sig.

(N=239)
.971
23077.078
2211
.000

จากตารางที่ 17 พบว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า= .971 ซึ่งมากกว่า .50 และเข้าสู่ 1
สรุ ปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก จากนั้นนาข้อมูลไปทาการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร โดยใช้มาตรวัดของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติ
ทดสอบจะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square= 23077.078 df.2211ได้ค่า Significance =
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ข้อมูลเหมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor
Analysis ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ตารางที่ 18 แสดงค่า Eigenvalue ของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการ
จัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ กลุ่มการบริ หารสถาบัน
การศึกษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่
(N=239)
Com
pone
nt

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

Initial Eigenvalues
Total
% of
Cumulati
Variance
ve %

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

Extraction Sums of Squared Loading
Total
% of
Cumulati
Variance
ve %

Rotation Sum of Squared Loading
Total
% of
Cumulati
Variance
ve %

136.323
7.932
6.504

66.928
42.697
41.133

65.449
3.808
3.123

65.449
69.257
72.379

32.132
20.499
19.748

32.132
52.631
72.379

จากตารางที่ 18 พบว่ า ค่ าสถิ ติ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบด้า นการบริ หาร
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิติสาหรับแต่ละ Factor (Component) ทั้ง
ก่อนและหลังสกัดปั จจัยโดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลักหรื อเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุน
แกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method ที่ 25 รอบ โดยค่าของน้ าหนัก
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องค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1 และตัวแปรแต่ละตัวแปรจะต้องอยูใ่ นองค์ประกอบ
ที่มีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เมื่อหมุนแกนตัวประกอบแล้ว จึงจัดเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน
องค์ประกอบ (Component) ที่มีค่า Eigenvalue มากที่สุดถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมาก
ที่ สุ ด เพราะมี ค่ า ความผัน แปรหรื อค่ าความแปรปรวนทั้งหมดของตัว แปรปั จ จัย ที่ ถู ก จัด อยู่ ใ น
องค์ประกอบนั้นมากที่ สุด (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2548:23-25) เรี ยงลาดับความสาคัญ จานวน 3
องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีค่า Eigenvalue เรี ยงตามลาดับดังนี้
องค์ประกอบที่1 มีค่า Eigenvalue = 66.928 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ร้อยละ 32.132
องค์ประกอบที่ 2 มีค่า Eigenvalue = 42.697 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ร้อยละ20.499
องค์ประกอบที่ 3 มีค่า Eigenvalue = 41.133 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ร้อยละ19.748
องค์ประกอบความสาเร็ จของการบริ หารสถาบันการศึ กษาทั้ง 67 ตัว แปร ร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบได้ร้อยละ 72.379
โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ชุดของด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ นามาจัดเรี ยงลาดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย สามารถนาเสนอเป็ น
ตารางและแผนภาพ เรี ยงตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 1
(N=239)
ข้ อคาถาม
X32
X31
X34
X33
X50
X35

องค์ ประกอบ
มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรในสถาบันอย่างชัดเจน
มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบัน
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้
อย่างดีเยีย่ ม
บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน
การบริ หารเสมือนคนในครอบครัว ให้ความเป็ นกันเองอย่างใกล้ชิด
เพื่อกระตุน้ และจูงใจบุคลากร
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการชักจูง โน้มน้าว กระตุน้ บุคลากรให้ทางานที่
มอบหมายได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.791
.785
.761
.754
.740
.736
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
(N=239)
ข้ อคาถาม
X49
X52
X27
X51
X45
X29
X36
X28
X37
X39
X43
X48
X46
X30
X47
X10
X24
X38
X23

องค์ ประกอบ
ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมของ
.710
สถาบันทุกเรื่ องและร่ วมประสานงานอย่างเข้มแข็ง
ผูบ้ ริ หารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพ
.705
และส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบัติตรงกับความ
.705
ต้องการของสถาบัน
มีการบริ หารงานภายในสถาบันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
.704
จัดงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หารในโอกาสพิเศษต่างๆ
.703
การจัดคนที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ทา
.700
มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
.693
บุคลากรของสถาบันและพนักงานในองค์กรเข้าใจและเชื่อมัน่ การ
.675
จัดระบบการศึกษาขององค์กร
มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนวทางการทางานอย่างสม่าเสมอ
.672
มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ และ
.666
บรรลุเป้ าหมายของงาน
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสถาบันให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ
.660
ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
.659
เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็ นต้น
มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดระบบการศึกษาและความคุม้ ค่า
.654
ในการลงทุนระยะยาว
มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่างสม่าเสมอ
.652
ได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่าและ
.650
ผูป้ กครอง เป็ นต้น
มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน
.637
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้บอร์ดอานวยการที่มีผบู้ ริ หารสถาบันและ
.622
องค์กรร่ วมรับทราบและชี้แนะ
มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
.618
มีโครงสร้างและหน่วยงานย่อยที่ชดั เจน เหมาะสม
.608
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
(N=239)
ข้ อคาถาม
X40
X67
X60
X22
X65
X11
X61
X64
X66
X58
X24
X21

องค์ ประกอบ
ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ ริ หารระดับสูงทราบทุกเดือน
.596
อย่างสม่าเสมอ
มีการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรเพื่อได้รับ
.586
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
.574
มีการจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กรหลัก
.573
องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยูใ่ นวงการ
.573
เดียวกันเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจเพียงพอในการทางาน
.571
มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและนาไปประยุกต์ใช้ได้
.567
มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความ
.554
ร่ วมมือในด้านต่างๆ
การสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
.550
พนักงาน นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษา
มีการจัดทาตัวชี้วดั ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
.535
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้การดูแลของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อมี
.530
การทางานที่เชื่อมโยงกัน
มีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสถาบัน
.458

จากตารางที่ 19 พบว่าการบริ หารสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ในองค์ประกอบชุดที่ 1 มีจานวน 37 องค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สุดมีค่า Eigenvalue สู งสุ ด =
66.928 การบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีค่าน้ าหนัก องค์ประกอบสู งสุ ด
คือ มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรในสถาบันอย่างชัดเจน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
= .791รองลงมา คือ มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบัน มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ = .785 และผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้
อย่างดีเยี่ยม มีค่าน้ าหนัก = .761 ส่ วนอันดับต่าสุ ด คือ ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายใน
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สถาบัน มีค่าน้ าหนัก = .458 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ ว่า การบริ หารครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
สถาบันการศึกษา แสดงเป็ นแผนภูมิที่ 9 ดังนี้
X6

.791
.652

X5

.785

X34

.761

X30
X47

.650

.751

X10

.637

.741

X24

.622

X35

.736

X38

.618

X49

.710

X23

.60
8

X33
X50

0

X32
X27
X51
X45
X29

.705

X40

.596

.705

X67

.586

.704

X60

.703

X22

.573

.700

X65

.573

.693

X11

.571

X61

.567

X64

.554

X66

.550

X58

.535

X24

.530

X21

.458

X36

.791

X28

.675

X37

.672

X39

.666
6

X43

.660

X48

.659

X46

.574

ชื่อองค์ประกอบ
การบริหารครูอาจารย์ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
สถาบันการศึกษา

.654

แผนภูมิที่ 9 องค์ประกอบที่ 1 การบริ หารครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถาบันการศึกษา
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 2
(N=239)
ข้ อคาถาม
X5
X1
X14
X2
X3
X7
X4
X16
X15
X9
X8
X17
X12
X6
X13
X18
X19

องค์ ประกอบ
นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร
ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
การกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจน
การมีเป้ าหมายในการเพิ่มศักยภาพระบบการทางานของสถาบันควบคู่กบั การ
ยกระดับการศึกษาของพนักงานในองค์กร
มีนโยบายการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นเอกภาพ
การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผล สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
แผนการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิ ได้จริ ง
แผนกลยุทธ์ขององค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงมายังแผนการ
ดาเนินงานของสถาบัน
มีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์
อย่างละเอียด
การมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนเสมือนปฏิบตั ิต่อลูกค้าในลักษณะการบริ หารธุรกิจ
การปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์เป็ นระยะเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความเข้าใจพันธกิจ เป้ าหมาย และวิธีการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน
มีนโยบายการบริ หารสถาบันเสมือนกับการบริ หารธุรกิจ
การแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบมีความชัดเจน
มีกระบวนการไปสู่การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ สงั คม (CSR) อย่างต่อเนื่อง

ค่ านา้ หนักองค์ประกอบ
.776
.749
.733
.732
.732
.731
.710
.690
.681
.667
.644
.615
.606
.583
.576
.559
.471

จากตารางที่ 20 พบว่าการบริ หารสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ในองค์ประกอบชุดที่ 2 มีจานวน 17 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 42.697 การบริ หารสถาบัน
การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ นโยบายของสถาบัน
สอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .776 รองลงมา คือ ปรัชญาและ
เป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .749 และแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ขององค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .733 ส่ วนอันดับต่าสุ ด
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คือ มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ สังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ =
.471 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 นี้วา่ การจัดการเชิงกลยุทธ์แสดงเป็ น แผนภูมิที่ 10 ดังนี้
X5

.776

X1

.749

X14

.733

X2

.732

X12
X3

.732

X6
X7

X15

.576

.559

.690

.681

X19

ชื่อองค์ ประกอบ
การจัดการเชิงกลยุทธ์

.710

X18
X16

.583

.731

X13
X4

.606

.471

.667

X9
.644

X8
.615

X17

แผนภูมิที่ 10 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
(N=239)
ขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 3
ข้ อคาถาม
X56
X57
X53
X44
X41
X59
X55
X26
X15
X62
X42
X63
X20

องค์ ประกอบ
การมีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วธิ ีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
ของสถาบัน
การทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วย
วิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่องและสมดุลย์
บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้องค์กร (Profit Center )
การรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งการดาเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ ริ หารสถาบัน
การมีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประโยชน์ของการเรี ยนที่
สถาบันต่อผูป้ กครองและนักเรี ยน
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business unit) ในองค์กร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานปฏิบตั ิการในองค์กรโดยตรง
การประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายเหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมาย
การกาหนดแผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบัน
มีการจัดทารายงานประจาปี และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการเรี ยนการสอน

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.791
.731
.637
.636
.621
.608
.606
.600
.586
.585
.584
.539
.537

จากตารางที่ 21 พบว่า การบริ ห ารสถาบัน การศึ ก ษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ในองค์ประกอบชุดที่ 3 มีจานวน 13 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 41.133 การบริ หารจัดการ
สถาบัน การศึ ก ษาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ มี ค่ าน้ า หนัก องค์ประกอบสู งสุ ด คื อ มี
พนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของสถาบัน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
= .791 รองลงมาคือ มีการทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ = .731 และมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั
ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่ องและสมดุลย์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .637 ส่ วนอันดับต่าสุ ด คือ มี
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การจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนิ นงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ระบบการทางานและการเรี ยนการสอน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .537 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบ
ที่ 3 นี้วา่ การสื่ อสารการตลาด แสดงเป็ นแผนภูมิที่ 11 ดังนี้
X56

X57

.791

.731

X53

.637

X44

.636

X41

.621

X59
X55

.608

ชื่อองค์ ประกอบ
.606

X26

.600

X15

.586

X62

.585

X42

.584

X63

.539

X20

.537

แผนภูมิที่ 11 องค์ประกอบที่ 3 การสื่ อสารการตลาด

การสื่ อสารการตลาด
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ตารางที่ 22 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
(N=239)
.966
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
22444.077
df.
2016
Sig.
.000
จากตารางที่ 22 พบว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า = .966 ซึ่งมากกว่า .50 และเข้าสู่
1 สรุ ปได้ว่าข้อมูลที่มีอยูเ่ หมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก จากนั้นนาข้อมูลไปทาการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร โดยใช้มาตรวัดของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติ
ทดสอบจะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square=22444.077 df. 2016 ได้ค่า Significance =
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ข้อมูลเหมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor
Analysis ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตารางที่ 23 แสดงค่า Eigenvalue ของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
(N=239)
Initial Eigenvalues

Comp
onent

Total

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

% of Cumulati
Variance ve %
59.306
59.306
6.783
66.089
5.359
71.448
3.046
74.494
2.968
77.463
1.981
79.444
1.608
81.052
1.454
82.506
1.299
83.804
1.152
84.956

Extraction Sums of Squared
Loading
Total
% of Cumulati
Variance ve %
105.942 59.306
59.306
12.118
6.783
66.089
9.573
5.359
71.448

Rotation Sum of squared
Total
57.218
37.031
33.384

% of Cumulati
Variance ve %
32.030
32.030
20.730
52.760
18.688
71.448
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ตารางที่ 23 แสดงค่า Eigenvalue ของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (ต่อ)
(N=239)
Comp
onent
11
12
13
14
15
16
17

Initial Eigenvalues
Total
1.915
1.524
1.415
1.370
1.188
1.147
1.122
1.032

% of Cumulati
Variance ve %
1.072
86.028
.853
86.882
.792
87.674
.767
88.441
.665
89.106
.642
89.748
.628
90.377
.578
90.954

Extraction Sums of Squared
Loading
Total
% of Cumulati
Variance ve %

Rotation Sum of squared
Total

% of Cumulati
Variance ve %

Extraction Method: Principal Component Analysis. (PCA)

จากตารางที่ 23 พบว่า ค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิติสาหรับแต่ละ Factor
(Component) ทั้งก่ อนและหลังสกัดปั จจัย โดยในการวิเคราะห์ องค์ประกอบครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลักหรื อเทคนิ ค PCA (Principal
Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax
Method ที่ 25 รอบโดยค่าของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และ
ตัวแปรแต่ละตัวแปรจะต้องอยู่ในองค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเมื่อหมุนแกน
ตัว ประกอบแล้ว จึ ง จัด เป็ นองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน องค์ ป ระกอบ (Component) ที่ มี ค่ า
Eigenvalue มากที่สุดถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะมีค่าความผันแปรหรื อ
ค่าความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรปัจจัยที่ถูกจัดอยูใ่ นองค์ประกอบนั้นมากที่สุด (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2548: 23-25) เรี ยงลาดับความสาคัญ จานวน 3 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีค่า
Eigenvalues เรี ยงตามลาดับดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีค่า Eigenvalue = 57.218 อธิ บายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ ร้อยละ 32.030
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องค์ประกอบที่ 2 มีค่า Eigenvalue = 37.031 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ ร้อยละ 20.730
องค์ประกอบที่ 3 มีค่า Eigenvalue = 33.384 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ ร้อยละ 18.688
องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ทั้ง 64 ตัว แปร ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้ง 3
องค์ประกอบได้ร้อยละ 71.488
โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ชุ ดของด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ นามาจัดเรี ยงลาดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย สามารถ
นาเสนอเป็ นตารางและแผนภาพ เรี ยงตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 4
(N=239)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ
ผูส้ อนมีความรู้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์กร
X83
เป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
การจัดการเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based learning)
X77
ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
X86
การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (On-the–job training)
X78
การใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ที่ทาให้เกิดความรู้และทักษะในการ
X81
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
ผูส้ อนสามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ ยเทคนิคที่หลากหลายและสามารถเป็ น
X84
ต้นแบบที่ดี
การจัดการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
X80
กันระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร สามารถนาไปใช้
X68
ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-based learning)
X79
ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
X85
การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับสมรรถนะในตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการ
X69

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.812
.794
.786
.781
.765
.765
.761
.756
.753
.748
.743
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 4 (ต่อ)
(N=239)
ข้ อคาถาม
X82
X70
X87
X90
X103
X75
X92
X76
X89
X93
X74
X73
X102
X96
X105
X95
X72
X106

องค์ ประกอบ
ผูส้ อนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการกาหนดและออกแบบหลักสูตร
ผูส้ อนมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม
การหล่อหลอมนักเรี ยนให้ได้คุณสมบัติตามหลักปรัชญาของสถาบันการศึกษา
ผูส้ อนและทีมงานผูเ้ กี่ยวข้องทีมีเจตคติที่ดี พร้อมทุ่มเทดูแลนักเรี ยนอย่าง
จริ งจังและเสี ยสละ
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
ผูส้ อนมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมในการทางาน
มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยนและทางอินเทอร์เน็ต
นักเรี ยนมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร เมื่อเรี ยนจบแล้ว
สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
นักเรี ยนมีวธิ ีการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทางานอย่างเป็ นระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรี ยนและการฝึ กงานของนักเรี ยน
มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรอยูเ่ สมอ
มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักร่ วมกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
มีการจัดตั้งคณะทางานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย
แผนงาน เป้ าหมายและรายละเอียดของแผนงาน
ระบบการดูแลนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและตรงกับ
สภาพปัญหา
การจัดกิจกรรมนักเรี ยนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
การสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในหลักสู ตรเพื่อให้นกั เรี ยนซึ มซับความ
เป็ นองค์กร
กิจกรรมนักเรี ยนส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนรู้จกั ตนเอง มีการพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.740
.732
.712
.711
.710
.710
.704
.698
.695
.685
.683
.679
.669
.669
.668
.667
.666
.659
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 4 (ต่อ)
(N=239)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ
มีระบบการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและระบบคัดกรองนักเรี ยนที่มี
X103
ปัญหาและไม่มีปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
นักเรี ยนมีคุณภาพสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ และทัศนคติ
X91
หน่วยงานปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหาหลักสูตร
X71
มีการจัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
X107
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรี ยน
X97
มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้สมรรถนะตามที่
X88
องค์กรต้องการ
กิจกรรมนักเรี ยนสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านส่ วนตัว
X99
อารมณ์สังคม และวิชาการ
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ
X98

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.657
.647
.614
.613
.602
.599
.593
.540

จากตารางที่ 24 พบว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ในองค์ประกอบชุดที่ 4 มีจานวน 37 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 57.218 การจัดการ
ศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ
สอนมีความรู ้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ดี
ต่อองค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .812 รองลงมา คือ มีการจัดการเรี ยนรู ้จากการทางาน (Workbased learning) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .794 และผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ ท้ งั ในสาย
การศึกษาและสายธุรกิจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .786 ส่ วนอันดับต่าสุ ด คือ นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .540 ผูว้ ิจยั
ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้วา่ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน แสดงเป็ นแผนภูมิที่ 12 ดังนี้
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X83

.812

X89

.695

X77

.794

X86

.786

X93

.685

X78

.781

X74

.683

.765

X73

.679

X84

.765

X102

.669

X80

.761

X96

.669

X68

.756

X105

.668

.753

X95

.667

X81

X79
X85
X69
X82

.748

.666

X72

.743

X106

.659

.740

X103

.657

.732

X91

.647

X71

.614

X107

.613

X97

.602

X88

.599

X99

.593

X98

.540

X70

.791

X87

.712

X90

.711

X10

.710

3

X75

.710

X92

.704

X76

.698

แผนภูมิที่ 12 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน

ชื่อองค์ ประกอบ
หลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ กลุ่มการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 5
(N=239)
ข้ อคาถาม
X128
X126
X127
X130
X129
X125
X120
X123
X113
X122
X131
X121
X118
X124
X119
X117

องค์ ประกอบ
วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จ
การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
การมีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
การมีทุนการศึกษา
การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
การวิเคราะห์ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนที่องค์กรจะได้รับ
สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีส่ิ ง
อานวยความสะดวก
พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจการจัดการศึกษาขององค์กร
สิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
เช่น อาหารกลางวัน ที่พกั ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
การคัดเลือกผูส้ อนที่มีความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกั ษะสูง
ในการถ่ายทอด
การเตรี ยมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรในธุรกิจ
เดียวกัน ชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย เป็ นต้น
การจัดโครงสร้างภายในสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมกับการบริ หารอย่าง
คล่องตัวและเกิดประสิ ทธิภาพ
การมีแหล่งเรี ยนรู้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.834
.830
.818
.803
.778
.737
.734
.701
.691
.685
.669
.668
.667
.656
.636
.612

จากตารางที่ 25 พบว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ในองค์ประกอบชุดที่ 5 มีจานวน 16 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 37.031 การจัดการศึกษาของสถาบัน
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การศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ วุฒิการศึกษาที่แสดงให้
เห็นถึงความสาเร็ จ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .834 รองลงมาคือ การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้า
ทางอาชีพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .830 และการมีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ = .818 ส่ วนอันดับต่าสุ ด คือ การมีแหล่งเรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์ เน็ท เป็ นต้น มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ = .818 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 5 นี้ ว่า แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ แสดงเป็ นแผนภูมิ
ที่ 13 ดังนี้
X128

.834

X126

.830

X127

.818

X130

.803

X129

.778

X125

.737

X120

.734

X123
X113

X118

X124

X119
.701

.667

.656

.636

ชื่อองค์ ประกอบ
แรงดึงดูดในการ
ประกอบอาชีพ

.612

X117
.691

283

แผนภูมิที่ 13 องค์ประกอบที่ 5 แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
.669
ประกอบการขนาดใหญ่
กลุ่มการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
X131
ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดองค์ประกอบที่ 6
.685

X122

X121

.668

(N=239)
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ข้ อคาถาม
X108
X110
X109
X111
X112
X114
X100
X115
X116
X101
X94

องค์ ประกอบ
การมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู้ท้ งั ที่เป็ นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ดว้ ย
รู ปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
สื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็ นของจริ งที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการศึกษาด้วยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนสาหรับผูส้ อน
อาคารสถานที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีต่อการเรี ยนการสอน มีความ
เหมาะสม ปลอดภัยสะดวกสบาย และเพียงพอต่อการใช้งาน
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอ
และมีประสิ ทธิภาพ
สถานที่ อาคาร ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอนมีการจัดได้
เสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนได้ติดต่อ ประสานงานและร่ วมมือ
กันรวมทั้งเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรี ยนทุกครั้งด้วยเครื่ องมือที่เที่ยงตรง มี
ประสิ ทธิภาพ
อัตราการลาออกของนักเรี ยนต่าระหว่างการเรี ยน

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.828
.813
.807
.799
.766
.667
.647
.638
.630
.608

.515

จากตารางที่ 26 พบว่าการจัดการศึ กษาของสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ในองค์ประกอบชุดที่ 6 มีจานวน 11 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 33.384 การจัดการ
ศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ การ
มีสื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .828
รองลงมา คื อ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ ท้ งั ที่ เป็ นซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่
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หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .813 และสื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสู ตรและเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .807 ส่ วน
อันดับต่าสุ ด คือ การมีอตั ราการลาออกของนักเรี ยนต่าระหว่างการเรี ยน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ =
.515 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6 นี้วา่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ แสดงเป็ นแผนภูมิที่ 14 ดังนี้

\
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X108

X110
X109
X111

X112

.828

.813

.807

.799

.766

.667

X114
.647

ชื่อองค์ ประกอบ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้

X100

X115

.638

X116

.630

X101

.608

X94

.515

แผนภูมิที่ 14 องค์ประกอบที่ 6 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 27 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test ของการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
(N=239)
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Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df.
Sig.

.959
8155.346
253
.000

จากตารางที่ 27 พบว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test มีค่า= .959 ซึ่งมากกว่า .50 และเข้าสู่ 1
สรุ ปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก จากนั้นนาข้อมูลไปทาการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร โดยใช้มาตรวัดของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) สถิติทดสอบ
จะมีการแจกแจงโดย ประมาณแบบ Chi-Square= 8155.346 df. 253 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ข้อมูลเหมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor Analysis ทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ตารางที่ 28 แสดงค่า Eigenvalue ของผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
Component

1
2
3
4
5
6
7

Initial Eigenvalues
Total
% of
Cumulative
Variance
%
49.165
72.074
72.074
4.403
6.455
78.529
2.982
4.371
82.900
2.314
3.392
86.293
1.608
2.357
88.650
1.124
1.648
90.298
1.019
1.493
91.791

Extraction Sums of Squared Loading
Total
% of
Cumulative
Variance
%
16.587
72.116
72.116
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Extraction Method:Principle Component Analysis. (PCA)
จากตารางที่ 28 พบว่า ค่าสถิ ติ ส าหรั บการวิ เคราะห์ องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด
การศึ กษาของสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แสดงค่าสถิ ติสาหรั บแต่ละ Factor
(Component) ทั้งก่อนและหลังสกัดปั จจัย โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์
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องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลักหรื อเทคนิ ค PCA (Principal Component
Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method ที่ 25 รอบโดย
ค่าของน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1 และตัวแปรแต่ละตัวแปรจะต้องอยูใ่ น
องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเมื่อหมุนแกนตัวประกอบแล้วจึงจัดเป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ ยวข้องกัน องค์ประกอบ (Component) ที่ มี ค่ า Eigenvalues มากที่ สุ ดถื อว่ าเป็ นองค์ประกอบที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด เพราะมีค่าความผันแปรหรื อค่าความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรปั จจัยที่ถูกจัดอยู่
ในองค์ประกอบนั้นมากที่ สุด (กัลยา วานิ ชย์บ ัญชา, 2548: 23-25) เรี ยงล าดับความส าคัญ จ านวน 3
องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีค่า Eigenvalue เรี ยงตามลาดับดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีค่า Eigenvalue = 16.587 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ได้ ร้อยละ72.116
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา ชุดองค์ประกอบที่ 7
(N=239)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ
การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของ
X132
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จดั ทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง
X142
งานที่ตอ้ งการและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น
สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
X139
สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพื่อตอบสนองความต้องการ
X135
แรงงานขององค์กร
การเชื่อมโยง ประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานสรรหา
X136
ว่าจ้างขององค์กรในการสรรหาและคัดเลือกนักเรี ยน
หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัดหลักสูตรต่างๆให้กบั
X143
สถานศึกษา เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรทดลองงาน เป็ นต้น
หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัดหลักสูตรต่างๆให้กบั
X137
สถานศึกษา เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรทดลองงาน เป็ นต้น

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.914
.898
.897
.897
.887
.882
.878

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา ชุดองค์ประกอบที่ 7 (ต่อ)
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(N=239)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ
นา้ หนักองค์ ประกอบ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบข้อมูลของนักเรี ยนให้อยูใ่ น
.870
X146
ฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทน
ต่างๆ
นักเรี ยนได้รับสวัสดิการจากองค์กร เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการรักษาสภาพ
.856
X145
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและจัดการความรู้ทวั่ ทั้งองค์กร
.856
X141
องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่งงานว่างเพื่อรองรับบุคคลที่สถาบัน
.852
X137
ผลิตออกมา
วิธีการประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลักของสมรรถนะ(Competency)
.852
X151
เช่นเดียวกับในองค์กรมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน
X134
การประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษากับฝ่ ายทรัพยากร
.846
มนุษย์ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร และจัดการ
ศึกษาในสถาบันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
X140
สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับองค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้
.844
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อคุณภาพของการบริ การและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
X150
การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ นวิธีการในการรักษา
.842
พนักงาน ให้ทางานอย่างต่อเนื่องในองค์กร
X133
กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควรปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ ว
.832
ยืดหยุน่ ตามกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
X148
การที่พนักงานในองค์กรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้ เป็ นการสร้าง
.832
ความก้าวหน้าทางอาชีพให้กบั พนักงาน
X152
ผลของการประเมินจะถูกนามาพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้
.815
เหมาะสม และตรงกับความต้องการขององค์กรมากยิง่ ขึ้น
X147
การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างโอกาสด้านอาชีพต่อนักเรี ยน
.824
X153
ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ได้เกณฑ์คุณภาพ
.815
ของสถาบันและที่องค์กรต้องการ
X149
นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษานี้จะมัน่ ใจว่าเมื่อจบแล้วจะมีงานทาอย่างแน่นอน
.787 288

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา ชุดองค์ประกอบที่ 7 (ต่อ)
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(N=239)
ข้ อคาถาม
องค์ ประกอบ
X154
ผลการประเมินนักเรี ยนถูกบันทึกไว้ในระบบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
นามาพัฒนาความรู้และทักษะต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเมื่อเข้าบรรจุเข้า
ทางานแล้ว
X144
นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน

นา้ หนักองค์ ประกอบ
.768

.750

จากตารางที่ 29 พบว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ในองค์ประกอบชุดที่ 7 มีจานวน 23 องค์ประกอบ มีค่า Eigenvalue = 16.587 การ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่ อมโยงต่อสถาบันการศึกษาที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด คือ การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิ งกล
ยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .914 รองลงมา คือ หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งร่ ว มกับ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ัด ท าสมรรถนะส าหรั บ ต าแหน่ ง งานที่ ต ้อ งการและจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .898 และสถาบัน
เป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = .897 ส่ วน
อันดับต่าสุ ด คือ นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ =
.750 ผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 7 นี้วา่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ แสดงเป็ นแผนภูมิที่ 15 ดังนี้
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X132

.914

X142

.898

X139

.897

X135

.897
636

X140

X150

X133
X136

X143

X137

X145

X141

X137

.842

.832

.887

X148

.832

X152

.828

.882
608

.878

X147
X146

.844

.824

.870

X153

.815

X149

.787

X154

.768

X144

.750

.856

.856

.852

X151

.852

X134

.846

แผนภูมิที่ 15 องค์ประกอบที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อองค์ประกอบ
การจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์
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2.5 ผลการวิเคราะห์ ก ารประชุ มผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ องค์ ป ระกอบการจัด การอาชี ว ศึ กษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูว้ ิจยั ได้จดั การประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อรับรองผลการวิจยั
เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จาก
ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึ กษาที่ ผูว้ ิจยั ได้เข้าไปเก็บข้อมูล จานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัด
การศึ ก ษา จ านวน 2 คนรวมทั้ง สิ้ น 7 คน เมื่ อ วัน ที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสมุดเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน การประชุมผูท้ รงคุณวุฒิจดั ขึ้น โดยมี Moderator 1 คน และมี
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั และทีมงาน 4 คน ในการดาเนิ นการประชุมเป็ นไปตามกรอบที่ผวู ้ ิจยั ได้
จัดทาไว้โดย
1. ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูท้ รงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็ นต่อตัวชี้ วดั “ความสาเร็ จ ” ในการจัด
การศึกษาระดับปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ ดังนี้
1.1 นักเรี ยน
“ให้มองที่ output คือ นักเรี ยน”
“จบแล้วได้งานทา ทางานแล้วไปต่ออย่างไร มีการย้ายงานหรื อเรี ยนต่อมั้ย
และอยูใ่ นสถานประกอบการมากน้อยเพียงไร”
“นักเรี ยนต้องมีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการจาเป็ น “
“เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างรวดเร็ วและตรงสาขา”
“Learning & growth ต้องเกิดการเรี ยนรู ้และก้าวหน้าตลอดเวลาในอาชีพนี้”
“การ screen input คือ เด็ก ต้องมีการคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพ output ก็จะมีคุณภาพ”
“มองที่การ drop out ด้วย”
“เด็กต้องมีทกั ษะเทียบเคียงกับตาแหน่งงานทีตอ้ งการ การเรี ยน ฝึ กงานใน
ร้านจะกาหนดให้ถึงตาแหน่งที่กาหนดไว้ “
“เด็กเมื่อเข้า สู่ ระบบ เด็กต้องรู ้ โดยไม่เปิ ดตารา ทางานได้โดยอัตโนมัติ
เป็ นความรู ้ที่ฝังลึกในตัว”
“มี ก ารปรั บ จู น ทัศ นคติ ข องเด็ก ต่ อ การเรี ย นการสอนรู ป แบบนี้ ซึ่ ง จะ
นาไปสู่อตั ราการ drop out ที่ลดลง“
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“เน้น competency ต้องผลิตคนให้ตรงตามความต้องการตลอดห่ วงโซ่
อุปาทาน คือ ตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า ปลายน้ า”
ผูบ้ ริ หารทุกท่านเห็ นสอดคล้องกันว่าการวัดผลความสาเร็ จนั้น ต้องวัด
จากนักเรี ยน โดยนักเรี ยนที่ผลิตจากสถานประกอบการต้องมีสมรรถนะ (Competency) ตรงตาม
ความต้องการ เมื่ อเรี ย นจบแล้ว ได้งานทาอย่างรวดเร็ ว ตรงสาขา สามารถทางานได้ทนั ที อย่าง
อัตโนมัติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2 ครู อาจารย์
“มีความรู ้ประสบการณ์จริ งในสถานประกอบการ”
“ต้องเป็ นผูท้ ี่ทางานจริ งในสถานประกอบการ”
“ครู ฝึกต้องมีทกั ษะการสอนงาน ไม่ใช่การสัง่ งาน”
“เปลี่ยนระบบการพัฒนาครู ให้รู้จกั ทักษะการสอนงาน อัตราการdrop
out จะลดลง”
ตัวชี้วดั ตัวที่สอง ได้แก่ ครู อาจารย์ที่มีประสบการณ์ จริ งในการทางานใน
สถานประกอบการ รวมถึงต้องมีทกั ษะการสอนงานนักเรี ยน และพบว่าทักษะการสอนงานของครู
อาจารย์มีผลต่ออัตราการ drop out ของนักเรี ยน
1.3 หลักสูตร/การจัดการเรี ยนการสอน
“หลักสูตรต้องเป็ นหลักสูตรฐานสมรรถนะ”
“ช่วยกันจัด work-based learning ร่ วมมือกันจัดการเรี ยนแบบทวิภาคี”
ตัวชี้ วดั ตัวที่สาม ได้แก่ หลักสู ตรฐานสมรรถนะ (Competency) ตาม
ลักษณะงานของสถานประกอบการ และมีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ work-based learning”
1.4 ความพึงพอใจของลูกค้า
“ความสาเร็ จอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า เช่ น feedback จากลูกค้าที่มารับ
บริ การ หากมี complain จากลูกค้าด้านการบริ การก็เท่ากับปัญหามาจากพนักงาน นาไปสู่การจัดหลักสูตร”
ตัว ชี้ วัด ตัว ที่ สี่ ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ เ ป็ นผูร้ ั บ บริ ก ารจาก
พนักงานที่สถาบันการศึกษาเป็ นผูผ้ ลิต
1.5 ผูท้ ี่นาผลผลิตไปใช้
“การวัดผลประเมินผลให้เป็ นมาตรฐานวัดโดยคนที่เอาไปใช้”
ตั ว ชี้ วัด ตัว ที่ ห้ า ได้ แ ก่ ผู ้ที่ น าผลผลิ ต ไปใช้ โ ดยจั ด ให้ มี ร ะบบการ
ประเมินผลที่เป็ นมาตรฐานเพื่อวัดความพึงพอใจของผูท้ ี่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาไปทางาน
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โดยสรุ ป ตัวชี้ ว ดั ความสาเร็ จของการจัดการศึ กษาโดยสถานประกอบการ
ได้แก่ นักเรี ยน ครู อาจารย์ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ความพึงพอใจของลูกค้า และผูท้ ี่นา
ผลผลิตไปใช้
2. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบจากข้ อมูลเชิ งคุณภาพและจาก
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นว่าตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่เป็ นข้อมูล
เชิ งคุณภาพและตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ที่เป็ นข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณมีความสอดคล้องกันดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. ผู้สอน/บุคลากร
1. การบริหารครูอาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้ าที่ในสถาบันการศึกษา
1.1 “หากพนักงานคนใดมีความสามารถ เขาสามารถ
1.1 มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรใน
ไต่เต้าได้ถึง CEO บริ ษทั เราจึงมี career path ที่ชดั เจนมาก”
สถาบันอย่างชัดเจน
1.2 มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากร
1.2 “ครู ฝึกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางอาชีพ เช่น
ให้เกิดความรักสถาบัน
ผูจ้ ดั การร้าน ผูจ้ ดั การเขต และผูบ้ ริ หาร”
1.3 “ผูส้ อนมีประสบการณ์ตามมาตรฐานฝี มือที่องค์กร
1.3 ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนด
กาหนด”
แนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
1.4 “สามารถบ่มเพาะนักเรี ยนให้เกิดความรู ้ เกิด
1.4 บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน
ทัศนคติที่ดีและสามารถปฏิบตั ิงานได้”
1.5 “ในการฝึ กงานนั้นผูส้ อนต้องเน้นการสอนงาน
1.5 การบริ หารเสมือนคนในครอบครัว ให้ความเป็ น
ไม่ใช่การสั่งงาน”
กันเองอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุน้ และจูงใจบุคลากร
1.6 “มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน
1.6 ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการชักจูง โน้มน้าว กระตุน้
ตามบริ บทขององค์กรนั้นๆ”
บุคลากรให้ทางานที่มอบหมายได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
1.7 “ครู ตอ้ งมาจากสายศึกษาครึ่ งหนึ่งและสายธุรกิจ
1.7 ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงาน
ครึ่ งหนึ่ง”
และกิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ องและร่ วมประสานงาน
อย่างเข้มแข็ง
1.8 “ในการปฏิบตั ิงานผูส้ อนมีหลายบทบาท บทบาท
1.8 ผูบ้ ริ หารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของ
ที่สาคัญ ได้แก่ ที่ปรึ กษา นักแก้ปัญหา และมีความรู้ดา้ น
ความเป็ นมืออาชีพและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
การปฏิบตั ิงานของร้าน”
1.9 “ผูส้ อนที่มีความรับผิดชอบสู ง”
1.9 บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง
มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาบัน
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. การบริหารครูอาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้ าที่ในสถาบันการศึกษา
(ต่อ)
1.10 “ครู ไม่ใช่เฉพาะในวิทยาลัยหรื อศูนย์การเรี ยน
1.10 มีการบริ หารงานภายในสถาบันสอดคล้องกับ
เท่านั้น อีกครึ่ งชีวติ ของเด็กเจอครู ฝึกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วัฒนธรรมองค์กร
อาชีพ เช่น ผูจ้ ดั การร้าน ผูจ้ ดั การเขต ผูบ้ ริ หารขององค์กร
1.11 “หากมีประสบการณ์ไม่ตรงมีหลักสู ตรพัฒนาครู ”
1.11 จัดงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หาร
ในโอกาสพิเศษต่างๆ
1.12 “ครู ผูบ้ ริ หาร ทุกเดือนต้องลงร้าน เดือนละ 4 ชม.
1.12 การจัดคนที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ทา
ทุกเดือน เป็ นระบบบริ หารงานบุคคลของวิทยาลัย”
1.13 “ครู เข้าใหม่หากไม่มีประสบการณ์ไม่เป็ นไร แต่
1.13 มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถ
ต้องผ่านหลักสูตร 7 วันที่ร้าน ไปจัดของ บริ การลูกค้า
ของแต่ละบุคคล
เรี ยงของ ยกของ ส่ งของต้องเข้าใจอาชีพ”
1.14 “ครู ต้องสอบผ่านตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน
1.14 บุคลากรของสถาบันและพนักงานในองค์กรเข้าใจ
และ ผูจ้ ดั การร้าน เป็ นครู ตอ้ งบริ หารร้านได้ดว้ ย ต้อง
และเชื่อมัน่ การจัดระบบการศึกษาขององค์กร
สอบตาแหน่งให้ผา่ น”
1.15 “ครู ตอ้ งเป็ นต้นแบบ นโยบายที่ เน้นครู ตอ้ งทา
1.15 มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนวทางการ
ธุรกิจจริ งๆ ได้”
ทางานอย่างสม่าเสมอ
1.16 มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นระบบ และบรรลุเป้ าหมายของงาน
1.17 มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสถาบันให้
บุคลากรภายในองค์กรทราบ
1.18 ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็ นต้น
1.19 มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดระบบการศึกษา
และความคุม้ ค่าในการลงทุนระยะยาว
1.20 มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่าง
สม่าเสมอ
1.21 ได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น ภาครัฐ
เอกชน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง เป็ นต้น
1.22 มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. การบริหารครูอาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้ าที่ในสถาบันการศึกษา
(ต่อ)
1.23 การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้บอร์ดอานวยการที่มี
ผูบ้ ริ หารสถาบันและองค์กรร่ วมรับทราบและชี้แนะ
1.24 มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
1.25 มีโครงสร้างและหน่วยงานย่อยที่ชดั เจน เหมาะสม
1.26 มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ ริ หารระดับสูง
ทราบทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
1.27 การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรใน
องค์กรเพื่อได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ
1.28 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
1.29 การจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ขององค์กรหลัก
1.30 องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยู่
ในวงการเดียวกันเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
1.31 พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจ
เพียงพอในการทางาน
1.32 มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจัง
และนาไปประยุกต์ใช้ได้
1.33 มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อความร่ วมมือในด้านต่างๆ
1.34 การสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษา
1.35 มีการจัดทาตัวชี้วดั ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
1.36 การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้การดูแลของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ หรื อมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน
1.37 มีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายใน
สถาบัน
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2. การบริหารงาน/กลยุทธ์
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1 “การบริ หารงานที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรหลัก”
2.1นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร
2.2 “การบริ หารงานด้วย PDCA เน้นองค์รวมของผูม้ ีส่วนได้
2.2 ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับ
ส่ วนเสี ยในองค์กร โดยทุกฝ่ ายต้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
วิสยั ทัศน์ขององค์กร
แบบ PDCA จัดตั้งเป็ นคณะกรรมการในการแก้ไขปั ญหา”

2.3 “การบริ หารงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ตาม
วิถีขององค์กรแม่”
2.4 “การมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี”
2.5 “สถาบันถือเป็ น Business unit ที่แยกกันบริ หาร
จัดการ ด้วยแนวคิดทุก BU เป็ นไม้ค้ ายันองค์กรแม่”
2.6 มีการกระจายอานาจ มีตาแหน่งหน้าที่ขดั เจน และ
ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม”
2.7 “การมี Strategic formula และดาเนินการตามกล
ยุทธ์ที่วางแผนไว้”
3.2 “สถาบันมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ชดั เจน กลยุทธ์
ที่วางสอดคล้องกับกับวิสยั ทัศน์ที่ได้วางไว้”
2.8 “การจัดทาแผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่องเป็ นกลยุทธ์
อย่างหนึ่งที่ดึงดูดและรักษาให้พนักงานทางานอยูใ่ น
องค์กรอย่างต่อเนื่อง”
2.9 “การจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลใน
การบริ หารจัดการสถาบัน โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ การ
ผลิตบุคลากร ดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัด
การศึกษากับผูป้ กครองโดยใช้กลยุทธ์ WIN-WIN”

2.3 แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
องค์กร
2.4 การกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจน
2.5 การมีเป้ าหมายในการเพิม่ ศักยภาพระบบการทางานของ
สถาบันควบคู่กบั การยกระดับการศึกษาของพนักงานในองค์กร
2.6 มีนโยบายการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ วและเป็ นเอกภาพ
2.7 การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผล สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
2.8 แผนการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
2.9 แผนกลยุทธ์ขององค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรและ
เชื่อมโยงมายังแผนการดาเนินงานของสถาบัน
2.10 มีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด

2.11 การมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนเสมือนปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้าในลักษณะการบริ หารธุรกิจ
2.12 การปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์เป็ นระยะ
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
2.13 บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความเข้าใจ
พันธกิจ เป้ าหมาย และวิธีการดาเนินงานที่ชดั เจน
2.14 มีนโยบายการบริ หารสถาบันเสมือนกับการบริ หารธุรกิจ
2.15 การแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบมีความชัดเจน
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
2. การบริหารงาน/กลยุทธ์ (ต่ อ)
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ต่ อ)
2.16 มีกระบวนการไปสู่ การจัดการความรู ้ (Knowledge
Management) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา
2.17 มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ สงั คม (CSR)
อย่างต่อเนื่อง

3. การตลาด
3.1 “กลยุทธ์สาคัญคือ ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
พูดเอง เด็กเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต จับต้องได้”
3.2 “การทาสื่ อโฆษณาที่ปรากฏออกสู่ สายตาประชาชน
ทางโทรทัศน์จะเป็ นสปอตโฆษณาที่มีทุกปี เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพครู ”
3.3 “บุคลากรทุกคนไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์
และพนักงานเวลาออกไปข้างนอกวิทยาลัย ต้องช่วยกันพูด
เรื่ องการศึกษาขององค์กร เผยแพร่ คุณงามความดี เป็ นการ
ช่วยประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยตลอดเวลา”
3.4 “มีการจัดทาบทความ วรสาร ออกเผยแพร่ แก่
สังคม รวมถึงการให้ทุนการศึกษา”
3.5 “ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยในรู ป
ของภาพและวิดิโอ ถึงการเรี ยนการสอน ระเบียบการ พร้อมการ
สมัครออนไลน์ โดยไม่มีการเดินทางมาที่วทิ ยาลัย ยกเว้นสอบ”
3.6 “การเดินทางไปเยีย่ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทัว่ ทุก
ภาคของประเทศ เพื่อเชิญชวนและอธิบายโครงการทุนให้
เข้าใจ รวมถึงเดินทางไปตามสถานศึกษาอาชีวะในจังหวัด
เพื่อพบผูอ้ านวยการ นักเรี ยนพร้อมผูป้ กครอง”

3. การสื่ อสารการตลาด
3.1 การมีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วิธีขายตรง
กับกลุ่มเป้ าหมายของสถาบัน
3.2 การทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย

3.3 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้
เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่องและสมดุล

3.4 บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้
องค์กร (Profit Center )
3.5 การรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ ริ หาร
สถาบัน
3.6 การมีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

3.7 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประโยชน์
ของการเรี ยนที่สถาบันต่อผูป้ กครองและนักเรี ยน
3.8 การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business
unit) ในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ปฏิบตั ิการในองค์กรโดยตรง

291

ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
3. การตลาด (ต่ อ)
3. การสื่ อสารการตลาด (ต่ อ)
3.9 การประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3.10 การกาหนดแผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบัน
3.11 มีการจัดทารายงานประจาปี และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
3.12 ใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
3.13 มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับ
4. หลักสู ตร
สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการเรี ยนการสอน

4.1 “การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยถอดมาจาก
สมรรถนะ (competency) ของตาแหน่งที่ตอ้ งการ เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และการปฏิบตั ิ โดยเอามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของตาแหน่งงาน มาถอดว่าต้องเรี ยนรู้อะไรบ้าง”
4.2 “วิทยาลัยใช้หลัก PDCA ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอน”
4.3 การจัดการเรี ยนรู้ เน้นการทางานจากสถานที่จริ งๆ
ได้ประสบการณ์จากการทางานจริ งๆ เทคนิคการเรี ยนรู้ที่
ใช้ ได้แก่ Work-based learning”
4.4 “มีการนา Core value มาบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่
ปวช. ปี 1 เพื่อให้นกั เรี ยนซึมซับวัฒนธรรมองค์กร”
4.5 “การจัดการเรี ยนการสอนเน้นมีท้ งั ภาคทฤษฎีและ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (On-the-job training) ด้วย
ลักษณะการเรี ยนที่เป็ นระบบทวิภาคีนกั เรี ยนต้องเรี ยนและ
ทางานควบคู่กนั ไป”
4.6 “สถาบันจัดให้มีการทดลองปฏิบตั ิงานในร้านก่อน
เริ่ มเรี ยนจริ งว่ามีความชอบด้านนี้หรื อไม่”
4.7 “จัดการเรี ยนแบบฐานสมรรถนะให้นกั ศึกษาเรี ยน
เรื่ องเดียวจนเชี่ยวชาญแล้วสอบ โดยสอบเป็ นรายบุคคล”
4.8 “ค้นคว้าด้วยตนเอง จากแผ่นซีดีดว้ ยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์”

4.1 มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู้ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยนและทาง
อินเทอร์เน็ต
4.2 นักเรี ยนมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร
เมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
4.3 นักเรี ยนมีวธิ ีการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ
4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
แนวทางการประเมินผลการเรี ยนและการฝึ กงานของนักเรี ยน
4.5 มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอยูเ่ สมอ

4.6 มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ น
บุคลากรหลักร่ วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.7 มีการจัดตั้งคณะทางานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพือ่ กาหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายแผนงาน เป้ าหมายและรายละเอียดของแผนงาน
4.8 ระบบการดูแลนักเรี ยนทาให้นกั เรี ยนได้รับการดูแล
อย่างทัว่ ถึงและตรงกับสภาพปั ญหา
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
4. หลักสู ตร (ต่ อ)

ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ

ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
4. หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน(ต่ อ)

4.9 “ใช้สื่อการเรี ยนเพื่อประหยัดเวลา และให้
ปฏิบตั ิงานมากๆ ไห้ชานาญ”
4.10 “จัดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน (On-the-job training)
และการสอนเป็ นชิ้นงาน (Project-based-learning)
4.11 “การเรี ยนการสอนในเทอมแรกจะเน้นสมรรถภาพ
และวินยั การพัฒนาจิตใจและการปลูกฝังนิสัย
อุตสาหกรรมจนเรี ยนจบ”
4.12 “เมื่อเข้าฝึ กงานที่บริ ษทั จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล เมื่อ
นักเรี ยนเข้าฝึ กงานแล้วจะได้ท้ งั ใบผ่านงานและ
ประกาศนียบัตร”

4.9 การจัดกิจกรรมนักเรี ยนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา
4.10 การสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตรเพื่อให้
นักเรี ยนซึมซับความเป็ นองค์กร
4.11 กิจกรรมนักเรี ยนส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนรู้จกั
ตนเอง มีการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม
จริ ยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค

4.13 “ที่นี่เน้นการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการบวก soft
side soft side จะเยอะ”

4.13 นักเรี ยนมีคุณภาพสู ง ทั้งด้านความรู ้ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และทัศนคติ
4.14 หน่วยงานปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหา
หลักสูตร
4.15 มีการจัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4.16 ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักเรี ยน
4.17 มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เพือ่ ให้ได้
สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ
4.18 กิจกรรมนักเรี ยนสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านส่ วนตัว อารมณ์สงั คม และวิชาการ
4.19 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่
ตรงกับความต้องการ
5. แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ
5.1 วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ
5.2 การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
5.3 การมีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
5.4 ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร

“มาเรี ยนจะได้วฒ
ุ ิ ได้งานทา เรี ยนจบแล้วไม่ตอ้ งแย่งงาน”
“ส่ วนมากเด็กที่ฝึกที่ Showroom จะได้เป็ นหัวหน้า”
“มีรายได้ขณะเรี ยน เมื่อจบเด็กได้งานทา 100%”
“สถาบันใช้ปรัชญา CSV (Create Social Value) ในการพัฒนา
เด็ก สร้างความภาคภูมิใจ”
“แบรนด์ของบริ ษทั เปิ ดดาเนินการมากว่า 40 ปี เป็ นที่น่าเชื่อถือ
มัน่ คงและเข้าตลาดหลักทรัพย์”

4.12 มีระบบการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและระบบคัดกรอง
นักเรี ยนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

5.5 ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
5. แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ(ต่ อ)
“เรี ยนฟรี มีเบี้ยเลี้ยง ไม่ตอ้ งขอพ่อแม่ เอาเงินให้พอ่ แม่ได้”
“เวลาฝึ กอาชีพ จะได้รับค่าตอบแทน ระหว่างฝึ กอาชีพทุกสาขา
เมื่อจบจะได้รับโอกาส ในการเข้าทางานของบริ ษทั มากกว่าคนที่
walk in เข้ามาสมัครงานเป็ นพนักงานเอง เพราะปั้ นมาเอง 2-3 ปี
“คุณค่าอยูท่ ี่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นคุณค่าที่มอบให้กบั
พื้นที่ สังคม ประเทศชาติ”

5.6 การมีทุนการศึกษา
5.7 การออกแบบหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
5.8 การวิเคราะห์ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนที่องค์กรจะ
ได้รับ
5.9 สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจาก
ชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก
5.10 พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจการจัดการศึกษาขององค์กร
5.11 นักเรี ยนได้รับสิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานของ
องค์กร เช่นอาหารกลางวัน ที่พกั ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น

5.12 การคัดเลือกผูส้ อนที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
เชิงธุรกิจและมีทกั ษะสู งในการถ่ายทอด
5.13 การเตรี ยมบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
5.14 การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่น องค์กรในธุรกิจเดียวกัน ชุมชน ผูม้ ี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
5.15 การจัดโครงสร้างภายในสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม
กับการบริ หารอย่างคล่องตัวและเกิดประสิ ทธิภาพ
5.16 การมีแหล่งเรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่นห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และ
ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น
6. สถานที่/สิ่ งอานวยความสะดวก
6. สภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
6.1 “นักเรี ยนได้มีโอกาสใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์จริ งจาก
6.1 การมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและ
การลงฝึ กปฎิบตั ิจริ งในร้าน”
เพียงพอต่อการใช้งาน
6.2 “ใช้อุปกรณ์การสอนที่สมัยใหม่มีใช้อยูใ่ น
6.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ท้ งั ที่เป็ น
ปั จจุบนั ”
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
6. สภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้ (ต่ อ)
6.3 “ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายแอลซีดีทุก
6.3 สื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตร
ห้อง เพื่อการเรี ยนรู้ที่รวดเร็ ว”
และเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
6.4 “วิทยาลัยจัดสิ่ งแวดล้อมให้มีความร่ มรื่ นด้วย
6.4 สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ ม
ต้นไม้ใหญ่ และจัดพุม่ ไม้ใบล้อมรอบตัวอาคาร มีศาลา
การศึกษาด้วยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
พักผ่อนด้านข้างอาคารเรี ยน”
6.5 “ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการติด
6.5 สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการ
เครื่ องปรับอากาศทุกห้อง”
เรี ยนการสอนสาหรับผูส้ อน
6.6 “มีกิจกรรมให้นกั ศึกษาหลังจากเวลาเลิกเรี ยน
6.6 อาคารสถานที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีต่อการเรี ยน
เพื่อผ่อนคลายจากการเป็ นนักศึกษาที่ตอ้ งอยูห่ อพัก”
การสอน ความเหมาะสม ปลอดภัยสะดวกสบาย และ
เพียงพอต่อการใช้งาน
6.7 “วิทยาลัย ตั้งอยูต่ ิดกับนิคมอุตสาหกรรม โรจนะ
6.7 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาในการ
นักเรี ยนเดินทางไปทางานและกลับมาเรี ยนได้อย่างสะดวก” จัดกิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
6.8 สถานที่ อาคาร ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการ
สอนมีการจัดได้ เสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
6.9 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อ
ประสานงานและร่ วมมือกันรวมทั้งเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6.10 ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งด้วยเครื่ องมือที่
เทียงตรง มีประสิ ทธิภาพ
6.11 การมีอตั ราการลาออกของนักเรี ยนน้อยระหว่างการเรี ยน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.1 “ในภาพกว้างวิทยาลัยเป็ นเครื่ องมือเชิง กลยุทธ์ของ 7.1 การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ น
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการดูแลนักเรี ยนตั้งแต่
เครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
ต้นน้ า งานบริ หารบุคคลกับการศึกษาจะอยูใ่ นเนื้อเดียวกัน”
7.2 “นักเรี ยนกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเชื่อมกัน
7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่วนั แรกที่นกั เรี ยนมอบตัว เมื่อนักเรี ยนมอบตัวจะ จัดทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง งานที่ตอ้ งการและจัด
ถือเสมือนเป็ นพนักงานขององค์กร”
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น
7.3 “การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรนั้น จะเชื่อมกัน
ระหว่างอัตราการรับนักเรี ยนแต่ละปี กับอัตราการขยายตัวของ
ร้าน”

7.3 สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร
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วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่ อ)
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่ อ)
7.4 “รับประกันการได้งานทาและมีเส้นทาง
7.4 สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพที่ชดั เจน และจะมองไกลว่า
ตอบสนองความต้องการแรงงานขององค์กร
นักเรี ยนจะไปอยูต่ รงไหนขององค์กร มีความผูกพันกัน
ไปตลอดซึ่ งเป็ นระบบของการดึงดูดและรักษาพนักงาน
ให้ทางานอยูใ่ นองค์กร”
7.5 “ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั แม่จะเข้ามามี
7.5 การเชื่อมโยง ประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบัน
ส่ วนร่ วมในการจัดหลักสู ตรปฐมนิเทศ ค่ายอาสา หลักสู ตร
และหน่วยงานสรรหาว่าจ้างขององค์กร ในการสรรหา
ฝึ กอบรมต่างๆ ตลอด 3ปี ที่เรี ยนอยู่ เพือ่ ซึ มซับวัฒนธรรม
และคัดเลือกนักเรี ยน
องค์กร”
7.6 “ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลเรื่ องการจ่าย
7.6 หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัด
ค่าตอบแทนต่างๆ ตั้งแต่วนั แรกที่เป็ นนักเรี ยน”
หลักสู ตรต่างๆให้กบั สถานศึกษา เช่น หลักสู ตร
ปฐมนิเทศ หลักสูตรทดลองงาน เป็ นต้น
7.7 “การดูแลวิทยาลัยต้องมีเจ้าภาพหลักนัน่ คือ ฝ่ าย
7.7 นักเรี ยนได้รับการบรรจุเข้าทางานในตาแหน่งที่
ทรัพยากรบุคคล มิฉะนั้นสถานประกอบจะล้มเหลว”
เหมาะสมกับความสามารถเมื่อสาเร็ จการศึกษา
7.8 “growth rate สู ง อัตรา turn over ก็สูง วิธีแก้
7.8 ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบ
โดยการตั้งโรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงเป็ น training center
ข้อมูลของนักเรี ยนให้อยูใ่ นฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อ
สาหรับนักเรี ยนและคนขององค์กรในอนาคต”
ความสะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ
7.9 “ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั มีหน้าที่ดูแล
7.9 นักเรี ยนได้รับสวัสดิการจากองค์กร เพื่อเป็ น
บุคลากรในสถาบัน เช่น การทาโครงการฝึ กอบรมครู
แรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ฝึ ก การสอนเทคนิคการสอนงานในลักษณะ on-the-job
training และการสอนให้เข้าใจระบบทวิภาคี การ
วางแผนการสอน การประเมินและวัดผล”
7.10 “กลยุทธ์วิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
7.10 สถาบันเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและจัดการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในเรื่ องของการตั้งกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ ความรู ้ทวั่ ทั้งองค์กร
ทางวิทยาลัยยึดถือตามรู ปแบบของบริ ษทั ในเรื่ องของ
เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ แต่มีมูลค่าน้อยกว่า”
7.11 “HR จะเข้ามาดูแลตอนท้ายสุ ด พูดคุยเรื่ องการ
7.11 องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่งงานว่าง
สมัครงาน และดูเรื่ องพฤติกรรมที่ตอ้ งการ ไม่ได้เป็ น
เพื่อรองรับบุคคลที่สถาบันผลิตออกมา
เนื้อหาวิชาและแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน”
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วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
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7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่ อ)
7.12 วิธีการประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลัก
ของสมรรถนะ(Competency) เช่นเดียวกับในองค์กรมา
ปรับใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน
7.13 การประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของ
สถาบันการศึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร และจัดการ
ศึกษาในสถาบันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
7.14 สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
เกี่ยวกับองค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อ
คุณภาพของการบริ การและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
7.15 การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้
เป็ นวิธีการในการรักษาพนักงาน ให้ทางานอย่างต่อเนื่อง
ในองค์กร
7.16 กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ วยืดหยุน่ ตามกลยุทธ์ของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์
7.17 การที่พนักงานในองค์กรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
นี้เป็ นการสร้าง ความก้าวหน้าทางอาชีพให้กบั พนักงาน
7.18 ผลของการประเมินจะถูกนามาพัฒนาและ
ปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการขององค์กรมากยิง่ ขึ้น
7.19 การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้าง
โอกาสด้านอาชีพต่อนักเรี ยน
7.20 ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล เพื่อให้ได้เกณฑ์คุณภาพของสถาบันและที่
องค์กรต้องการ
7.21 นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษานี้จะมัน่ ใจ
ว่าเมื่อจบแล้วจะมีงานทาอย่างแน่นอน
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่ อ)
7.22 ผลการประเมินนักเรี ยนถูกบันทึกไว้ในระบบ
ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนามาพัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเมื่อเข้าบรรจุเข้าทางานแล้ว
7.23 นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการ
ฝึ กงาน

องค์ ประกอบเพิม่ เติม
8. นโยบาย
8.1 “ผูป้ ระกอบการ บริ ษทั เอาจริ งกับระบบการศึกษา
แบบทวิภาคีรวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน”
8.2 “การจัดการศึกษาเป็ นฐานสาคัญของการ
เจริ ญเติบโตทางธุรกิจ”
8.3 “การให้คนในองค์กรเข้าใจและเคารพการจัด
การศึกษาขององค์กร”
8.4 “การมีคณะกรรมการบริ หาร ที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย”
8.5 “วิทยาลัยเน้นการสร้างคุณค่าให้สงั คม”
9. ผู้นา/ผู้บริหาร
9.1 “ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
เต็มที่”
9.2 “เป็ นนักการศึกษาและนักธุรกิจ มีสองมุมที่
ผสมผสานและสลับกันไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสม”
9.3 “ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนด
แนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม”
9.4 “มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลและมีมุมมองไม่เหมือนที่อื่น”
9.5 “สามารถแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจได้ทนั ที”
9.6 “มีความเอาจริ งเอาจังต่อดาเนินงาน
ในสถาบันการศึกษาทุกเรื่ องรวมถึงการเป็ นต้นแบบที่ดี”
9.7 “ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาและใช้หลักการ
บริ หารงานอย่างคนในครอบครัว ให้ความเป็ นกันเอง มีเมตตากับ
พนักงานทุกคน”

298

ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบเพิม่ เติม
10. นักเรียน
10.1 “มีความเข้าใจต่อระบบทวิภาคีวา่ ไม่เหมือน
ระบบปกติที่เคยผ่านมา”
10.2 “มีคุณภาพเมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถทางานได้
จริ ง”
10.3 “คือผลผลิตที่สาคัญ ความสามารถของนักเรี ยน
ต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร”
10.4 “นักเรี ยนเมื่อจบการศึกษาระดับปวช. จะถูก
รับเข้าทางานโดยอัตโนมัติ 100%”
10.5 “ความเร็ วในการได้งานทา อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับ”
10.6 “เมื่อจบปริ ญญาตรี จะได้เป็ นผูจ้ ดั การร้าน และ
มีเส้นทางอาชีพไปสู่การเป็ น ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การ
เขต ผูจ้ ดั การฝ่ าย และผูจ้ ดั การทัว่ ไป ตามลาดับ”
10.7 “คุณสมบัติของนักเรี ยนต้องเป็ นไปตามหลัก
ปรัชญาของสถาบัน ไม่จาเป็ นต้องเก่งที่สุดแต่ตอ้ งเป็ นคน
ดี”
10.8 “บ่มเพาะให้นกั เรี ยนมีนิสัยอุตสาหกรรม ได้แก่ มีวนิ ยั
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณ”
11. งบประมาณ

11.1 “มีงบประมาณพร้อมในการดาเนินการ”
11.2 “งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากบริ ษทั แม่”
11.3 “งบประมาณต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ”
11.4 “ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและระดับ
ผูบ้ ริ หารต้องทราบงบประมาณและการเข้าถึงกาไร”
11.5 “ต้องลงทุนในการจัดทรัพยากรเพื่อการนี้เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่สุด ทรัพยากรที่วา่ นี้คือทุกอย่าง ทั้งเงิน
สถานที่ คน ระบบการบริ หาร สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งมีมาก่อน
11.6 “เน้นความประหยัดเป็ นหลัก สิ่ งใดที่ทากันเองได้จะ
ทา”
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องค์ ประกอบเพิม่ เติม
12. วัฒนธรรมองค์ กร
12.1 “การสร้างวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด วัฒนธรรม
เป็ นส่ วนสาคัญในการหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ตามที่ตอ้ งการ”
12.2 “วัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็งและปลูกฝังให้นกั เรี ยน
มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมนั้น คือ การมี Industry mind”
12.3 “วัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญที่ปลูกฝังให้กบั
นักเรี ยนผ่านการเรี ยนการสอน สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรม
ต่างๆ”
13. เครือข่ ายความสั มพันธ์
13.1 “วิทยาลัยมีการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นอาชีวศึกษา มี
เครื อข่ายในสังกัด สอศ. และทาความร่ วมมือกับสพฐ.ทา
โครงการวิจยั ร่ วมมือกันจัดการเรี ยนสายอาชีพในมัธยม
ปลาย”
13.2 “เน้นความจริ งใจที่มีต่อเครื อข่าย”
13.3 “เครื อข่ายภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่ตอ้ ง
มีการสร้างความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา”
13.4 “การสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง ได้แก่
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะ ฝ่ ายพัฒนาชุมชนจังหวัด
โรงเรี ยนประถมศึกษา สมาคม ฝ่ ายพัฒนาสังคมของบริ ษทั เพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขององค์กร และหานักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา”
13.5 “เน้นการสร้างเครื อข่ายกับสถานประกอบการในเชิงรุ ก”
14.ผู้ปกครอง
14.1 “ผูป้ กครองคือเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็ จ
ของการจัดการศึกษาที่นี่เพราะเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการ
ตัดสิ นใจให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนที่วิทยาลัย”
14.2 “มีความเข้าใจต่อระบบทวิภาคีวา่ ไม่เหมือนระบบ
ปกติที่เคยผ่านมา”
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ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบเพิม่ เติม
14.ผู้ปกครอง (ต่อ)
14.3 “ใช้วิธีการสื่ อสารให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้าใจว่าการ
จัดการศึกษาของสถาบันไม่ใช่การเอาเปรี ยบโดยเอาเด็กมาใช้
งาน แต่เด็กได้เรื่ องอาชีพ อนาคตและความมัน่ คง ส่ วนสถาน
ประกอบการได้เรื่ องอัตรากาลังคนในการทางาน”
15. สั งคม/ชุ มชน
15.1 “ต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้การเรี ยนในระบบ
นี้มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่ากับการเรี ยนในระบบมัธยมหรื ออาชีวศึกษา
ทัว่ ไป”
15.2 “ต้องให้การสนับสนุนกันมากๆ ต้องช่วยกัน
เปลี่ยนค่านิยมว่า เรี ยนแล้วดีมีงานทา เพื่อให้บริ ษทั ใหญ่ๆ มา
เปิ ดสถานศึกษาของตนเองอย่างกว้างขวาง สิ่ งนี้จะช่วยให้
สังคมแข็งแรง”
16. กฎหมาย
16.1 “มีกฎหมายบังคับให้บริ ษทั มีการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี”
16.2 “หากมีกฎหมายบังคับให้ผปู ้ ระกอบการต้องทาหรื อ
รวมกลุ่มทา จะทาให้ระบบอาชีวศึกษาเข้มแข็ง เยาวชนใน
ประเทศจะมีทกั ษะ ทัศนคติ มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี”
17. การประเมินผล
17.1 “ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีการนา KPIs มา
ปรับใช้”
17.2 “การประกันคุณภาพของวิทยาลัยมีท้ งั เป็ นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และผสมแนวทางขององค์กรเองด้วย”
17.3 “การประกันคุณภาพกาหนดตาม core value ของ
องค์กร ได้แก่ มาตรฐานด้านวิชาการ มาตรฐานพฤติกรรม
มาตรฐานวิชาชีพ”
17.4 “การประเมินผลการจัดการศึกษาต้องมีการประเมินผลจาก
ภายนอกองค์กร ผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง เช่น สมศ. ผูป้ กครอง หน่วยงาน
เอกชน เป็ นต้น
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จากผลการเปรี ยบเทียบความสอดคล้องขององค์ประกอบที่ได้จากการสัมภาษณ์และจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ยดึ องค์ประกอบที่
ได้จาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นหลัก ซึ่งมีท้ งั หมด 7 องค์ประกอบได้แก่ 1) การ
บริ หารครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถาบันการศึกษา 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3) การสื่ อสารการตลาด
4) หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน 5) แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ 6) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ 7) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สาหรับประเด็นองค์ประกอบที่เพิ่มเติม ได้แก่ 1) นโยบาย
2) ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร 3) งบประมาณ 4) วัฒนธรรมองค์กร 5) เครื อข่ายความสัมพันธ์ 6) ผูป้ กครอง
7) สังคม/ชุมชน 8) กฎหมาย 9) การประเมินผล ผูว้ ิจยั จะนาไปเป็ นข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ต่อไป
ตอนที่ 3 แนวทางการส่ งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูว้ ิจยั หาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ 7 ท่าน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ SWOT และระดมความคิดเห็น
ออกมาเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
3.1 การวิเคราะห์ SWOT
ผูด้ าเนินการประชุมนาผลการวิจยั ที่ได้ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพจิ ารณา และวิเคราะห์
SWOT เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ เพื่อนาไปสู่การหาแนวทาง
ส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ SWOT แสดง
ดังแผนภูมิที่ 16 ดังนี้
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Strengths
1. สถานประกอบการสามารถผลิตคนได้ตามความ
ต้องการ
2. ทรัพยากรพร้อม
3. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชดั เจนของเด็ก
นักเรี ยน (การมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรี ยน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opportunities
1. ลดหย่อนภาษีได้ 200%
1.
2. กฎหมายสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาของตนเอง 2.
3. ตลาดแรงงานมีความต้องการผูจ้ บการศึกษาเฉพาะทาง
มากยิง่ ขึ้น
3.
4.
5.
6.

Weaknesses
การทาสถาบันการศึกษาประเภทนี้ตอ้ งลงทุนสู ง
สถานประกอบการขาดแรงจูงใจ
สถานประกอบการขาดองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา
ขาดครู และบุคลากรที่มีคุณภาพ
เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ไม่ชดั เจน
ขาดเทคนิคการสอนของครู ฝึกในสถานประกอบการ
ระบบการฝึ กอบรมครู ในสถานประกอบการไม่เพียงพอ
Threats
การเชื่อมโยงกับระบบราชการ ที่ยงั ไม่เอื้อเท่าที่ควร
การแทรกแซงแรงงานจาก AEC จากต่างประเทศเช่น
สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย (การเรี ยนภาษาของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซี ยน)
ค่านิยมในการมาเรี ยนยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก
และมักได้เด็กที่มีความพร้อมน้อย
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะรับนักเรี ยน
ระดับม.ปลายเพิ่มขึ้น
มายาคติทางสังคมของผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน
วุฒิภาวะของผูเ้ รี ยนยังไม่พร้อม

แผนภูมิที่ 16 การวิเคราะห์ SWOT
3.2 แนวทางการส่ งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จาก
การประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิ
จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูท้ รงคุณวุฒิร่วมแสดงความ
คิ ด เห็ น น าเสนอแนวทางการส่ ง เสริ มการจัด การอาชี ว ศึ กษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิมาจัดกลุ่มตามองค์ประกอบได้ดงั นี้
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
องค์ ประกอบ
แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1.1 ผูน้ าของสถาบันการศึกษา “ต้องเข้าใจ HRD keyword ต้องนักเรี ยนเป็ นที่ต้ งั ต้องสร้างนักเรี ยนที่มีคุณภาพ”
“มีความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา และเข้าใจธุรกิจขององค์กร”
“ต้องมีประสบการณ์ กล้าตัดสิ นใจ มีความอดทนและพยายาม เป็ น Change
agent ต้องทาให้เกิดการยอมรับให้ได้ก่อนเอาสิ่ งใหม่เข้ามา”
“ผูบ้ ริ หารสาคัญที่สุด การบริ หารข้างใน ต้องมี vision ภาวะความเป็ นผูน้ า
ต้องสูง มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้นแบบที่ดี”
“วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร พันธกิจ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ การเป็ นองค์กรที่มี
ทิศทางที่ไม่เหมือนที่อื่น”
“ที่ปรึ กษาบริ ษทั ผูก้ ่อตั้งศูนย์การเรี ยน ให้ความสาคัญกับนักเรี ยนมาก ท่าน
จะปฐมนิเทศนักเรี ยนด้วยตนเอง และในวันมอบวุฒิบตั ร รวมถึงผูบ้ ริ หารท่าน
อื่น และฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา”
ผูน้ ามีความสาคัญมากในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริ หาร ที่ไม่เหมือนที่อื่น
เพื่อสร้างความแตกต่าง บทบาทของผูน้ าคือการเป็ น Change agent กล้านาสิ่ งใหม่เข้ามาและสร้างการยอมรับให้
ได้ ต้องเข้าใจกุญแจหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยภาวะผูน้ า กล้าตัดสิ นใจ อดทน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และเป็ นต้นแบบที่ดี รวมถึงการเข้าถึงนักเรี ยนผ่านกิจกรรมสาคัญด้วยความเป็ นกันเองเพื่อสร้างความ
ใกล้ชิดและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรมซึ่ งต้นแบบมาจากผูบ้ ริ หาร
1.2 วัฒนธรรมและปรัชญา
“การมีปรัชญาที่ชดั เจนในการบริ หารสถาบันการศึกษา บอกทิศทางในสิ่ งที่
องค์กร
ต้องการจะเป็ น”
“การพัฒนานักเรี ยน เริ่ มจากพัฒนาด้านวัฒนธรรม นักเรี ยนที่อยูก่ บั วิทยาลัย จะ
ถูกนาไปสู่ การพัฒนาชุมชน เป็ นคุณค่าที่จบั ต้องได้ มีความภูมิใจ นักเรี ยนได้ออก
ค่าย ครู ที่ไปช่วยเอาข้าว น้ า มาให้ เกิดความภูมิใจ นักเรี ยนทุกคนต้องทา portfolio
มีคู่มือทาความดี”
“การสร้างวัฒนธรรม เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ทุกส่ วนขับเคลื่อน เช่น จะสร้าง
ทีมงานที่ดี แกร่ ง เวลาทาอะไรจะเป็ นใน direction เดียวกัน การมีจรรยาบรรณ
การมี culture รวมถึงครู ดว้ ย”
“การนาวัฒนธรรมองค์กร มาถ่ายทอดและปลูกฝังให้กบั นักเรี ยนยึดถือปฏิบตั ิ”
“การสร้างวัฒนธรรมที่สามารถทาให้นกั ศึกษาถ่ายทอดความรู ้ พัฒนาการทั้ง hard
side soft side ถ้านักเรี ยนสาเร็ จถือเป็ นความสาเร็ จของสถาบันด้วย”
“พนักงานของบริ ษทั มีroyalty สู ง อยูเ่ พราะผูน้ าองค์กร เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่
เหนียวแน่น”
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ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
สถาบันการศึกษาสร้างการเติบโตด้วยการเริ่ มจากการมีวฒั นธรรมและปรัชญาที่ชดั เจน เป็ นแนวทางในการสร้าง
บุคลากรและนักเรี ยนไปสู่ ทิศทางที่ตอ้ งการ วัฒนธรรมและปรัชญาจะเป็ นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั สถาบันการศึกษาหรื อองค์กร
นั้นๆ ที่ จะวางแนวทาง โดยผูน้ าองค์กรมี ส่วนส าคัญในการเป็ นแบบอย่างหรื อผูน้ าของวัฒนธรรมและสร้ างความ
จงรักภักดีต่อพนักงานให้เกิดขึ้น
1.3 การบริ หารครู อาจารย์ที่
“มีระบบการพัฒนาครู ให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานตามวิชาที่ครู ตอ้ ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถาบัน
สอน เช่น มีการสอบวัดความรู้และทักษะ”
การศึกษา
“มีระบบ Certified ครู ให้การยอมรับครู ส่ งเสริ มให้สถานประกอบการเห็น
คุณค่าครู เพิ่มแรงจูงใจในเรื่ องระบบดูแล และ incentive ให้ครู เป็ นคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร ทาโครงการเชิดชู”
“ครู ตอ้ งเก่ง มีการประกวดงานวิจยั และมีคุณธรรม มี Corporate good
governance”
“การกาหนดมาตรฐานที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนและครู ที่เหมาะสมกับระดับโดยต้อง
สอบผ่านมาตรฐานเช่น มีการกาหนดมาตรฐานให้เด็กและครู ตอ้ งสอบให้ได้
มาตรฐานก่อน”
“ครู ตอ้ งทาธุรกิจจริ งๆ ได้”
“ครู จะเป็ นครู แนะแนว ที่ปรึ กษาและนักแก้ปัญหา ต้องมีตน้ ทุน คือ เป็ นครู
เป็ น HR และความรู้ดา้ น operation ด้วย “
“มีระบบการพัฒนาครู ฝึกให้มีทกั ษะการสอนงานนักเรี ยนที่ลงฝึ กงาน และ
ปลูกฝังแนวคิดว่านักเรี ยนยังไม่ใช่พนักงาน 100% จึงใช้การสั่งงานไม่ได้”
ครู อาจารย์เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการผลิตนักเรี ยนที่จะเติบโตเป็ นบุคลากรในองค์กรในอนาคต ครู อาจารย์จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ จริ งในการทางาน มี ความรู ้ ความเข้าใจธุ รกิ จ ดังนั้น จึ งต้องมี ระบบในการพัฒนา เช่ น มี หลักสู ตรพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมมีมาตรฐานตามกาหนด ผ่านการสอบและวัดความรู ้ ทักษะ และสร้างให้ครู อาจารย์มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ได้แก่
รู ้จริ งในธุรกิจ มีความรู ้ในงานวิจยั มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นทั้งครู แนะแนว ที่ปรึ กษาและนักแก้ปัญหา และมีความผสมผสานกัน
ระหว่ าง ความเป็ นครู นักทรั พยากรมนุ ษย์ และมี ความรู ้ ด้านงานปฏิ บ ัติ งาน และที่ ส าคัญครู เป็ น บุ ลากรที่ ส าคัญ
สถาบันการศึกษาจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้ครู ด้วยการเพิ่มคุณค่าผ่านโครงการเชิดชู มีการดูแลที่ดีท้ งั ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
“ให้มองในเชิงระบบ คือ Input process output”
“การมี Strategic formula มีแผนงานที่ชดั เจนและมีความแตกต่างจากที่อื่น”
“การบริ หารเน้นการกระจายอานาจ มีโครงสร้าง ตาแหน่งงานที่ชดั เจนให้ทุกคนมี
ส่ วนร่ วม”
“ในการทากลยุทธ์มีการทา SWOT ร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์”
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
“วิทยาลัยเป็ นอีก 1 BU ทุก BU เป็ นไม้คายันให้องค์กรแม่”
“กลยุทธ์ การหาคน คือการทาโรงเรี ยน เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
แรงงานที่ขาด เช่น การรับนักเรี ยนเป็ นการทางาน part time ระยะยาว ไป
support หน่วยงานที่ตอ้ งการคน เรี ยนด้วย ทางานด้วย”
“โรงเรี ยนจึงเป็ น training center สาหรับนักเรี ยนและคนขององค์กรในอนาคต
และมี training center ของคนในองค์กรเองต่างหาก เป็ นกลไกของ HR เป็ นอีก
1 บริ ษทั ที่ดูแลคนที่จบการศึกษาแล้วขึ้นไป”
“การนา TQA มาใช้ในวิทยาลัย เพื่อให้การบริ การจัดการมีคุณภาพ”
“แนวทางการบริ หาร บริ หารอย่างทันสมัย มีธรรมะในการดาเนินชีวติ ให้
พนักงานฝึ กปฏิบตั ิธรรม”
“ที่นี่มีแผนการเรี ยนต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกลยุทธ์ จากปวช. 3 ปี ปวส. 2 ปี
ปริ ญญาตรี 2 ปี เด็กอยูก่ บั บริ ษทั อย่างต่อเนื่องพยายามให้เด็กมองว่าเป็ น
ทางเลือก ความก้าวหน้า”
“มีการทา CSR เพื่อเป็ นกลยุทธ์ขององค์กรให้สังคมเห็น เป็ นการช่วยสร้าง
โอกาสให้คนอีกกลุ่ม และให้ความรู้”
“หากมองในแง่ความคุม้ ค่า ได้รับความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ได้เด็กมา
ทางานอย่างต่อเนื่อง จ่ายเบี้ยเลี้ยงเด็กน้อยกว่าพนักงาน part time ค่าเบี้ยเลี้ยง
เด็ก chart กับหน่วยงาน OPT ทาให้ค่าใช้จ่ายกระจายออกไป”
ด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์น้ ัน องค์กรมองสถาบันการศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อเชิ งกลยุทธ์ในการหาคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่ขาด สถาบันการศึกษาเป็ น Training Center เพี่อผลิตคนในอนาคต การ
บริ หารภายในให้มองในเชิงระบบ Input Process Output การมีแผนงาน แผนกลยุทธ์ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเด็กนักเรี ยนที่มีคุณภาพ เข้าสู่ กระบวนการผลิต และออกมาเป็ นบุคลากรที่มี
คุณภาพรวมถึงการรักษานักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาและกลายเป็ นบุ คลากรในองค์กรให้ทางานอยูใ่ นองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องด้วยระบบการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้เรี ยนต่อและทางานไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง
“ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กมากยิง่ ขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาของ
1.5 การสื่ อสารการตลาด
สถานประกอบการ"
“มีการใช้ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ และสื่ อให้เห็นถึงผลงาน กิจกรรมที่เป็ น
ความสาเร็ จของสถาบัน”
“จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผปู้ กครอง นักเรี ยน มีความรู้ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของการปฏิบตั ิงานจริ ง ให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น”
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
1.5 การสื่ อสารการตลาด
(ต่อ)

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
“กลยุทธ์การตลาด มีการทาสื่ อประชาสัมพันธ์ สื่ อเรื่ องผลงาน ความสาเร็ จ
ตลอดมาใน website สื่ อกิจกรรมที่ออกสู่สังคม วรสาร ไวนิล มีความแตกต่าง
จากอาชีวอื่นๆ website ใช้ท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ เป็ นการฝึ กภาษา รวมถึง
นาเสนอเวลามีผมู้ าดูงานเป็ นภาษาอังกฤษ การที่เด็กมาเรี ยนมากมายเป็ นเพราะ
เกิดจากการบอกต่อ การมีอาจารย์ไปแนะแนว ในการรับนักเรี ยนแต่ละปี ”
“กลยุทธ์สาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองพูดเอง เด็กเป็ นผูบ้ ริ หารใน
อนาคตจับต้องได้”
“การทาสื่ อโฆษณาที่ปรากฏออกสู่ สายตาประชาชนทางโทรทัศน์จะเป็ น
สปอตโฆษณาที่มีทุกปี เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพครู ”
“บุคลากรทุกคนไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์และพนักงานเวลาออกไป
ข้างนอกวิทยาลัย ต้องช่วยกันพูดเรื่ องการศึกษาขององค์กร เผยแพร่ คุณงามความ
ดี เป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยตลอดเวลา”
“มีการจัดทาบทความ วรสาร ออกเผยแพร่ แก่สังคม รวมถึงการให้ทุนการศึกษา”
การสื่ อสารการตลาดเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา ผ่านกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ เน้นให้ผปู้ กครอง นักเรี ยน มีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาประเภทนี้ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ เน้นสื่ อ
เรื่ องผลงาน ความสาเร็ จ ชื่ อเสี ยงขององค์กร ภาษาที่ใช้มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านสื่ อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วรสาร
เว็บไซต์ การแนะแนว การให้ทุนการศึกษา การออกเยีย่ มผูเ้ กี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรทุกคนทั้งในสถาบันการศึกษาและใน
องค์กรต้องเป็ นนักประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของตนเอง สุ ดท้ายแล้วกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ การบอกต่อ
1.6 เครื อข่ายและ
“สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการต้องมีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบัน
สังคมชุมชน
การศึกษาของรัฐมากยิง่ ขึ้น”
“ส่ งเสริ มความตระหนัก ให้เกิดความสนใจการเรี ยนที่มุ่งเน้นอาชีพตั้งแต่เด็ก ให้
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ เพิ่มการทา MOU กับสถาบันการศึกษา
ของรัฐเพื่อสรรหาเด็กนักเรี ยนตั้งแต่ประถม”
“สร้างพันธมิตรกับผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ บริ ษทั ห้างร้าน เพื่อส่ งนักศึกษาไปเรี ยน”
“การทากิจกรรมกับสังคมตลอดปี เน้นจิตอาสา”
“สังคมชุ มชนต้องช่ วยกันสร้ างภาพลักษณ์ การจะทาให้ระบบการศึ กษาแบบนี้
เกิดขึ้นมาก สังคมต้องไม่ตอกย้ า เด็กชอบจัดเกรดกันแม้เด็กอาชี วทัว่ ไปกับเด็ก อา
ชี วทวิภาคี เด็กทวิภาคี จะน้อยเนื้ อต่ าใจ ไม่มีเงิ นพอจะไปเรี ยนของรั ฐและเอกชน
ค่ า นิ ย ม ดู ว่ า ต่ า ต้อ ยต้อ งการให้ ส นับ สนุ น กัน เยอะๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ใหญ่ ๆ เช่ น
ปูนซี เมนต์ ปตท. และอื่นๆ มาเปิ ดกันมากๆ ต้องช่วยกันเปลี่ยนค่านิยม
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องค์ ประกอบ
1.6 เครื อข่ายและ
สังคมชุมชน (ต่อ)

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
เรี ยนแล้วดีได้งานทา สังคมแข็งแรงสังคมต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้มี
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน”
“สร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงกับโรงเรี ยนเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ทาให้คนรู้จกั มากขึ้น”
เน้นการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาของรัฐมากยิง่ ขึ้น การเข้าไปสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของ
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นอาชีพตั้งแต่เด็ก เพิ่มการทา MOU กับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อสรรหาเด็กนักเรี ยน
ตั้งแต่ประถมและการมีกิจกรรมกับสังคมอย่างต่อเนื่ องสร้างความเข้าใจอย่างกว้างขวาง เพื่อสังคม ชุมชนเกิ ด
ทัศนคติที่ดี เห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน และทาให้องค์กรใหญ่ๆ ในประเทศหันมาจัดการศึกษาระบบนี้
มากขึ้น ทาให้สังคมและเทศชาติแข็งแรง
1.7 การประเมินผล
“ระบบการประเมินผล/การประกันคุณภาพภายนอกนั้น จะใช้เกณฑ์เดียวกับ สม
ศ. ไม่ได้ ต้องมีระบบการประเมินผลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการ
ประเภทนี้”
“การนาระบบ KPIs ขององค์กรเข้าใช้ในการประเมินผลการปฎิบตั ิของสถาบัน”
“การวัดผล ประเมินผลให้วดั โดยคนที่เอาไปใช้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย”
“มีการประเมินผลการฝึ กงานของนักเรี ยนประเมินรายวิชา 80:20 80 โดยครู ฝึก
20 โดยครู ศูนย์การเรี ยน”
“สถาบันให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพภายใน อยูภ่ ายใต้การบริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการแต่งตั้งคณะทางานประสานงานประกันคุณภาพ มีการ
ประชุมติดตามงานทุกเดือน”
“ประเมินผลความพึงพอใจ ของนายจ้าง ที่มีต่อพนักงานที่จบจากสถานศึกษา
ประเมินผลความพึงพอใจ ของนักศึกษา ที่มีต่อการเรี ยนในสถานศึกษา
ประเมินผลจากจานวนผูส้ นใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรี ยนกับสถานศึกษา
ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรี ยนกับสถานศึกษา
ประเมินผลจากการได้รับรางวัล จากการเข้าร่ วมการแข่งขันกับองค์กร หรื อสถาบัน
ของภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับ ในสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสู ตร ทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติประเมินผลจากการเป็ นที่รู้จกั ของประชาชนทัว่ ไป ใน
ทุกวงการ”
ระบบการประเมินผลสถาบันเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่จะต้องเป็ นระบบประเมินผลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
การศึกษานั้นๆ มีการนาเครื่ องมือการประเมินผลการปฎิบตั ิงานขององค์กรมาใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เป็ นระบบ
เดียวกัน และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อนักเรี ยนที่เรี ยนจบและออกไปทางาน ไม่วา่
จะเป็ น นายจ้าง นักศึกษา ผูส้ นใจมาสมัคร ผูป้ กครอง การได้รับรางวัล สถาบันของภาครัฐ เอกชนที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในประเทศและนานาชาติ และประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้น
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
2. ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2.1 นักเรี ยน
“เน้นการ screen input คือ เด็ก ต้องมีการคัดเลือกเด็กที่มีคุณภาพ output ก็จะ
มีคุณภาพ”
“คุณภาพของนักเรี ยนมาจาก หลักสูตร การสอนและการพัฒนาการเรี ยนรู้
แหล่งข้อมูล การวัดและประเมินผล งานวิจยั และพัฒนา การจัดการความรู้และ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้”
“ค่อยๆ โต ไม่ตอ้ งรี บ แต่มีคุณภาพ เน้นทักษะ ความรู้ ทัศนคติ โดยเฉพาะ
ทัศนคติที่ดีจะทาให้ง่ายสาหรับการสอน”
“การจัดการปัญหาการ drop out ของเด็กนักเรี ยน อันมีสาเหตุของวุฒิภาวะการ
ปรับตัวอยูท่ ี่ระบบการดูแลเด็กนักเรี ยนตั้งแต่เริ่ มเป็ นนักเรี ยน และการพัฒนาครู
ฝึ กให้มีทกั ษะการสอนงาน แทนการใช้การสั่งงาน”
“มุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมาย ให้มีความสนใจในวิชาชีพ ชอบลงมือปฏิบตั ิ”
“การกาหนดมาตรฐานที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนและครู ที่เหมาะสมกับระดับโดยต้อง
สอบผ่านมาตรฐานเช่น มีการกาหนดมาตรฐานให้เด็กและครู ตอ้ งสอบให้ได้
มาตรฐานก่อน”
“โครงการ Student Care ถ้าเด็กมีปัญหาจะจัดการทันที ครู ที่ดูแลจะไปที่สาขา
เลย ไปพูดคุยกับพี่ที่สาขา ใช้วธิ ีการพูดคุยดีๆ ลักษณะเหมือนไปเยีย่ มเยียนหรื อ
ถ้าเอาไม่อยูจ่ ะแอบไปบอกผูจ้ ดั การร้าน ส่ วนมากเด็กจะมาบอกครู ก่อน เพราะรัก
และรู้สึกสนิท แต่เด็กบางคนก็อาจจะบอกผจก.ร้านเลย เด็กที่เกเรก็มี โดยมากใช้
วิธีบวั ไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ข่นุ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการส่ งเด็กไปฝึ กที่สาขาตามมา
ต้องมีลกู ล่อลูกชนสูง”
นักเรี ยนถื อเป็ นผลผลิตที่ สาคัญ ดังนั้นเริ่ มจากกระบวนคัดเลือกเพื่อให้ได้เด็กนักเรี ยนที่ มีคุณภาพ การ
กล่อมเกลาและปลูกฝั งเริ่ มตั้งแต่วนั แรกที่ กา้ วเข้ามาในสถาบันการศึ กษาผ่านกระบวนการตั้งแต่หลักสู ตร ครู
อาจารย์ กิจกรรม จนได้ระดับมาตรฐานที่ตอ้ งการ
2.2 ผูป้ กครอง
“สร้างค่านิยมถึงความเข้าใจแก่ผปู้ กครองถึงระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้”
“มีกิจกรรมรณรงค์ให้ผปู้ กครอง นักเรี ยน มีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าของ
การปฏิบตั ิงานจริ ง ให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น
“ไปคุยที่โรงเรี ยนอีกครั้ง โดยเชิญผูป้ กครองมาด้วย บางทีกโ็ ทรเรี ยกผูป้ กครองมาคุย
ลูกอยากมา แต่ผปู้ กครองไม่ยอม หรื อเชื่อมัน่ ครู แต่ไม่เชื่อลูก ส่ วนมากห่วงลูก”
“การแนะแนว ปฐมเทศ ให้ผปู้ กครองมานัง่ ฟังด้วย”
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
2.2 ผูป้ กครอง (ต่อ)

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
“ปกครองเป็ นปัจจัยสาคัญ ต่อความสาเร็ จ ต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า
เป็ น WIN- WIN”
“ผูป้ กครอง ขาดความเชื่อใจกรุ งเทพฯ ไม่อยากให้เด็กมา โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือ ก็จะมีการยกตัวอย่างถึงเด็กภาคเหนือที่ประสบความสาเร็ จ บางครั้ง
ก็จะพาเด็กที่ประสบความสาเร็ จไปนาเสนอด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ”
การสร้างความเข้าใจกับผูป้ กครอง สร้างความเชื่ อมัน่ ต่อระบบการเรี ยนแบบนี้ ว่าเป็ นการได้ประโยชน์
ร่ วมกันทั้งสองฝ่ ายผูป้ กครองและนักเรี ยนได้งาน ได้โอกาส สถานประกอบการได้แรงงาน และสร้างความมัน่ ใจ
ว่าสถาบันการศึกษามีระบบการดูแลเอาใจใส่ ต่อบุตรหลานเป็ นอย่างดี
2.3 หลักสูตรและการ
“หลักสู ตรต้องมาจาก competency ประกอบด้วย Knowledge Skills
จัดการเรี ยนการสอน Attribute และถูกกาหนดโดยสถานประกอบการ เป็ นหลักสูตรฐานสมรรถนะ”
“กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเริ่ มจากการฝึ กอบรมและลงปฏิบตั ิงานในร้าน
วิเคราะห์กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ NQF วิเคราะห์สมรรถนะงานอาชีพหลัก พัฒนา
หลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และจัดการเรี ยนรู้แบบฐานสมรรถนะ”
“ปรับหลักสูตรไปสู่ การใช้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ต้องทาให้เด็กสนใจก่อน จัดสภาพแวดล้อมให้จูงใจก่อน”
“ต้องเน้นพัฒนาให้เด็กมีทกั ษะเทียบเคียงกับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการ การเรี ยน
การฝึ กงานในร้านจะกาหนดให้ถึงตาแหน่งที่กาหนดไว้”
“หลักสู ตรต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนได้”
“เมื่อเด็กเข้าสู่ ระบบ หลักสูตรต้องทาให้เด็กต้องรู้โดยไม่เปิ ดตารา ทางานได้
โดยอัตโนมัติ เป็ นความรู้ที่ฝังลึกในตัว “
“หากมี complain จากลูกค้าด้านการบริ การ ก็เท่ากับปัญหามาจากพนักงาน
นาไปสู่ การจัดหลักสูตร”
“เน้นเป็ น Work-based learning”
“การมาเรี ยนเริ่ มแรกจะให้ทดลองฝึ กงานก่อน 1 เดือน เป็ นการกรองขั้นแรก
พอเปิ ดเทอมอาจมีหลุดอีก”
หลักสู ตรเน้นสมรรถนะ (Competency) เป็ นฐาน สอดคล้องกับตาแหน่ งงานซึ่ งถูกออกแบบจากสถาน
ประกอบการ เป็ นการเรี ยนแบบ Work-based learning นาไปใช้งานได้จริ งโดยอัตโนมัติ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ นักเรี ยนมีโอกาสในการได้ทดลองเรี ยนเพื่อดูวา่ มีความชอบหรื อไม่
2.4 แรงดึงดูดในการ
“นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในอาชีพ เรี ยนจบแล้วสามารถทางานในองค์กรหรื อ
ประกอบอาชีพ
เป็ นเจ้าของธุรกิจส่ วนตัวได้”
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
2.4 แรงดึงดูดในการ
ประกอบอาชีพ (ต่อ)

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
“การสร้างความเชื่อมัน่ กับสังคมรอบข้างว่าเมื่อเด็กเข้าสู่ ระบบแล้ว เขาจะมี
ความรู้ มีอนาคต ความมัน่ คง มีอาชีพและต้องสื่ อสารให้ได้วา่ การจัดการศึกษา
ไม่ใช่การเอาเปรี ยบ การเอาเด็กมาใช้งาน แต่เป็ น WIN-WIN”
“จะปลูกฝังเด็กว่า เรี ยนฟรี มีเบี้ยเลี้ยง ไม่ตอ้ งขอพ่อแม่ เอาเงินให้พอ่ แม่ได้
เรี ยนแล้วได้วฒ
ุ ิ มีงานทา”
“ใช้การจูงใจเรื่ องวุฒิการศึกษา การจะเป็ นผูจ้ ดั การร้านต้องจบปริ ญญาตรี
เด็กต้องเรี ยนต่อ เอาความจริ งมาพูด”
แรงดึงดูดในการให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนและผูป้ กครองสนใจส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบนี้ คือการนาเสนอ
ให้เห็นจุดเด่น และประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าด้านอาชีพ การมีอาชีพอย่างแน่ นอน สิ ทธิ
ประโยชน์ดา้ นทุนการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เป็ นต้น
2.5 สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
“การนา IT มาใช้ในการบริ หารจัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของ
ต่อการเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หาร”
“การจัดกิจกรรมด้านผูน้ าให้เด็กนักเรี ยนการทา KMโดยการไปฝึ กงานมาต้องมา
นาเสนอ รายงานความรู ้แล้วมาถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง ส่ ง report เรี ยนรู ้เท่าทัน
วิทยาการใหม่ๆ เด็กจะได้องค์ความรู ้ที่ดี ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้ เด็กจะมีพี่
เลี้ยง (ครู ฝึก) ตรวจให้ก่อน แต่ละวัฒนธรรมมีกลยุทธ์ต่างกัน”
“ใช้อุปกรณ์ในการเรี ยนสมัยใหม่ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นชนิดเดียวกับที่ใช้ใน
สถานประกอบการ”
“มีกิจกรรมให้นกั ศึกษาทาหลังเลิกเรี ยน เพื่อผ่อนคลาย เช่น มีสนามกีฬา โรง
ภาพยนตร์ ห้องร้องเพลง ห้องฟิ ตเนส มุมอินเตอร์เน็ต”
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทาได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาที่ผ่อนคลาย มี
แหล่งเรี ยนรู ้ แวดล้อมด้วยสิ่ งที่แสดงถึงปรัชญาและวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา มีอุปกรณ์การเรี ยนที่ทนั สมัย
เพียงพอ และนาเทคโนโลยีหรื อเครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนานักเรี ยน
3. ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
3.1 การจัดการทรัพยากร
“กลยุทธ์ของ วิทยาลัย เชื่อมโยงกับ HR ของบริ ษทั ทั้งหมด ต้องมอง Trend ว่าธุรกิจจะไป
มนุษย์
trend ไหน และจะผลิตเด็กออกมาให้สอดคล้องเช่น จะเข้าสู่ AEC ต้องผลิตเด็กออกมาอย่างไร
”
“มีแผนพัฒนาครู เสมือนเป็ นพนักงานในองค์กร”
“ระบบในสถานประกอบการต้องสร้างแรงจูงใจให้ครู มี Career path ชัดเจน”
“จัดให้มีเส้นทางวิชาชีพที่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจน”
“จัดให้ครู ได้สวัสดิการสิ ทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานบริ ษทั ”
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
องค์ ประกอบ
3.1 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (ต่อ

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการศึกษา
“จัดให้มีระบบ certified ให้การยอมรับครู ส่ งเสริ มให้สถานประกอบการเห็นคุณค่า
ครู ”
“ให้สถานประกอบการให้ความสาคัญกับครู ฝึกมากยิง่ ขึ้น เพิ่มแรงจูงใจในเรื่ อง
ระบบการดูแล และincentive ให้ครู เป็ นคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ทา
โครงการเชิดชูครู ”
“การสรรหาคัดเลือก โดยหานักเรี ยนเพื่อมาเรี ยน ฝึ กอาชีพ หรื อฝึ กงานที่ศนู ย์
การเรี ยน โดยประสานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา
วิทยาลัยหรื อโรงเรี ยนต่างๆ
“นักเรี ยนของที่นี่มีความแตกต่างจากเด็กอาชีวทัว่ ไป เพราะมีระเบียบของบริ ษทั ซึ่ งใช้
ระบบของ HR ต้องตอกบัตร เหมือนการทางาน พี่ที่ร้าน คือ ครู ใหญ่ ทุกที่คือ โรงเรี ยน”
เชื่อมโยงกลยุทธ์ของการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบั สถาบันการศึกษาด้านความต้องการด้านอัตรากาลังคนของ
องค์กร และวางแผนการผลิตออกมาให้สอดคล้องกับความต้องการ ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเข้าไปดูแลระบบ
การดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ครู อาจารย์ท้ งั เรื่ องเงินเดือน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างขวัญ
และกาลังใจ การให้คุณค่า รวมถึงการดูแลนักเรี ยนเสมื อนพนักงานของบริ ษทั ปลูกฝั งตั้งแต่วนั แรกของการ
ทางานจนเมื่อเรี ยนจบออกไปกลายเป็ นพนักงานโดยสมบูรณ์
3.2 กฎหมาย
“กฎหมายในประเทศถ้าช่วยได้จะดีมาก เยอรมันมีกฎหมายบังคับบริ ษทั ให้จดั ทวิภาคี
ในระดับอาชีวศึกษาหรื ออุดมศึกษาที่เป็ นสหกิจต้องจัดทุนวิจยั ความร่ วมมือในการเรี ยน
การสอนเยอรมัน จึงเป็ นต้นแบบ ระบบการศึกษากับธุรกิจผูกกันไว้ดว้ ยกฎหมายบังคับ”
“ถ้ามีกม.บังคับให้ผปู้ ระกอบการ่ าต้องทาหรื อรวมกลุ่มทา ถ้าเป็ นแบบนี้ระบบ
อาชีวศึกษาจะเข้มแข็งเด็กในประเทศจะมีทกั ษะ ทัศนคติ มี performance ที่ดีพอ
เข้าไปก็จะเข้าสู่ ผปู้ ระกอบการแรงงานในสาขาต่างๆ จะทาให้เศรษฐกิจใน
ประเทศ อาชีพต่างๆ ในประเทศแข็งแรง”
“รัฐบาลสนับสนุน ยกย่องให้เกียรติส่งเสริ มให้สถานประกอบการเห็นคุณค่า
ของการจัดการศึกษาประเภทนี้ ”
“รัฐต้องยืดหยุน่ ให้โอกาสผูเ้ ชี่ยวชาญในสถานประกอบการมาเป็ นครู ขณะนี้เริ่ มมีการ
ยืดหยุน่ เรื่ องการรับครู ที่เข้ามาสอนให้เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในสถานประกอบการมากขึ้น”
“นาไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”
กฎหมายในประเทศที่สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดการศึกษาระบบนี้ จะทาให้ การจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาคีน้ ี มีความสาคัญ เข้มแข็งและมีศกั ดิ์ศรี เพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่ องความยืดหยุน่ ในการให้ผเู้ ชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการที่มีประสบการณ์จริ งได้เข้ามาเป็ นครู มากยิง่ ขึ้น การให้เงินสนับสนุน และการลดหย่อนภาษี เป็ นต้น
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จากการวิเคราะห์ผลการประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า การจัดการอาชี วศึกษาและการ
ฝึ กอบรมวิชาชี พเพื่อพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการกาลังคนของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ เทคโนโลยีที่ ก้า วหน้า การพัฒ นาก าลัง คนด้า น
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องใช้กลวิธีดงั นี้
ตารางที่ 32 แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
แนวทางการส่ งเสริม
1. พัฒนาผูน้ าของ
สถาบันการศึกษาให้เป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

2. สร้างแนวปฏิบตั ิของ
วัฒนธรรมและปรัชญา
องค์กรที่มีความภักดีต่อ
องค์กร

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. ผูน้ าต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับองค์กร การดาเนินธุรกิจและการ
บริ หารจัดการศึกษา และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สามารถนาทั้งสามอย่างมา
ผสมผสานกันได้ เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์การทางานที่ไม่เหมือนที่อื่นเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง สามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งด้วยการส่ งเสริ มด้วยการ
ฝึ กอบรม การลงปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง เป็ นต้น
2. ส่ งเสริ มบทบาทของผูน้ าให้เป็ น Change agent เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารสถานศึกษามีรายละเอียดปลีกย่อยมาก แตกต่างจากบริ หารองค์กร ผูน้ าต้อง
กล้านาสิ่ งใหม่เข้ามาพัฒนา ต่อยอดความเจริ ญก้าวหน้าและสร้างการยอมรับต่อครู
อาจารย์ บุคลากรให้ได้ ต้องเข้าใจกุญแจหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจะ
สาเร็ จได้ดว้ ยภาวะผูน้ าที่ทรงประสิ ทธิภาพ กล้าตัดสิ นใจ อดทนอย่างยิง่ ยวด มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และเป็ นต้นแบบที่ดี
3. เป็ นต้นแบบนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ นกั เรี ยน ครู อาจารย์และ
บุคลากรทั้งหลาย
4. เสิ รมสร้างทักษะผูน้ าด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างสัมพันธ์
ได้กบั บุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนโดยรอบ มีเครื อข่ายที่
แข็งแกร่ ง สามารถหลอมรวมใจคนทุกกลุ่มให้เป็ นหนึ่งเดียว
1. สร้างแนวปฏิบตั ิของวัฒนธรรมที่เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน ด้วยการวางเงื่อนไข
หรื อบทลงโทษที่เหมาะสม
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่าน Change Agent ในสถาบันการศึกษาอันได้แก่
ผูน้ า ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์และบุคลากร บุคคลเหล่านี้ตอ้ งมีความเข้าใจ
ความสาคัญของการผลิตผูจ้ บการศึกษาให้มีวฒั นธรรมขององค์กรฝังลึกอยู่ เพื่อ
สร้างกาลังคนที่เป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง ผ่านหลักสูตร การเรี ยนการสอน
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ
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ตารางที่ 32 แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
3. พัฒนาครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในสถาบันการศึกษา
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

4. บริ หารสถาบันการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถาน
ประกอบการ

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. มีระบบการคัดเลือกโดยใช้นโยบายวิสยั ทัศน์ขององค์กรเป็ นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกครู อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
2. มีระบบการพัฒนาครู อาจารย์ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งความรู ้เกี่ยวกับ
องค์กร การดาเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะการสอน การฝึ กประสบการณ์จริ งในสถานประกอบการ
ความรู ้ในงานวิจยั รวมถึงหลักสูตรด้าน Soft skill อื่นๆ พร้อมมีมาตรฐานกาหนด ผ่านการสอบ
วัดความรู ้ ทักษะ และสร้างให้ครู อาจารย์มีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม
เป็ นทั้งครู แนะแนว ที่ปรึ กษาและนักแก้ปัญหา และมีความผสมผสานกันระหว่าง ความเป็ นครู
นักทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ดา้ นงานปฏิบตั ิงาน
3. จัดหลักสูตรพัฒนาครู ที่มีหน้าที่ฝึกปฏิบตั ิ ให้มีจิตวิทยาในการสอน รู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างการสอน และการสัง่ งาน มีความเข้าใจนักเรี ยน และสามารถสร้าง
แรงจูงใจได้
4. พัฒนาพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ดา้ นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันการศึกษาได้รวมถึงการเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดี (Brand
Ambassador) ของสถาบันการศึกษา
5. สร้างแรงจูงใจแก่ครู อาจารย์ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ด้วยการ
จัดทาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูด การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่ชดั เจน มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่าพนักงานของบริ ษทั นอกจากนี้จดั ทาโครงการเพิ่มคุณค่า
ผ่านโครงการเชิดชูครู อาจารย์
1. บริ หารสถาบันการศึกษาให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ในการผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ
2. มีหน่วยงานหรื อบุคคลทาหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศหรื อติดตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาเสนอข้อมูลกับทีมบริ หาร เพื่อจัดทาหรื อพัฒนาแผนกลยุทธ์
3. มีการเตรี ยมความพร้อมแก่ผบู ้ ริ หารที่จะต้องมาบริ หารสถาบันฯ ให้มีความเข้าใจ
ระบบการจัดการศึกษา และประโยชน์ที่จะได้รับ มีการประกาศจัดตั้งที่ชดั เจนพร้อม
สื่ อสารสร้างความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนในองค์กร การจัดวางโครงสร้างสถาบันที่
เหมาะสม การเตรี ยมทรัพยากรให้พร้อมทุกด้าน ทั้งเรื่ อง งบประมาณ คน สถานที่
ระบบการดาเนินงาน
4. จัดทาสูตรทางกลยุทธ์ (Strategic formula) ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และเป้ าหมายการดาเนินงาน พร้อมทั้งสื่ อสารและเผยแพร่
ไปยังครู อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้รับทราบ พร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน
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ตารางที่ 32 แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
4. บริ หารสถาบันการศึกษา
5. การบริ หารจัดการเชิงระบบ คือ Input- Process- Output เริ่ มตั้งแต่การ
เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ คัดสรร Input ที่มีคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการคัดเลือกเด็กนักเรี ยนที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์และการพัฒนาการ โดยผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เข้าสู่ กระบวนการผลิต และออกมาเป็ น
จัดการศึกษาของสถาน
บุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร
ประกอบการ (ต่อ)
6. นาระบบการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในสถาบันการศึกษา เช่น ระบบ
PDCA สามารถนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ภายในสถาบันให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
7. การนากลยุทธ์ WIN-WIN มาใช้ในแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยน ผูป้ กครอง ว่าเป็ นการได้รับประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ผ่านการแนะ
แนวของโรงเรี ยน ผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ การปฐมนิเทศ การเข้าไป
สร้างประโยชน์ในชุมชน ด้วยกระบวนการ CSR เป็ นต้น เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
รวมถึงกับเครื อข่ายสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาหรื อโรงเรี ยน สพฐ. ที่มีผลต่อ
จานวนการเข้าศึกษาของนักเรี ยน
5. สื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษาโดย
บุคลากรนักการตลาด

1. มีหน่วยงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจน มีบทบาทในการ
สร้างภาพลักษณ์ วิจยั การตลาด หรื ออาจหากลุ่มเป้ าหมายเข้ามาศึกษาในสถาบัน
2. ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเป็ นนักประชาสัมพันธ์
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบปรัชญา การดาเนินงานและ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสถาบันอย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น เรี ยนฟรี ในครอบครัว เป็ นต้น

6. สร้างเสริ มการมีส่วนร่ วม
1. การสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาของรัฐมากยิง่ ชึ้น การเข้าไปสร้าง
ของเครื อข่ายและสังคม
ความเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นอาชีพตั้งแต่เด็ก เพิ่มการ
ชุมชน
ทา MOU กับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อสรรหาเด็กนักเรี ยนตั้งแต่ประถม
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้เครื อข่ายมีส่วนร่ วม เช่น การออกบูท้ การจัดเยีย่ มชม
สถาบัน การให้เครื อข่ายเข้าร่ วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น เป็ นต้น
3. พัฒนาระบบทวิภาคี ไตรภาคีเพิ่มมากขึ้น เช่น การเซ็นสัญญากับโรงเรี ยน
ต่างจังหวัด การให้ทุนการศึกษา เป็ นต้น
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ตารางที่ 32 แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
7. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของสถาน
ประกอบการ

8. ปลูกฝังนักเรี ยนให้เห็น
ความก้าวหน้าในเส้นทาง
อาชีพ

9. สร้างระบบการช่วยเหลือ
ผูป้ กครอง

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบการประเมินผลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบันการศึกษาเอง อาจ
นา Core value หรื อวัฒนธรรมองค์กรบรรจุไว้ในการประเมินผล นอกจากนี้เพื่อให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน การนาเครื่ องมือการประเมินผลการปฎิบตั ิงานหรื อการ
ประเมินคุณภาพขององค์กรมาใช้ในสถาบันการศึกษา เช่น KPIs TQA ก็สร้าง
ความรู ้สึกของการเป็ นหนึ่งเดียวกัน
2. มีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการประเมินผลโดยเฉพาะขององค์กรเพื่อพัฒนาแบบ
ประเมินผลของสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
3. กาหนดระยะเวลาการติดตามผล (Follow up) ประจาปี เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุ ง
กลยุทธ์และการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา
4. จัดทารายงานการประเมินผลเสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินผล
ครั้งต่อไป
5. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อนักเรี ยนที่เรี ยนจบและ
ออกไปทางาน และนาผลนั้นมาพัฒนาและปรับปรุ งต่อไป
1. มีกระบวนคัดเลือกเพื่อให้ได้เด็กนักเรี ยนที่มีคุณภาพ เช่น มีการทาข้อสอบ หรื อ
แบบทดสอบต่างๆ การคัดผูม้ ีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยดาเนินการร่ วมกันในการ
คัดเลือกทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสรรหาว่าจ้างขององค์กร
2. สร้างให้มีใจรักการบริ การโดยให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตด้วยการมีเส้นทาง
อาชีพ (Career Path) ที่ชดั เจน
3. การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
4. การจัดทาสวัสดิการที่ดึงดูดความสนใจ

1. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผปู้ กครองอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบการช่วยเหลือผูป้ กครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรี ยน เช่น
ทุนการศึกษา ระบบการกูย้ มื ที่ดอกเบี้ยต่า เป็ นต้น
10. ส่ งเสริ มการสร้าง
1. ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ (Competency) สอดคล้องกับ
หลักสู ตรและพัฒนาการเรี ยน ตาแหน่งงานที่ตอ้ งการในองค์กร มีการหาความต้องการจาเป็ นและถูกออกแบบจาก
การสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญใน ผูเ้ ชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่ วมกับสถาบันการศึกษาและผ่านการรับรอง
สถานประกอบการ
2. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีโอกาสได้สมั ผัสการปฏิบตั ิงานจริ งหรื อเรี ยนจริ งในชั้นเรี ยน
เพือ่ ได้มีโอกาสในการปรับตัวและตัดสิ นใจเลือก
11. สร้างแรงดึงดูดในการ
จัดทาแผนสวัสดิการที่ดึงดูดความสนใจแก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง เช่น การให้ทุน
ประกอบอาชีพ
การศึกษา สวัสดิการที่เทียบเท่าพนักงานในองค์กร ในเรื่ องของค่ารักษาพยาบาล
วันหยุด เงินสะสม โบนัส เป็ นต้น
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ตารางที่ 32 แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
12. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู้งานใน
อนาคต
13. สร้างระบบการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

14. สร้างกฎระเบียบตาม
กฎหมายที่เปิ ดโอกาส
ให้สถานประกอบการ จัด
การศึกษาในระบบของ
ตนเอง

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้คล้ายคลึงการทางานในอนาคตมากที่สุด
2. จัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
3. จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เสมือนจริ งในการทางาน
1. เชื่อมโยงกลยุทธ์ของการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบั สถาบันการศึกษาด้านความ
ต้องการด้านอัตรากาลังคนขององค์กร
2. เมื่อนักเรี ยนรายงานตัวเป็ นนักเรี ยนในสถาบันการศึกษามีสิทธิ์ เทียบเท่าการ
เป็ นพนักงานขององค์กร
3. จัดระบบสวัสดิการให้นกั เรี ยนได้รับเทียบเท่าพนักงานในองค์กร
4. นับอายุงานของนักเรี ยนต่อเนื่องตั้งแต่เป็ นนักเรี ยน
1. กฎหมายในประเทศที่สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2. รัฐให้การสนับสนุนด้านการเงิน การปล่อยเงินกูร้ ะยะยาว หรื อการลดหย่อน
ภาษี เป็ นต้น
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบ การ
ขนาดใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ (Mixed method) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
2. ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาองค์ประกอบของการจัดการอาชี วศึ กษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนนี้ เป็ นการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั และร่ างองค์องค์ประกอบของการ
จัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.1 ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
1.2 นาร่ างองค์ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษาที่ได้ไปยืนยันกับผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน
6 คน และนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) และปรั บ
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาได้เป็ นกรอบองค์ประกอบของการจัดการศึกษาชุดใหม่
1.3 ลงภาคสนามที่ ศู น ย์ ก ารเรี ยนเอสแอนด์ พี โดยมี เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ ก
สถาบันการศึกษาดังนี้
1.3.1 สถาบันจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับปวช.-ปวส.
1.3.2 เป็ นสถาบันที่ให้ความร่ วมมือสูงในการเข้าไปศึกษาได้เป็ นระยะเวลานาน
ผูว้ ิจยั ศึกษาภาคสนามและเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์ พูดคุยกับผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ นักเรี ยน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เป้ าหมายของการจัดตั้งศูนย์การเรี ยน การบริ หารจัดการ

318

ศู น ย์ก ารเรี ยน การจัด การศึ ก ษา การสร้ า งหลัก สู ต ร ผู ้ส อน การดู แ ลนั ก เรี ย น สถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อม และความเชื่ อมโยงระหว่างศูนย์การเรี ยนกับหน่ วยงานต่างๆในองค์กร เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก การสัมภาษณ์และอัดเทป การสังเกต การถ่ายรู ปเป็ นหลักฐานและ
เอกสารที่ทางศูนย์การเรี ยนมอบให้
1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามมาจัดกลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)
เพื่ อ ให้ไ ด้อ งค์ป ระกอบที่ ส มบู ร ณ์ ม ากยิ่ง ขึ้ น โดยจัด กลุ่ ม องค์ป ระกอบได้เ ป็ น
องค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด้าน
การจัด การศึ ก ษาของสถาบัน การศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และด้า นการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
1.5 ก าหนดประชากรและกลุ่ มตัวอย่างส าหรั บการสั มภาษณ์ ประชากรส าหรั บการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 18 คน นักเรี ยน จานวน 5,571 คน และผูป้ กครอง จานวน 5,571 คน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน นักเรี ยน จานวน 30 คนและผูป้ กครอง จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 65 คน
1.6 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิ จ ัย น าร่ า งองค์ป ระกอบที่ ไ ด้จ ากการ
สั ง เคราะห์ เ อกสารและจากการลงภาคสนาม ณ ศู น ย์ก ารเรี ย นเอสแอนด์พี มาสร้ า งเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
1.7 น าแบบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ า งที่ ไ ด้ ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบและให้
ข้อแนะนาเพิ่มเติมเพื่อนาไปปรับแก้ก่อนส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) โดยวิ ธีก ารตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุ ด มุ่ งหมายที่ ตอ้ งการวัด
(Item–Objective Congruence; IOC) โดยมีค่าระหว่าง 0.66-1.00
1.8 ปรับแก้ขอ้ คาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.66 ตามข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และผูป้ กครอง
ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556 โดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารจานวน 5 คน นักเรี ยน จานวน 30 คน และ
ผูป้ กครอง จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 65 คน
1.10 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน และผูป้ กครอง
นามาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และนามาสรุ ปเป็ นร่ างองค์ประกอบความสาเร็ จของการ
จัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
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ขั้นตอนนี้เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณด้วย
แบบสอบถามผูว้ ิจยั นาร่ างองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามดังมีข้นั ตอนต่อไปนี้
2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวนประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 18 คน อาจารย์ จานวน 309 คน สาหรับแบบสอบถาม
คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของคอมเรย์และลี (ComreyN.& Lee A.:1992) สาหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ จานวน 300 คน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด คือ ผูบ้ ริ หาร
จานวน 18 คน และอาจารย์ จานวน 309 คน รวมทั้งสิ้ น 327 คน
2.2 การสร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามจากผลการสังเคราะห์
เอกสารและจากผลการสัมภาษณ์หลังจากผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ด้านเนื้ อหา โครงสร้างและภาษา ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและวัดได้ตรงตามเรื่ องที่ศึกษา หลังจาก
นั้นผูว้ ิจยั ปรับแก้ตามข้อแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนนาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการวัด (Index of Item – Objective Congruence; IOC)
2.4 นาแบบสอบถามมาปรับแก้ให้เหมาะสม ถูกต้อง ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 32 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีบุญถาวร ช่วงระหว่างวันที่ 5-30 กันยายน 2556 และนาข้อมูลที่ได้มาหาความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีสมั ประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา.9920
2.5 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ Try out ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาและ
ให้ขอ้ แนะนา จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาต่ากว่า .70 มาปรับแก้โดยการ
ตัดออกและบางข้อปรับข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2556 แบบสอบถามได้คืนจานวน 270 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 82.57 มีความสมบูรณ์ถู กต้องสามารถ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ จานวน 239 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.08
2.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั นาข้อมูลเชิ งปริ มาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั (SPSS) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)

320

ค่าเฉลี่ย ( X ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิ บายองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ของตัวแปรรายข้อและรายด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericityนัยสาคัญที่ .05
และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก หรื อเทคนิค PCA
(Principle Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี
Varimax Method ที่ 25 รอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1
และทุกองค์ประกอบจะต้องมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
2.8 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถสรุ ปเป็ นองค์ประกอบความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
ขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จ ัย น าผลการวิจ ัย อัน ได้แ ก่ องค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การ
อาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ นามาตรวจสอบเพื่อขอคายืนยันกับผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบและให้ขอ้ แนะนาเกี่ยวกับแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา โดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.1 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
3.2 นาเอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้ อหา ประเด็นข้อคาถาม ขั้นตอนการดาเนิ นการประชุม และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ พร้อม
ปรับแก้ตามข้อแนะนา
3.3 เชิ ญประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องสมุด เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 14
3.4 ดาเนิ นการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมี Moderator 1 คน Note taker 2 คน และ
ทีมงานในการถ่ายรู ปและถ่ายวีดีโอ 2 คนพร้อมประชุมทีมงานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการประชุม
ประเด็นในการประชุมมี 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ ง คือ เมื่อกล่าวถึง “ความสาเร็ จ” หมายถึง
อะไร และมีตวั ชี้วดั ของความสาเร็ จอะไรบ้าง ประเด็นที่ 2 องค์ประกอบความสาเร็ จที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและจากการวิ เ คราะห์ องค์ประกอบจากแบบสอบถามสอดคล้อ งกันหรื อไม่
ประเด็นที่ 3 องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม องค์ประกอบทั้ง 7 ชุด ควรตั้งชื่อ
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อย่างไร ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาด้วย SWOT Analysis
ประเด็นที่ 5 แนวทางส่ งเสริ มการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง
3.5 ผูว้ ิจยั นาผลการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิมาสรุ ปเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ มาณ ผู ้วิ จัย สรุ ป ผลการวิ จัย เรื่ อ ง
องค์ประกอบความสาเร็ จ ของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามขั้นตอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสั งเคราะห์ เอกสารและผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์
1.1 ผลการสั งเคราะห์ เอกสาร
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เอกสารจากแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ทั้งไทยและต่างประเทศจาก
นักการศึกษาและนักทฤษฎี จานวน 43 คน และจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน ผูป้ กครองนามา
จัดกลุ่มองค์ประกอบเป็ น 3 ด้าน 30 องค์ประกอบย่อย 157 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 ผลการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
การบริหารสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
1. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
2. นโยบายของ
สถาบันการศึกษา
3. การมอบอานาจหน้าที่
4. การวางแผนกลยุทธ์/
การวางแผนงาน
5. การจัดองค์กร
6. การบริ หารงานบุคคล
7. การวินิจฉัยสัง่ การ/การ
อานวยการ
8. การประสานงานภายใน
9. การรายงาน
10. การบริ หารงบประมาณ
11. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
12. การตลาด/การประชาสัมพันธ์
13. การประเมินผล/การ
ประกันคุณภาพ
14. การสร้างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์

ตัว
บ่ งชี้
4
5
4
8
5
7
3
2
3
5
5
6
4
6
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การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่
1. หลักสูตร
2. วิธีการสอนและการ
จัดการเรี ยนรู้
3. ผูส้ อน
4. นักเรี ยน
5. กิจกรรมนักเรี ยน
6. ระบบการดูแลนักเรี ยน
7. สื่ ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยี
8. สถานที่และ
สภาพแวดล้อม
9. ความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการจัด
การศึกษา
10. สิ่ งจูงใจและประโยชน์ที่
นักเรี ยนได้รับ

ตัว
บ่ งชี้
7
8
6
7
8
6
4
5
8
7
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบขนาดใหญ่
ทีเ่ ชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
1. กลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2. การวางแผนอัตรากาลัง
สรรหาว่าจ้าง
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
5. การดึงดูดและรักษา
พนักงาน
6. การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน

ตัว
บ่ งชี้
3
4
5
3
4
5
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1.2 ผลการสั มภาษณ์ ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง
ผูว้ ิจยั ได้สั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 ท่าน นักเรี ยน จานวน 30 คน ผูป้ กครอง
จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 65 คน สรุ ปเป็ นองค์ประกอบได้ท้ งั หมด 3 ด้าน 15 องค์ประกอบย่อย 62
ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 34 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นักเรี ยน ผูป้ กครอง
การบริหารสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
1. ผูน้ าและนโยบาย
2. วัฒนธรรมและปรัชญา
องค์กร
3. การบริ หารเชิง กลยุทธ์
4. งบประมาณ
5. เครื อข่ายและสังคม/ชุมชน
6. การตลาด
7. การประเมินผล
รวม

ตัว
บ่ งชี้
4
3
5
3
4
4
3
26

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่
1. หลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอน
2. ผูส้ อนและบุคลากร
3. นักเรี ยน
4. ผูป้ กครอง
5. แรงจูงใจในการเรี ยน
6. สภาพแวดล้อม

ตัว
บ่ งชี้
5

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถานประกอบขนาดใหญ่
ทีเ่ ชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. กฎหมาย

ตัว
บ่ งชี้
7
2

6
4
3
4
5
27
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชี วศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 239 คน เป็ นเพศชาย จานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 เพศหญิง จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 34 ปี ประสบการณ์การทางานเฉลี่ย 8 ปี กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด
จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.4 รองลงมาได้แก่ระดับปริ ญญาโท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.9 ระดับอนุ ปริ ญญา และปริ ญญาเอกมีจานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 8 สถาบันการศึกษาที่มีจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิ วฒั น์ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.5 รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.9 ลาดับต่อมา
ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 วิทยาลัยเทคนิ ค
อุตสาหกรรมยานยนต์ จานวน 26 คน ร้อยละ 10.9 และน้อยที่สุดได้แก่ ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ผูต้ อบแบบสอบถามมีตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.35 และอาจารย์ จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.65
2.2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามองค์ ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
องค์ประกอบความสาเร็ จด้านสิ่ งจูงใจและประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
( X = 8.0562, S.D. = 1.49730) รองลงมา คือ ด้านการดึงดูดและรักษาพนักงาน ( X = 8.0418, S.D. = 1.61331)
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และด้านวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ( X = 7.9655, S.D. = 1.40960) องค์ประกอบความสาเร็ จ
ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การบริ หารงบประมาณ ( X = 7.3004, S.D. = 1.73446)
2.3 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามองค์ ประกอบความสาเร็ จ
ของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
องค์ประกอบความสาเร็ จรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้แก่ วุฒิการศึกษาที่แสดงให้
เห็นถึงความสาเร็ จ ( X = 8.3096, S.D. = 1.58391)รองลงมา ได้แก่ มีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ปฏิบตั ิการจริ ง (On-the-job-training) ( X = 8.2176, S.D. = 1.52388) และปรัชญาและเป้ าหมายของ
สถาบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ( X = 8.2134, S.D. = 1.53409) และองค์ประกอบ
ความสาเร็ จรายข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจ
เพียงพอในการทางาน และการได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็ นต้น ( X = 7.2050, S.D. = 1.98201)
2.4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis) ความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูว้ ิ จ ัย วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบความสาเร็ จ ของการจัดการอาชี ว ศึ กษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิ ค Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
(KMO)
เพื่อใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูลเป็ นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ว่าเหมาะสมที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้หรื อไม่ โดยค่า KMO ต้องมากกว่า .50 จึงถือว่าข้อมูลมีความ
เหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548:23) และค่า Bar Bartlett’s Test
of Sphericity นัยสาคัญที่ .05 และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก
หรื อเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมุนแกนตัวประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วย
วิธี VarimaxMethod ที่ 25 รอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1 และ
ทุกองค์ประกอบจะต้องมีค่า Eigenvalue ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ซึ่ งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้เป็ น 7
องค์ประกอบ และจัดกลุ่ มองค์ประกอบเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริ หารสถาบันการศึ กษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ 2) การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3)
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ เชื่ อมโยงต่อสถาบันการศึ กษา ดังมี
รายละเอียดดังนี้
2.4.1 ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2.4.1.1 องค์ป ระกอบที่ 1 ชื่ อ การบริ ห ารครู อ าจารย์ที่ ป ฎิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ น
สถาบันการศึกษา มีค่า Eigenvalue=66.928 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .791-.458 มีตวั แปรอยู่
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ในองค์ประกอบชุ ดนี้ 37 ตัวแปรตัวแปรที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุด ได้แก่ มี เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชี พสาหรั บบุคลากรในสถาบันอย่างชัดเจน (.791) รองลงมา ได้แก่ มีระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบัน (.785) และผูบ้ ริ หารมีทกั ษะ
การตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม (.761) ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสถาบัน (.458)
2.4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ชื่อ การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีค่า Eigenvalue = 42.697
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .791.-537 มีตวั แปรอยู่ในองค์ประกอบชุดนี้ 17 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร (.776)
รองลงมา ได้แก่ ปรั ชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (.749) และ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร (.733) ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่ มี
การจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สงั คม (CSR) อย่างต่อเนื่อง (.471)
2.4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 ชื่อ การสื่ อสารการตลาด มีค่า Eigenvalue=41.133 มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .791-.537 มีตวั แปรอยูใ่ นองค์ประกอบชุดนี้ 13 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่ สุด ได้แก่ การมี พนักงานขายมื ออาชี พ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของ
สถาบัน (.791) รองลงมา ได้แก่ การทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (.731)
และการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่ องและสมดุลย์
(.637) ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการเรี ยนการสอน (.537)
2.4.2 ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2.4.2.1 องค์ประกอบที่ 4 ชื่ อ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน มี ค่ า
Eigenvalue=57.218 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .812-.540 มีตวั แปรอยูใ่ นองค์ประกอบชุดนี้ 37 ตัวแปร
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ผูส้ อนมีความรู ้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร (.812) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้จาก
การทางาน (Work-based learning) (.794) และผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสาย
ธุ รกิ จ (.786) ตัวแปรที่ มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้ างสรรค์และจัด
กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ (.540)
2.4.2.2 องค์ ป ระกอบที่ 5 ชื่ อ แรงดึ ง ดู ด ในการประกอบอาชี พ มี ค่ า
Eigenvalue=37.031 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .834-.612 มีตวั แปรอยูใ่ นองค์ประกอบชุดนี้ 16
ตัว แปรตัว แปรที่ มี ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบมากที่ สุ ด ได้แ ก่ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
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ความสาเร็ จ(.834) รองลงมา ได้แก่ การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ (.830) และการ
มีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน (.818) ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่การมีแหล่ง
เรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และห้อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น (.612)
2.4.2.3 องค์ป ระกอบที่ 6 ชื่ อ สภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ มี ค่ า
Eigenvalue=33.384 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .828-.515 มีตวั แปรอยูใ่ นองค์ประกอบชุดนี้ 11
ตัวแปรตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัย
และเพียงพอต่อการใช้งาน (.828) รองลงมา ได้แก่ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ท้ งั ที่เป็ น
ซอฟแวร์ และฮาร์ ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (.813) และสื่ ออุปกรณ์มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตรและเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน (.807) ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ได้แก่อตั ราการลาออกของนักเรี ยนต่าระหว่างการเรี ยน (.515)
2.4.3 การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่ อมโยง
ต่ อการบริหารสถาบันการศึกษา
2.4.3.1 องค์ประกอบที่ 7 ชื่อการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ มีค่า Eigenvalue=
16.587 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .791.-537 มีตวั แปรอยู่ในองค์ประกอบชุดนี้ 23 ตัวแปรตัว
แปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ น
เครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (.914) รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์จดั ทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการและจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น (.898) และสถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุ คลากรในองค์ก ร (.897) ตัว แปรที่ มีค่ าน้ า หนักองค์ป ระกอบน้อยที่ สุด ได้แ ก่ นัก เรี ย นได้รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน(.750)
ตอนที่ 3 แนวทางส่ งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิได้จานวน 14 แนวทาง ตามกลุ่มองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1)
การบริ หารสถาบัน การศึ ก ษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2) การจัด การศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ 3) การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา ดังมีรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 35 สรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
แนวทางการส่ งเสริม
รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
1. พัฒนาผูน้ าของ
1. พัฒนาผูน้ าให้มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับองค์กร การดาเนินธุรกิจ
สถาบันการศึกษาให้เป็ น การบริ หารการศึกษา และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการส่ งไปฝึ กอบรม หรื อ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
การลงปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง และสามารถผสมผสานทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อนามา
กาหนดยุทธศาสตร์การทางานที่ไม่เหมือนที่อื่น สร้างความแตกต่างสามารถนา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
2. องค์กรต้องสร้างผูน้ าให้เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ด้วยการจัด
โปรแกรมพัฒนาผูน้ าสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะสาคัญคือ กล้าคิดและนา
สิ่ งใหม่เข้ามาพัฒนา ต่อยอดความเจริ ญก้าวหน้าและสร้างการยอมรับต่อครู อาจารย์
บุคลากรให้ได้ การจะสาเร็ จได้ดว้ ยภาวะผูน้ าที่ทรงประสิ ทธิภาพ กล้าตัดสิ นใจ
อดทนอย่างยิง่ ยวด มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นต้นแบบที่ดี
2. สร้างแนวปฏิบตั ิของ
1. สร้างแนวปฏิบตั ิของวัฒนธรรมและปรัชญาองค์กรที่เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน ทั้งใน
วัฒนธรรมและปรัชญา
เรื่ องการวางเงื่อนไขพฤติกรรม และการกาหนดสัญลักษณ์ ด้วยการจูงใจหรื อมี
องค์กรที่มีความภักดีต่อ บทลงโทษ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิร่วมกันทั้งสถาบัน ปลูกฝังจนนาไปสู่ทศั นคติและ
องค์กร
พฤติกรรมที่มีความภักดีต่อองค์กร (Royalty)
2. ส่ งผ่านวัฒนธรรมและปรัชญาองค์กรผ่านผูน้ าที่เป็ นต้นแบบที่ดี
3. บริ หารและพัฒนาครู
1. มีระบบการคัดเลือกโดยใช้นโยบายวิสยั ทัศน์ขององค์กรเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ครู อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสถาบันการศึกษา
2. มีระบบการพัฒนาครู อาจารย์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างสม่าเสมอ โดย
ให้ทนั ต่อการ
การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากของจริ ง เป็ นต้น
เปลี่ยนแปลง
3. จัดหลักสูตรพัฒนาครู ที่มีหน้าที่ฝึกปฏิบตั ิให้มีจิตวิทยาในการสอน รู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างการสอนและการสัง่ งาน มีความเข้าใจนักเรี ยนและสามารถสร้าง
แรงจูงใจได้
4. พัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ดา้ นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สามารถขาย
สิ นค้าซึ่ งคือหลักสูตรการศึกษาของสถาบันได้ รวมถึงการเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดี
(Brand Ambassador) ของสถาบันการศึกษา
5. สร้างแรงจูงใจแก่ครู อาจารย์ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ด้วยการ
จัดทาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูด การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่
ชัดเจน มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่าพนักงานของบริ ษทั นอกจากนี้จดั ทาโครงการเพิม่ คุณค่า
ผ่านโครงการเชิดชูครู อาจารย์ และองค์กรต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้พนักงานเกิด
ความภาคภูมิใจ
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ตารางที่ 35 สรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
4. บริ หารสถาบัน
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานประกอบการ

5. สื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษาโดย
บุคลากรนักการตลาด

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
1. บริ หารสถาบันการศึกษาให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ในการผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ
2. มีหน่วยงานหรื อบุคคลทาหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศหรื อติดตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาเสนอข้อมูลกับทีมบริ หาร เพื่อจัดทาหรื อพัฒนาแผนกลยุทธ์ 3.
3. การจัดตั้งผูบ้ ริ หารที่มีความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ มีการประกาศจัดตั้งที่ชดั เจนพร้อมสื่ อสารสร้างความเข้าใจแก่พนักงานทุก
คนในองค์กร การจัดวางโครงสร้างสถาบันที่เหมาะสม การเตรี ยมทรัพยากรให้
พร้อมทุกด้าน ทั้งเรื่ อง งบประมาณ คน สถานที่ ระบบการดาเนินงาน
4. การพัฒนาสู ตรทางกลยุทธ์ (Strategic formula) ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
เอง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้ าหมายการดาเนินงาน
5. การบริ หารจัดการเชิงระบบ ได้แก่ Input- Process- Output เริ่ มตั้งแต่การ
คัดสรรนักเรี ยนที่มีคุณภาพ โดยผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เข้าสู่
กระบวนการผลิต และออกมาเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร
6. นาระบบการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในสถาบันการศึกษา เช่น ระบบ
PDCA สามารถนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการ
สอน กิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ภายในสถาบันให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
7. นากลยุทธ์ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) มาใช้ในแผนกลยุทธ์ ด้วยแนวคิดทุกฝ่ ายได้
ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ผูป้ กครอง สังคม ชุมชน
และเครื อข่าย เป็ นต้น
1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาเป็ นนักการตลาดและนัก
ประชาสัมพันธ์ โดยมีนโยบายที่ชดั เจนและมีหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการเป็ น
นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ เป็ นต้น
2. มีหน่วยงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีบทบาทในการสร้าง
ภาพลักษณ์ผา่ นสื่ อที่หลากหลาย วิจยั การตลาด หรื อหากลุ่มเป้ าหมายเข้ามาศึกษา
ในสถาบัน รวมถึงผูน้ าองค์กรต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ และทา
ให้กลุ่มเป้ าหมายหรื อประชาชนทัว่ ไปรู้จกั สถาบันได้เป็ นอย่างดี
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ทราบปรัชญา การดาเนินงาน ส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันอย่างสม่าเสมอ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ เน้นสื่ อ
เรื่ องผลงาน ความสาเร็ จ ชื่อเสี ยงขององค์กร ภาษาที่ใช้มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านสื่ อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ วรสาร เว็บไซต์ การแนะแนว เป็ นต้น
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ตารางที่ 35 สรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม

รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
4. จัดให้มีการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น ทุนการศึกษา ญาติพี่นอ้ งของ
ศิษย์เก่าได้เรี ยนฟรี เป็ นต้น
6. สร้างเสริ มการมีส่วน
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเครื อข่ายโดยเฉพาะ
ร่ วมของเครื อข่ายและ 2. จัดกิจกรรมให้เครื อข่ายมีส่วนร่ วม เช่น การออกบูธ้ ของสถาบัน การจัดเยีย่ มชม
สังคมชุมชน
สถาบัน (Open House) การให้เครื อข่ายเข้าร่ วมกิจกรรมของสถาบัน เป็ นต้น
3. พัฒนาระบบทวิภาคี ไตรภาคีเพิ่มมากขึ้น เช่น การเซ็นสัญญากับโรงเรี ยน
ต่างจังหวัด วิทยาลัยอาชีวะทัว่ ประเทศ และการจูงใจด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรี ยนหรื อการให้งบประมาณสนับสนุนสถาบันการศึกษาเครื อข่าย เป็ นต้น
7. พัฒนาระบบการ
1. มีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการประเมินผลโดยเฉพาะขององค์กรเพื่อพัฒนาแบบ
ประเมินผลที่เป็ น
ประเมินผลของสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
ลักษณะเฉพาะของ
2. กาหนดระยะเวลาการติดตามผล (Follow up) ประจาปี เพื่อนาผลที่ได้ไป
สถานประกอบการ
ปรับปรุ งกลยุทธ์และการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา
3. จัดทารายงานการประเมินผลเสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินผล
ครั้งต่อไป
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
8. ปลูกฝังนักเรี ยนให้เห็น 1. สร้างให้มีใจรักการบริ การโดยให้เห็นความก้าวหน้าในชีวติ ด้วยการมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) ที่ชดั เจน
เส้นทางอาชีพ
2. การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การจัดทาสวัสดิการที่ดี ดึงดูดความสนใจ
9. สร้างระบบการ
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผปู้ กครองอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลือผูป้ กครอง
2. มีระบบการช่วยเหลือผูป้ กครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรี ยน เช่น ทุนการศึกษา
ระบบการกูย้ มื ที่ดอกเบี้ยต่า เป็ นต้น
10. ส่ งเสริ มการสร้าง
1. ส่ งเสริ มให้ผเู้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หารภายในองค์กรเป็ นผูส้ ร้างหลักสูตรหรื อให้
หลักสูตรและพัฒนา
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรมาเป็ นที่ปรึ กษาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
การเรี ยนการสอนโดย (Competency) สอดคล้องกับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการในองค์กร
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสถาน
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้สัมผัสการปฏิบตั ิงานจริ งหรื อเรี ยนจริ งในชั้น
ประกอบการ
เรี ยนก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนจริ ง
11. สร้างแรงดึงดูดในการ จัดทาแผนสวัสดิการที่ดึงดูดความสนใจแก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง เช่น การให้
ประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา สวัสดิการที่เทียบเท่าพนักงานในองค์กร ในเรื่ องของค่ารักษาพยาบาล
วันหยุด เงินสะสม โบนัส เป็ นต้น
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ตารางที่ 35 สรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
จากการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
แนวทางการส่ งเสริม
รายละเอียดแนวทางส่ งเสริมการจัดการศึกษา
12. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา และห้องแล็ปให้คล้ายคลึงการทางาน
ต่อการเรี ยนรู้งานใน
ในอนาคตมากที่สุด
อนาคต
2. จัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยนรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์มี
ความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ทีเ่ ชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
13. สร้างระบบการบริ หาร 1. เชื่อมโยงกลยุทธ์ของการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบั สถาบันการศึกษาด้านความ
ทรัพยากรบุคคลเชิง
ต้องการอัตรากาลังคนขององค์กร และวางแผนการผลิตกาลังคนออกมาให้
กลยุทธ์
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. เมื่อนักเรี ยนรายงานตัวเป็ นนักเรี ยนในสถาบันการศึกษามีสิทธิ์ เทียบเท่าการเป็ น
พนักงานขององค์กร
3. จัดระบบสวัสดิการให้นกั เรี ยนได้รับเทียบเท่าพนักงานในองค์กร เช่น
ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล วันหยุด เป็ นต้น
4. นับอายุงานของนักเรี ยนต่อเนื่องตั้งแต่เป็ นนักเรี ยนจนเข้าทางานเป็ นพนักงานใน
องค์กร
14. สร้างกฎระเบียบตาม 1.กฎหมายในประเทศที่สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
กฎหมายที่เปิ ดโอกาส จะทาให้การจัดการศึกษาระบบนี้มีความสาคัญ เข้มแข็งและมีศกั ดิ์ศรี เพิ่มมากขึ้น
ให้สถานประกอบการ 2. รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการเงิน การปล่อยเงินกูร้ ะยะยาว หรื อการ
จัดการศึกษาในระบบ ลดหย่อนภาษี เป็ นต้น
ของตนเอง

การวิ จ ัย เรื่ อง องค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอนที่กาหนด 3 ขั้นตอน พร้อมทั้งสรุ ปผล
องค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 7
องค์ประกอบ และแนวทางส่ งเสริ มการจัดการอาชี วศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 14
แนวทางตามกลุ่มองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ 2) การจัดการศึ กษาของสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3) การ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มโยงต่ อ สถาบัน การศึ ก ษา
ดังแผนภูมิที่ 17
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แผนภูมิที่ 17 ตัวแบบองค์ประกอบความสาเร็ จและแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดการอภิปรายผลออกเป็ น 2 ประเด็นดังนี้
1. องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
มีท้งั หมด 7 องค์ ประกอบ ผู้วจิ ัยอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 การบริหารครูอาจารย์ ทปี่ ฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นสถาบันการศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการบริ หารครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ในสถาบันการศึกษา ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดได้แก่ การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พ
สาหรั บบุ คลากรในสถาบัน อย่า งชัด เจน (.791) เห็ น ได้ว่าตัว แปรด้านนี้ เป็ นเรื่ องของการสร้ า ง
แรงจูงใจ เพื่อดึ งดูดและรักษาครู อาจารย์ให้ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษา การที่ครู อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเนื่องจาก เป็ นผูท้ ี่ถ่ายทอดความรู ้ขององค์กร ไม่
เฉพาะความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผ่านวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ นกั เรี ยนรุ่ นต่อรุ่ น
นอกเหนื อ จากครู อ าจารย์ต ามระเบี ย บราชการที่ ส อนด้า นทฤษฎี แ ล้ว ครู อ าจารย์จ ากสถาน
ประกอบการก็มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการจึงต้องมีระบบ
ในการดูแลครู อาจารย์ให้มีแรงจูงใจในการทางานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพยากรที่มีค่า
สอดคล้องกับแนวคิดของวีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์ (2541:51) ที่ว่า ครู อาชีวศึกษาเป็ นผูม้ ีอิทธิพลอย่าง
มากต่อคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ต้องมีลกั ษณะผูถ้ ่ายทอดวิชาความรู ้ดา้ นทฤษฎีเป็ นอย่าง
ดี พร้อมๆ กับเป็ นผูท้ ี่สามารถจัดระบบ และกลวิธีการฝึ กปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชานาญในอาชีพ
ครู ผสู ้ อนวิชาทฤษฎี น้ นั ต้องได้รับการฝึ กฝนแบบหนึ่ ง ขณะที่ครู ปฏิบตั ิจะต้องมีความชานาญและมี
ทักษะสูงในด้านปฏิบตั ิ
จากผลการวิจยั เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจนั้นมีความสาคัญต่อครู อาจารย์ และ
พบว่าความก้าวหน้าในอาชีพมีความสาคัญที่สุด ดังแนวคิดเรื่ องการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
(Career Development) ที่ว่าการจัดทา Career Development มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานให้กบั พนักงาน ซึ่ งพนักงานได้ตระหนักว่า องค์กรไม่ได้ละเลยถึงการสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าต่อสายอาชีพของตน 2) สร้างโอกาสให้พนักงานได้รับรู ้ถึงความต้องการ หรื อ
ความคาดหวังในการทางานของหัวหน้างานที่มีต่อตนเอง พนักงานจะได้รับรู ้ถึงจุดแข็ง (Strength)
และจุดที่ควรปรับปรุ ง (Weakness) เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งให้การทางานดีข้ ึน 3)รับรู ้ถึงความ
มัน่ คงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรื อก้าวไปสู่ ตาแหน่งงานหรื อหน่วยงานใด ซึ่งทา
ให้พนักงานเกิ ดแรงจูงใจที่จะทางานให้กบั องค์กรต่อไป 4) สร้างความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ดาเนิ นงานขององค์กร ซึ่ งจะทาให้พนักงานมีความผูกพันต่องานที่รับผิดชอบ เพราะพนักงานได้มี
ส่ วนร่ วมในการวางแผน กาหนดเป้ าหมาย และรับรู ้ทิศทางการดาเนิ นงานขององค์กรอย่างชัดเจน
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ด้านองค์กรนั้น การจัดทา Career Development ประโยชน์ที่ได้คือ 1) สร้างระบบหรื อมาตรฐานใน
การพัฒนาบุคลากรที่เหมือนหรื อสอดคล้องกันให้กบั ทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การพัฒนาและปรับปรุ งความสามารถ (Competency) การออกแบบผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพนักงาน และการจัดทามาตรฐานหรื อระบบในการเตรี ยมความพร้อมของกาลังคนสาหรับ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 2) เมื่อองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู ้ และความสามารถในการทางาน ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้ ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Capital) ที่มีส่วนในการสร้างรายได้และ
ผลกาไรให้กบั องค์กรเป็ นอย่างมาก (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์,2550:21-22) และจากงานวิจยั ของพิพฒั น์
ฉ่ าเมืองปั ก (2551) ที่ว่าหลักในการบริ หารคนนั้นผูบ้ ริ หารต้องส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั ิงาน มีความเติบโตในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วยเช่นกันและจากงานวิจยั ของ Moraru
Monica, Petre Cristian (2012) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผูท้ ี่จะมาเป็ นครู สอนอาชีวศึกษาว่า เหตุผล
และแรงจูงใจของผูท้ ี่จะมาประกอบวิชาชีพนี้ คือ การได้รับสถานภาพที่ดี มีโอกาสในการฝึ กอบรม
พัฒนาตนเอง การได้ทางานกับเด็กนักเรี ยนและการได้ทางานในสายวิชาชีพของตนเอง และเหตุผล
หลักที่จะไม่ประกอบวิชาชี พครู คือ เงินเดือนไม่เพียงพอ ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจทั้งภายใน และ
ภายนอกที่เหมาะสม จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้ผมู ้ ีความรู ้ ความสามารถหันมาประกอบวิชาชีพนี้
และรักษาครู อาจารย์ที่รับผิดชอบหน้าที่ให้ทางานต่อไปได้อย่างมีความสุ ข
ด้า นข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพนั้น เห็ น ว่ า บทบาทของครู อ าจารย์มี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผล
กระทบอย่า งมากต่ อ การจัด การศึ ก ษา ครู ต ้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ใ นการจัด การศึ ก ษาและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในธุ รกิจอย่างแท้จริ ง เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพนั้น ซึ่ งหมายความว่าเป็ นผูท้ ี่
เคยทางานอยู่ในสถานประกอบการ การนาผูท้ ี่เคยทางานในสถานประกอบการมาเป็ นผูส้ อนนั้น
ส่ งผลต่อทัศนคติและกรอบแนวคิดที่ชดั เจนเข้มแข็งต่อสถานประกอบการ เนื่องจากไม่ตอ้ งปลูกฝัง
หรื อบ่มเพาะมาก มีความเข้าใจวัฒนธรรมภายในขององค์กรและมีสายสัมพันธ์ที่ ดีกบั บุคลากรใน
องค์กรอยู่แล้ว จากพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญในองค์กรก้าวมาเป็ นผูส้ อนในสถาบันการศึกษาจึงเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู ้ไปสู่คนรุ่ นต่อรุ่ นดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“ครู ตอ้ งมาจากสายการศึกษาครึ่ งหนึ่ง และสายธุรกิจครึ่ งหนึ่งรวมถึงต้องมี
ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย”
“นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิงาน ผูส้ อนมีหลายบทบาท บทบาทที่สาคัญได้แก่
ที่ปรึ กษา นักแก้ปัญหา และมี ความรู ้ ด้านการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ” (สัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร, วันที่ 20 มิถุนายน 2556)
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การคัด เลื อกและเตรี ย มความพร้ อ มให้ค รู อ าจารย์ใ ห้ได้ต ามคุ ณ ลักษณะที่
ต้องการจึงเป็ นกระบวนการสาคัญ ตามที่สุวฒั น์ วัฒนวงศ์ (2551:17-25) ได้กล่าวถึง หลักการเตรี ยม
ครู ดา้ นอาชีวศึกษาต้องมีเอกภาพ (Unity) โดยมีการประสานนโยบายมาตรฐานการผลิต การใช้ครู
ตลอดจนหลักสูตร การเตรี ยมครู และการศึกษาต่อเนื่องของครู เน้นการจัดประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิ
ควบคู่ ไ ปกับ ทฤษฎี นอกจากนี้ ได้ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของครู อ าชี ว ศึ ก ษาที่ ต ้อ งการ คื อ จะต้อ งมี
คุณธรรมจรรยาของความเป็ นครู มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการวิจยั พัฒนา
ตนเองและใฝ่ แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ
นอกจากนี้การพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู ้ทนั สมัยเกี่ยวกับธุรกิจตลอดเวลา
รวมถึงการพัฒนาทักษะการสอนและการบ่มเพาะนักเรี ยนให้ซึมซับและมีคุณสมบัติตามวัฒนธรรม
ขององค์กรเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากเช่นกันดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“หากผูส้ อนมีประสบการณ์ไม่ตรง ทางองค์กรมีหลักสู ตรในการพัฒนาความรู ้
และทักษะ นอกจากนี้อาจารย์ ผูบ้ ริ หารต้องลงร้านทุกเดือน เดือนละ 4 ชัว่ โมง”
“ครู เข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ต้องผ่านหลักสู ตร 7 วันที่ร้าน โดยต้องไปฝึ ก
จัดของ บริ การลูกค้า เรี ยงของ ยกของ ส่ งของ ที่ตอ้ งฝึ กเช่นนี้ ดว้ ยเหตุผลที่ว่า ครู ตอ้ งเข้าใจอาชี พ
มิ ฉ ะนั้น จะตามเด็ ก ไม่ ท ัน เพราะข้อ มู ล มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเร็ ว มาก นัก เรี ย นจะทราบข้อ มู ล ที่
เปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
ตามแนวทางการพัฒนาครู ของสุ วฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (2551:17-25) ควรคัดเลือก
จากผูเ้ รี ยนที่มีใจรักในความเป็ นครู โดยมีสติปัญญาอยู่ในขั้นสู งกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของนักเรี ยนทัว่ ไป
การพิจารณาผูส้ อนในสถาบันผลิตครู อย่างพิถีพิถนั มีทกั ษะในการสอนที่ดี เป็ นตัวอย่างแก่นกั ศึกษา
ได้ดี น่าจะมีประสบการณ์อาชีพมาก่อนจะดีมาก การจัดหลักสูตรควรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
การบริ หารครู อาจารย์น้ นั ถือเป็ นการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาต่อเนื่ องตามกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชี วิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 19
โดยกาหนดมาตรการต่างๆ เช่น การกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกาหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้
โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูร้ ับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยูใ่ นระดับที่พึงประสงค์ และ
กระตุน้ ส่ งเสริ มให้พฒั นาปรั บปรุ งตลอดเวลา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ด้รับการศึกษาโดยตรง
เกี ยรติชัย พงษ์พาณิ ชย์ (2554) แสดงความคิดเห็ นว่า ครู จะมีความสาคัญเป็ นพิเศษกับการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน เพราะครู เป็ นผูข้ บั เคลื่อนที่เป็ นแกนหลักสาคัญอันจะก่อให้เกิดคุณภาพ
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ของการศึกษาแก่นกั เรี ยน สิ่ งสาคัญต้องสอนครู ให้รู้วิธีสอนอย่างไร (Teach the teacher to teach)
และสอนให้ครู เป็ นผูอ้ านวยความรู ้ (Facilitator)
1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ตัวแปรที่ มีค่า
น้ าหนักมากที่สุดได้แก่ นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร (.776) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็ นอันดับสอง เมื่อกล่าวถึงความหมายแล้ว คาว่า “กลยุทธ์”
หมายถึง วิธีการดาเนิ นงานที่มนั่ ใจได้ว่าจะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และนิ ยาม
ของคาว่า “การจัดการเชิงกลยุทธ์” หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องในการกาหนดภารกิจและเป้ าประสงค์
ขององค์กรภายใต้บริ บทของสิ่ งแวดล้อมภายนอกขององค์กร การก าหนดกลวิธี ที่เหมาะสม การ
ปฏิบตั ิงานตามกลวิธีที่กาหนดไว้ การใช้อานาจหน้าที่ในการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทาให้มน่ั ใจว่ากลวิธี
ขององค์กรที่นามาใช้สามารถนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้”(Wright et. al,1992:15
อ้างถึ งใน วัฒนา วงศ์เกี ยรติ รัตน์ และคณะ, 2552:17) การจัดการเชิ งกลยุทธ์จึงมีความสาคัญต่อการ
บริ หารสถาบันการศึกษาในการกาหนดแนวทางในการนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ถ่ายทอดเป็ นแผนกล
ยุทธ์ระยะสั้น ระยะยาวและแผนปฏิบตั ิการ บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาสามารถเข้าใจวิสัยทัศน์
และทิศทางที่ตอ้ งการมุ่งไปได้ตรงกัน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการดาเนินตามแผน
กลยุทธ์น้ ี สถาบันการศึ กษาส่ วนใหญ่มีแผนกลยุทธ์ด้วยกันทั้งสิ้ น ตามผลการวิจ ัยของการบริ หาร
Hamburger University (HU) ให้ประสบความสาเร็ จเริ่ มจากความสอดคล้องของหลักการดาเนินงานของ
สถาบันการศึกษากับหลักการที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ ซึ่ง HU เน้นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ ลูกค้า
และนวัตกรรม (Galagan P.,2011:47-51)
นอกจากนี้สามารถอภิปรายเพิ่มเติมได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“สถาบันการศึกษานี้ มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ที่ชดั เจน กลยุทธ์
ที่วางนั้น สอดคล้องเพื่อให้สาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ต้ งั ไว้ และการจัดทาแผนกลยุทธ์น้ นั นาหลักของ
Balance Scored Card (BSC) ตามองค์กรแม่มาใช้” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
“การทากลยุทธ์ของศูนย์การเรี ยนได้มีการจัดทาร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
มีการใช้เครื่ องมือในการทาแผนกลยุทธ์ เช่น SWOT และมีความชัดเจนว่าอัตราการรับนักเรี ยนมี
ความสัมพันธ์กบั การเติบโตของธุรกิจ ซึ่งศูนย์การเรี ยนมีบทบาทรับผิดชอบส่ วนหนึ่ งในการหาและ
ผลิตบุคลากรระดับต้น ระดับกลางและหัวหน้าหน่วยเพื่อป้ อนองค์กร” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 26
มิถุนายน 2556)
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“สาหรับแนวทางการทางานให้บรรลุตามนโยบายที่ต้ งั ไว้ ใช้หลักการทางาน
อัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข ององค์ก รในการคิ ด และจัด การกับ ปั ญ หา และการคิ ด พัฒ นางานประจ า
ตลอดจนงานใหม่ที่สร้างสรรค์พฒั นาองค์กรให้มีความก้าวหน้าทุกปี ” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 21
ตุลาคม 2556)
นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซีเมื่อพิจารณาจากข้อความในเว๊บไซต์
พบว่า จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝี มือที่มีความ
เชี่ ยวชาญ ภายใต้แนวคิดโรงเรี ยนของชุ มชนเพื่อชุ มชน ภายใต้การสนับสนุ นของบริ ษทั ไออาร์ พี ซี
จากัด (มหาชน) ดังนั้น แนวทางการบริ หารงาน แผนกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษา จึงสอดคล้องและ
สนับสนุ นนโยบายหรื อแผนกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Fresina A. (1997) ที่ว่า
มหาวิทยาลัยบรรษัทถูกจัดตั้งขึ้นด้วยบทบาทเชิงกลยุทธ์ ส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และ
ตามแนวคิดของ Andresen M. (2007:109-123) ที่ว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทในเยอรมันเน้นการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์ มีการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจ รวมถึงจากผลการวิจยั ที่ว่า การ
จัดการศึ กษาเป็ นการสร้ างบุ คลากรที่ มีคุณภาพ สามารถให้การบริ การลูกค้าขององค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาประยุกต์แนวคิดของการดาเนิ นธุ รกิจเชิงกลยุทธ์
มาปรั บ ใช้ใ นการจัด การศึ ก ษาอย่ า งได้ผ ล ด้ว ยแนวคิ ด กลยุ ท ธ์ ช นะ-ชนะ (WIN-WIN) ดัง ค า
สัมภาษณ์ที่วา่
“พยายามสร้างภาพลักษณ์โดยกลยุทธ์สาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองพูดเอง
เด็กเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต จับต้องได้ เพราะไม่ได้เอาเด็กมาเป็ นพนักงานถูพ้ืน แต่มีอนาคตที่ชดั เจน
ปั จจุบนั เด็กบางคนเป็ นเจ้าของร้านแล้ว เพราะจบไป 4-5 รุ่ นเริ่ มมองเห็นความก้าวหน้า ภาพที่ตอ้ งการ
แสดงออกไป คือ การให้ เด็กจะได้ทุกอย่าง เป้ าหมาย คือ เมื่อเด็กจบแล้ว สิ่ งนั้นจะได้กลับมาที่เรา เป็ น
การชนะ-ชนะ (WIN-WIN) ด้วยกันทั้งสองฝ่ าย” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
“ศูนย์การเรี ยนมี การจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ในการ
บริ ห ารจัด การศู น ย์ก ารเรี ย น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ส าคัญ คื อ การผลิ ต บุ ค ลากร ดึ งดู ด และรั ก ษา
พนักงานให้อยูก่ บั องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษากับ
ผูป้ กครองโดยใช้กลยุทธ์ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 26 มิถุนายน 2556)
กลยุทธ์ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) จึงถูกนามาใช้ในการบริ หารงาน และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาแก่นกั เรี ยน และผูป้ กครองว่าการจัดการศึกษาขององค์กร
เป็ นการนามาซึ่ งผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ ายมิใช่ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงด้านเดียว ตาม
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แนวคิดของ โควี่ อาร์ สตีเฟ่ น (Covey R. Stephen) (2005) เรื่ องการคิดแบบชนะ/ชนะ (WIN-WIN)
มิใช่เทคนิคพิเศษ หากแต่เป็ นปรัชญาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชนะ/ชนะ หมายถึง ข้อตกลง
หรื อหนทางแก้ปัญหาที่ ท้ งั สองฝ่ ายจะได้รับประโยชน์ ทั้งสองฝ่ ายได้รับความพึงพอใจ หากใช้
หนทางแก้ปัญหา ชนะ/ชนะ คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายรู ้สึกชื่นมื่นไปกับการตัดสิ นใจและรู ้สึกมุ่งมัน่ ผูกมัด
รักษาสัญญา ชนะ/ชนะ มองชี วิตเป็ นการร่ วมมือกัน มิใช่สังเวียนแห่ งการแข่งขันแต่คนส่ วนใหญ่
มองในแง่ แ ตกเป็ นสองฝั ก สองฝ่ าย เข้ม แข็ง หรื ออ่ อ นแอ ไม้แ ข็ ง หรื อไม้น วม ชนะหรื อ แพ้
ซึ่ งแนวคิดประเภทนี้ ไม่สมประกอบ เพราะอยู่บนรากฐานแห่ งอานาจและตาแหน่ ง แทนที่จะเป็ น
หลักการ ชนะ/ชนะวางอยูบ่ นกรอบความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างมีเหลือเฟื อสาหรับทุกคน ความสาเร็ จ
ของคนผูห้ นึ่ งไม่ได้แลกหรื อกีดกันความสาเร็ จของผูอ้ ื่น ชนะ/ชนะเป็ นความเชื่ อทางเลือกที่สาม
ไม่ใช่วิธีของคุณ ไม่ใช่วิธีของผม หากแต่เป็ นวิธีที่ดีกว่า วิธีที่สูงกว่า กลยุทธ์ที่ภาคธุ รกิจได้เรี ยนรู ้
และใช้ในองค์กร ถูกนามาปรับใช้กบั สถานการณ์ในสถาบันการศึกษาอย่างได้ผล ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์และความเป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบันการศึกษาประเภทนี้
1.3 การสื่ อสารการตลาด
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการสื่ อสารการตลาด ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ การมีพนักงานขายมืออาชี พ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของ
สถาบัน (.791) รวมถึงจากข้อมูลเชิ งคุณภาพที่เน้นการประชาสัมพันธ์โดยตรงของบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาและการใช้สื่อที่หลากหลายดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร อาจารย์ และพนักงานเวลาออกไปข้างนอก
วิทยาลัย ต้องช่วยกันพูดเรื่ องการศึกษาขององค์กรเผยแพร่ คุณงามความดี เป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยตลอดเวลา หรื อแม้แต่ท่านประธานก็ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรโดยตลอด
นอกจากนี้ มีการจัดทาบทความ วรสาร ออกเผยแพร่ แก่สงั คม รวมถึงการให้ทุนการศึกษา และการออกส
ปอตโฆษณาทางโทรทัศน์” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
ตามผลการวิ จ ัย ของ พิ ช านัน กิ จ จานุ กิ จ (2550) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
“กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์เทคโนโลยีธุรกิจ” พบว่า โรงเรี ยนปั ญญา
ภิวฒั น์ มีกลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับ Macro โดยการสื่ อสาร
ในระดับ Macro นั้น มีการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อนิตยสาร สื่ อ ณ จุดขาย 2) ระดับ Micro การ
สื่ อสารในระดับ Micro ใช้สื่อเคลื่อนที่ เช่น การตั้ง Mobile Booth การใช้รถแห่ และสื่ อบุคคลโดย
เข้าไปแนะแนวการศึ ก ษาและประชาสัมพัน ธ์โรงเรี ย นให้กับนักเรี ย นและกลุ่ มเป้ าหมายที่ ต าม
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โรงเรี ยนโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ ยังได้นาแนวคิ กส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่ วนได้แก่
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ดา้ นราคา กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดมาใช้ร่วมในการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนกิจกรรมนั้น รวมทั้งได้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญในด้านปั ญหาและ
อุปสรรคในการสื่ อสารการตลาด เพื่อนาข้อมูลมาแก้ไขปรั บปรุ งและพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นไป
นอกจากนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Lancaster D. (2004:1-13) ที่ทาการ
วิจยั เกี่ยวกับวิทยาลัยและโรงเรี ยนอาชีวศึกษาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ มีการปรับโครงสร้าง
โดยเน้นการให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer focused) โดยโครงสร้างนั้นมีฝ่ายขาย และมี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสัมพันธ์และประสานงานกับสถาบันในท้องถิ่นเพื่อ
หาความต้องการในการเรี ยนรวมถึงการเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและเนื้ อหาที่จูงใจสามารถ
สร้างประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารได้ ในขณะที่ Fullan M. (2010 : 36) ได้ให้ความสาคัญกับการ
สื่ อสารภายในสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน ที่ว่าการสื่ อสารภายในสถาบันต้องตรงประเด็น มุ่งเน้น
ใจความหลักที่ตอ้ งการสื่ อสารและอย่างทัว่ ถึง เช่น รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน สิ่ งที่สถาบัน
ประสบความสาเร็ จในการจัดการเรี ยน เป็ นต้น และ Munson C. (2010) ที่กล่าวถึงการทาการตลาด
ของสถาบันการศึกษาว่า สามารถทาได้โดยศิษย์เก่า การใช้ชื่อเสี ยงความเด่นของสถาบันการศึกษา
สามารถทาการตลาดได้ดี ต้องพัฒนากลยุทธ์ในการจูงใจอาจารย์ที่ ปรึ กษาโรงเรี ยนและผูป้ กครอง
ด้วย รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการสรรหานักเรี ยนโดยสร้างความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนและ
อาจารย์แนะแนวเพื่อช่วยในการทาการตลาดให้การลงทะเบียนเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมาย รวมถึงเว็บ
ไซท์ตอ้ งมีความน่ าสนใจและดึ งดูด และมีขอ้ มูลการรั บสมัคร การพาชมสถานศึกษา ข้อมูลการ
ติดตามผล และกลยุทธ์การใช้สื่อต้องประยุกต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายตามหลักสูตรที่ตอ้ งการ
นอกจากนี้ การสื่ อสารการตลาดให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ยนต่ อ ไป
สถานศึกษาต้องทาการตลาดตั้งแต่นกั เรี ยนยังเรี ยนอยู่ต้ งั แต่ปีแรกหรื อปี ที่สองเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้นกั เรี ยนเห็นประโยชน์ของการเรี ยนต่อเนื่องเพื่อให้การเรี ยนสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย รวมถึงควรมี
สิ่ งจูงใจ เช่น การรับสมัครล่วงหน้า (early admission) ทุนการศึกษา การช่วยเหลือทางการเงินหรื อ
ระบบพี่เลี้ยง เป็ นต้น การให้นกั เรี ยนเลือกสถานศึกษาโดยพิจารณาจากด้านวิชาการ และช่องทางที่
จะทาให้ได้อาชีพในอนาคต ดังนั้นการทาการตลาดต้องเน้นไปที่ความร่ วมมือของสถานศึกษากับ
บริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าทางภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กุลธร เลิศสุ ริยะกุล (http://www.kulthorn.net)
ได้ก ล่ า วถึ ง การตลาดเต็มรู ปแบบว่า ต้อ งมี ก ารรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์ ด้ว ยสื่ อที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ

339

หลากหลายทัว่ ถึงการจัดทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การสนับสนุนแบบเรี ยนฟรี สาหรับผูเ้ รี ยน
ในโรงงาน และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์
1.4 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ ผูส้ อนมีความรู ้ทางทฤษฎีและทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร (.812) แสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ผูส้ อนเป็ นสาคัญที่ตอ้ งสามารถถ่ายทอดวิชาความรู ้ดา้ นทฤษฎีเป็ นอย่างดี
พร้อมๆ กับเป็ นผูท้ ี่สามารถจัดระบบและกลวิธีการฝึ กปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชานาญ (วีระพันธ์
สิ ทธิพงศ์, 2541:51) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่วา่
“การจัดการเรี ยนรู ้น้ นั เน้นการทางานจากสถานที่จริ งๆ ได้ประสบการณ์จากการ
ทางานจริ งๆ เทคนิ คการเรี ยนรู ้ที่ใช้ จึงได้แก่ Work-based learning/teaching” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร,
วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
“การจัดการเรี ยนการสอนมีท้ งั ภาคทฤษฎี และการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
(On-the-job-training) ด้วยลักษณะของการเรี ยนที่เป็ นระบบทวิภาคีนกั เรี ย นต้องเรี ยนและทางาน
ควบคู่กนั ไป” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 26 มิถุนายน 2556)
“ผูส้ อนต้องสามารถทาการสอนได้ท้ งั วิชาทฤษฎีและงานปฏิบตั ิมีบุคลิกภาพที่
ดี มีความคิดเชิงบวก” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
โดยจากข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น เน้นการจัดการเรี ยนการสอนด้วยหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะสอดคล้องกับตาแหน่งงานในสถานประกอบการ ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า “หลักสู ตรเป็ นไป
ตามที่กระทรวงกาหนด และจากวิชาชีพสาขานามาบูรณาการให้เข้ากับศูนย์การเรี ยนมีการนาค่านิยม
(Core Value) มาบรรจุไว้ในหลักสู ต รตั้งแต่ปวช. ปี 1 เพื่อให้นักเรี ยนซึ มซับวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากนี้ นาสมรรถนะในตาแหน่ งงานที่องค์กรต้องการ มาออกแบบในหลักสู ตรสาหรั บสอน
นักเรี ยนด้วย” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 26 มิถุนายน 2556)
“หลัก สู ต รของวิท ยาลัย มี ท้ งั หลักสู ต รบังคับจากกระทรวงและหลักสู ตรที่
ออกแบบมาให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ” และ “สาหรับการออกแบบหลักสู ตรนั้น มีท้ งั ที่
เป็ นหลักสู ตรเก่า ต้องมีการปรับเพิ่มให้ทนั สมัย รวมถึงการเชิ ญวิศวกรจากโรงงานของบริ ษทั เข้า
มาร่ ว มปรั บ หลัก สู ต ร หลัง จากที่ นัก ศึ ก ษาได้ไ ปฝึ กงานแล้ว จะพบข้อ ควรปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ”
(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 21 ตุลาคม 2556) และหลักสู ตรนั้นต้องสามารถสร้างผูจ้ บการศึกษาให้
ทางานได้จริ งและทันทีเมื่อเข้าทางาน สอดคล้องตามแนวคิดของวีระพันธ์ สิ ทธิ พงศ์ (2541:221-
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222) ที่ให้ความหมายและคาอธิบายของการจัดการศึกษาแบบฐานสมรรถนะ (Competencies-based
education) คือ ระบบการศึกษาที่รวมเอาองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนที่ดีเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ ง
เป็ นผลให้ได้ขบวนการถ่ายทอดความรู ้หรื อความสามารถ หรื อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งที่สุด ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยคานึ งถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนและบุคคลที่
แตกต่ า งกัน การให้ก ารศึ ก ษาแบบสมรรถฐานได้ร วมองค์ป ระกอบด้า นต่ า งๆ ที่ จ ะก่ อให้เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ความพร้อมของผูเ้ รี ยน 2)
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) การกระทาซ้ าๆ การเรี ยนจะได้ผลดี 4) การเสริ มแรง
(Reinforcement) ให้เกิดกาลังใจ การศึกษาแบบฐานสมรรถนะเป็ นรู ปแบบของการศึกษาที่เชื่อมัน่ ว่า
สามารถรับประกันคุณภาพของผูจ้ บการศึกษาได้ เนื้ อหาในหลักสู ตรบรรจุการดาเนิ นธุ รกิจ คุณค่า
และวัฒนธรรมองค์กรในหลักสู ตรสอดคล้องตามแนวคิดของ Galagan P.(2012:47-51) ที่ว่า
หลักสูตรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประวัติและคุณค่าขององค์กรเน้นการดาเนินธุรกิจ และออกแบบ
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับงานสาหรับพนักงานตาแหน่งต่างๆ และตามแนวคิดของ Andresen M.
(2007:109-123) ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นจาก
การทางานจริ งและก่อให้เกิดผลกระทบที่วดั ได้
การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ รี ย นและได้ฝึ กปฏิ บ ้ติ ไ ปพร้ อ มๆ กัน ทาให้ไ ด้
ประสบการณ์จริ งในการทางาน (Work-based learning) สอดคล้องกับแนวคิดของ นิ พนธ์
พัวพงศกร และคณะ (2555) ว่าการจัดการเรี ยนการสอนควรเป็ น Work-based learning โดยเพิ่ม
หลักสู ตรฝึ กงานที่ เ ชื่ อ มโยงกับระบบงานของโรงงาน/บริ ษ ทั และสร้ างแบบทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะนักศึกษา และ Axel Linder (1998:412-421) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษา
ของประเทศเยอรมัน ได้รูปแบบการพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กรด้วยการจัดการศึกษารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ซึ่ งก่อให้เกิดผลกาไรสู งสุ ดจากการจ้างพนักงานที่ผ่านการเรี ยนด้วยระบบนี้
และเป็ นไปในทางเดียวกันกับ Galagan P. (2012:47-51) ที่ว่าการเรี ยนเป็ นการผสมผสานการสอน
แบบห้องเรี ยน (Classroom) การปฏิบตั ิจริ ง รวมถึงการจาลองสถานการณ์จริ งหรื อการใช้ E-learning
1.5 แรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ วุฒิการศึ กษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จ (.834) เหตุที่
นักเรี ยนตัดสิ นใจเลือกเรี ยนในสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการด้วยเหตุผลของการได้รับ
วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จมากที่สุดสอดคล้องกับแนวคิดของ Smith J.and Spurling
A. (1990) ที่ว่ากลยุทธ์ที่จะทาให้การจัดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตสาเร็ จข้อหนึ่ง คือ การจัดให้มีคุณวุฒิ
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จากการเรี ยนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในขณะที่ขอ้ มูลเชิงคุณภาพส่ วนใหญ่เห็นว่าแรงจูงใจในการ
เข้าศึกษา คือ การมีโอกาสในการได้งานทาและได้รายได้ ดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“ไม่เหมือนโรงเรี ยนอื่น เรี ยนควบคู่กบั การทางาน ได้เบี้ยเลี้ยง จบแล้วมีงานทา
ไม่ตอ้ งหางานทาหลังเรี ยนจบ” (สัมภาษณ์ผปู ้ กครอง, วันที่ 29 กันยายน 2556)
“เรี ยนแล้วมีงานทา ได้รายได้” (สัมภาษณ์ผปู ้ กครอง, วันที่ 30 กันยายน 2556)
“การได้งานทา เมื่อเรี ยนจบแล้วได้งานทา 100%” (สัมภาษณ์ นักเรี ยน, 11
ตุลาคม 2556)
“มี โอกาสได้งานทา เรี ยนแล้วสามารถไปใช้งานได้จ ริ งเพิ่มโอกาสในการ
สมัครงานและได้งานทา” (สัมภาษณ์นกั เรี ยน, 29 พฤศจิกายน 2556)
นอกจากโอกาสของการมีงานทาและความก้าวหน้าทางอาชีพผลตอบแทนที่
ได้รับขณะเรี ยนสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับเช่ นเดี ยวกับพนักงานขององค์กร เช่ น ค่ารั กษาพยาบาล
อาหารกลางวัน ที่พกั ยูนิฟอร์ ม รวมถึงชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษาและองค์กรก็เป็ นแรงดึงดูดใน
การเข้าศึกษาเช่นกันสอดคล้องกับนิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2555) ที่กล่าวถึงการสร้างจุดขายของ
สถาบันการศึกษาโดยการกล่าวถึง ชื่อขององค์กรที่เป็ นที่รู้จกั และผลประโยชน์ที่นกั เรี ยนจะได้รับ
เช่น จบแล้วมีงานทา 100% ค่าเทอมฟรี (ปวช. ธุรกิจค้าปลีก) มีรายได้ระหว่างเรี ยน เป็ นต้น
1.6 สภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดได้แก่ การมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน (.828) เป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรั บสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ นอกจากวัสดุ
อุปกรณ์แล้วสภาพแวดล้อมในการเรี ยนและโดยรอบสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสาคัญด้วยเช่นกัน
จากผลการวิจยั สอดคล้องตามแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2545:8-10) ที่ว่าอาคารสถานที่
ห้องเรี ยน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการศึกษาจึงเป็ นส่ วนที่ขาดไม่ได้ส่ิ งที่ผบู ้ ริ หารและ
ผูจ้ ดั การศึกษาต้องสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่
เอื้ อ การเรี ย นรู ้ ส่ ว นครู ก็ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการจัด บรรยากาศในชั้น เรี ย นให้ เ หมาะสม และ
สอดคล้องกับ วีระพันธ์ สิ ทธิ พงศ์ (2541:51) ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับองค์ประกอบด้านเครื่ องมือและ
อุปกรณ์วา่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือนับเป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับการอาชีวศึกษาการเรี ยนการสอนงาน
อาชี พให้คนสามารถปฏิบตั ิงานได้ พฤติกรรมด้านทักษะมี ความสาคัญทัดเทียมกับด้านพุทธิ หรื อ
บางกรณี อาจสาคัญมากกว่า ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิตอ้ งใช้เวลานาน วัสดุ ฝึกเครื่ องจักร เครื่ องมือ
จะต้องมีพร้อมและเพียงพอกับจานวนนักเรี ยนที่ฝึก ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่จดั อาชีวศึกษาอย่าง
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ได้ผลนั้น จาเป็ นต้องลงทุนด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนสู งมาก การจัดการศึกษาจึง
จะบรรลุผลและสอดคล้องกับ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542:176) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญ
ของการฝึ กทักษะปฏิบตั ิ ได้แก่ เครื่ องจักรอุปกรณ์ ผูส้ อนและบุคลากรต่างๆ จาเป็ นต้องมีพร้อมทั้ง
จานวนและสมรรถภาพ จึงจะทาให้การฝึ กฝี มือดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ล้ว จากข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพการสร้ า งสภาพแวดล้อ ม
โดยรอบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก็เป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี เช่น การมีหอ้ งสมุด
ที่เพียบพร้ อมการใช้งาน ทันสมัย การมี คอมพิวเตอร์ ให้สืบค้นข้อมูล การมี ร้านหนังสื อ การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน การจัดทาโครงการเพื่อสังคม การมีกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน ชมรม เป็ นต้น
ดังที่ผบู ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่า
“ที่นี่เราจัดสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยให้ผอ่ นคลาย มีความร่ มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่
และจัดพุม่ ไม้ใบล้อมรอบตัวอาคารเรี ยนและมีศาลาพักผ่อนที่ดา้ นข้างอาคารเรี ยน ทั้งสองด้าน”
“นอกจากนี้ จ ัด ให้มีสนามกี ฬา ฟุตบอล สนามเทนนิ ส สนามบาสเกตบอล
สนามเปตอง สนามตะกร้อ คอร์ ดแบต ห้องปิ งปอง และปั่ นจักรยาน ด้านความเพลิดเพลิน จัดให้มี
โรงภาพยนต์ขนาดเล็ก ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ ห้องฟิ ตเนส มุมอินเตอร์เน็ต” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร,
วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ที่นี่เราส่ งเสริ มนักเรี ยนให้รักการเรี ยนรู ้ มีห้องสมุดที่ทนั สมัย เพียบพร้อม
ด้วยเทคโนโลยี มี ร้านหนังสื อให้นักเรี ยนเข้ามาเลื อกซื้ อหนังสื อที่ตอ้ งการอ่านด้วยราคาพิเศษ”
(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 21 ตุลาคม 2556)
“การสร้ างสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การสร้ างวัฒนธรรมให้
นักศึกษาถ่ายทอดความรู ้กนั และกัน สร้างสภาพแวดล้อมแห่ งการฟูมฟั กให้เป็ นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม
นักเรี ยนที่อยู่กบั วิทยาลัยจะถูกนาไปสู่ การพัฒนาชุ มชน เป็ นคุณค่าที่จบั ต้องได้ ทาให้มีความภูมิใจ
เกิดขึ้นในตนเอง ต่อไปเขาจะเป็ นคนดีของสังคมชุมชน” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 21 ตุลาคม 2556)
“อาจารย์ใจดี ดูแลให้คาปรึ กษาเวลาเกิดปั ญหาต่างๆ ได้ดีเหมือนเป็ นแม่ เป็ นพี่
ให้การช่วยเหลือ ปลอบใจ มีความเป็ นกันเอง จะให้การดูแลและเข้าถึงนักเรี ยนทุกคน” (นักเรี ยน,
สัมภาษณ์วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2556)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kuijpers M., Meijers F., and Gundy C. (2011:2328) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้และความสามารถทางด้านอาชีพของ
นักเรี ยนอาชี วศึกษาที่ว่า การให้คาแนะนาด้านอาชีพในโรงเรี ยนที่มีการพูดคุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับ
การสร้างประสบการณ์ในอนาคต เป็ นความสามารถ (Competency) ที่ได้ผลที่สุด เพราะเป็ นการ
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กระตุ ้น ให้เ ห็ น ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ที่ แ ท้จ ริ ง การพูด คุ ย เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพัฒ นา
ความสามารถด้านอาชีพได้
1.7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของ
หน่ วยงานทรั พ ยากรมนุ ษย์ (.914) สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งคุ ณภาพเรื่ องความเชื่ อมโยงของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุ ษย์และการบริ หารสถาบันการศึกษาให้เป็ นเครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากร
มนุ ษย์ในการผลิตบุคลากรขององค์กร เป็ นการดู แลนักเรี ยนตั้งแต่ตน้ น้ า เพื่อผลิ ตกาลังคนของ
องค์กรดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“การดู แ ลวิ ท ยาลัย ต้อ งมี เ จ้า ภาพหลัก นั่น คื อ ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
มิฉะนั้นสถานประกอบการจะล้มเหลว”
“ไม่ใ ช่ หน้าที่ เ ฉพาะครู ที่สอนนัก เรี ย นเท่านั้น แต่ฝ่ายทรั พยากรบุคคลของ
บริ ษทั แม่จะเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย เช่ น การจัดหลักสู ตรปฐมนิ เทศ ค่ายอาสา หลักสู ตรต่างๆ เพื่อ
อบรมนักเรี ยน ตลอด 3 ปี ที่เรี ยนอยู่ เพื่อให้ซึมซับวัฒนธรรมองค์กร”(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 11
ตุลาคม 2556)
“ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การของนักเรี ยน
ทุกคน” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 26 มิถุนายน 2556)
“กลยุทธ์ของวิทยาลัยเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ โดยต้อง
มองแนวโน้ม ว่า ธุ ร กิ จ จะไปในทิ ศ ทางไหน และจะผลิ ต เด็ก ออกมาให้ส อดคล้อ งได้อ ย่า งไร”
(สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร, วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Andresen M. (2007:109-123) ที่ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์กลายเป็ นกลยุทธ์ที่มีความสัม พันธ์ในการจัดการศึกษาขององค์กร และมีการใช้
กลยุทธ์น้ ีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในประเทศเยอรมัน และความสาเร็ จของ Hamburger University หนึ่งในนั้น
คือ การให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Prince C. and Beaver G.
(2001:19) ที่ว่าการสร้างวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เป็ นที่ยอมรับและสร้างผลผลิตแก่
องค์กรกระบวนการด้านบุคคลนี้ถูกผลักดันผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ การวางแผนอัตรากาลังคนขององค์กรจะเชื่อมโยงกับอัตราการรับ
นักเรี ยนต่อการขยายธุ รกิจซึ่ งตามแนวคิดของ Seidel P. (2010) ระบบการบริ หารธุ รกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ ต้องเป็ นระบบที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการ

344

สรรหาพนักงานที่มีความสามารถ เพราะสิ่ งนี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
รวมถึ งฝ่ ายฝึ กอบรมของบริ ษทั เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
พัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามวัฒนธรรมองค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ แคปเพลลี่, ปี เตอร์
(2550:179-180) ที่ว่าสถาบันการศึกษาต้องสามารถเชื่อมโยงหลักสู ตรฝึ กอบรมให้เข้ากับกลยุทธ์
ของบริ ษทั โดยการควบคุมเนื้ อหาของหลักสู ตร ทาให้บริ ษทั สามารถเน้นการฝึ กอบรมในทักษะ
เฉพาะด้านซึ่ งสามารถส่ งเสริ มกลยุทธ์ของบริ ษทั ได้ และสิ่ งนี้ ยงั ช่ วยลดปั ญหาขาดแคลนทักษะ
สาหรับตาแหน่งงานหลักด้วย
ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ดูแลเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่นักเรี ยน
ควรได้รับอย่างจูงใจ มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน มีวิธีการดึงดูดให้นกั เรี ยนมีความ
ต้องการเข้ามาเรี ยนและรักษานักเรี ยนให้เรี ยนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาตรงกับแนวคิดด้านการ
รักษาบุคลากรของ แคปเพลลี่, ปี เตอร์ (2550:107) ที่ว่าการรักษาบุคลกรให้คงอยู่ในองค์กรนั้นมี
ความสาคัญด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 1) การเพิ่มความสาคัญของทุนทางปั ญญา 2) มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระหว่างพนักงานที่อยูก่ บั องค์กรนานๆ และความพึงพอใจของลูกค้า และ 3) ช่วยลดต้นทุนของ
การเข้าออกของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็ นต้นทุนที่สูงมาก
ซึ่ ง จะเห็ น ว่า ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษ ย์ขององค์ก รมี ค วามสัมพัน ธ์อย่างมากกับ
นโยบายการบริ หารสถาบันการศึกษาที่ถูกจัดโดยสถานประกอบการ
โดยสรุ ป การจัดการศึกษาของสถานประกอบการถือเป็ นการจัดการศึ กษา
ตลอดชีวิต เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545(สานักมาตรฐานการอาชี วศึกษาและวิชาชี พ, 2555) ที่สังคมต้องมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา และตามมาตรา 20 ได้ระบุว่า “การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชี พ ให้จดั ใน
สถานศึ กษาของรั ฐ สถานศึ กษาของเอกชน สถานประกอบการหรื อโดยความร่ วมมื อระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง” โดยการจัดการศึกษาของสถานประกอบการนี้ เป็ นไปตามหลักเหตุผลและความจาเป็ น
ของปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตที่วา่ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มนุษย์ตอ้ งสามารถปรับ
ตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม การศึกษาเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ และเป็ นเครื่ องมือสร้างสังคมการเรี ยนรู ้ และสร้าง
บุคคลใหม่ให้กบั สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ สามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ ว (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์, 2551:29-31) ดังเช่น สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการได้เตรี ยม
ความพร้อม ดังคาให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร (สัมภาษณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2556) ที่วา่
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“กลยุทธ์ของวิ ทยาลัย เชื่ อมโยงกับฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั ทั้งหมด
ต้องมองแนวโน้มว่าธุ รกิจจะไปทิศทางไหน และจะผลิตนักเรี ยนออกมาให้สอดคล้องอย่างไร เช่น
จะเข้าสู่ AEC ต้องผลิตนักเรี ยนออกมาอย่างไร ขณะนี้ มีการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อเทียบกับที่อื่น อาจแค่เริ่ มต้น แต่นับว่า 2 ปี ที่ผ่านมา มีอาชี วศึกษาเอกชนมากดูงานโดยตลอด
รวมถึงมีการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ สิ่ งนี้เป็ นตัวชี้วดั ถึงความสาเร็ จได้”
การศึ ก ษาตลอดชี วิตมี ความจ าเป็ นในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ต่ อการ
ดาเนินชีวิตและให้สามารถประกอบอาชีพได้ มีลกั ษณะนิสัยที่เหมาะสมเมื่อเข้าสู่ ระบบการจ้างงาน
สถานประกอบการต้องปรับตัวเพื่อผลิ ตทรัพยากรบุคคลที่มีลกั ษณะเฉพาะ ได้คุณภาพตามลักษณะ
ธุรกิจ และมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานเมื่อเรี ยนจบ ดังคาให้สมั ภาษณ์ที่วา่
“กลยุทธ์ การหาคน คือ การทาโรงเรี ยน เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
แรงงานที่ขาด เช่น การรับนักเรี ยนเป็ นการทางาน part time ระยะยาว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่
ต้องการคน เป็ นการเรี ยนด้วย และทางานไปด้วย” (สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2556)
ดังนั้นการสร้างสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการจึงเป็ นการจัดศึกษา
ตลอดชีวิตที่นาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีในองค์กรมาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายใน
การพัฒนาองค์กรด้วยตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์
2. แนวทางส่ งเสริ มการจัดการอาชี วศึ กษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้วจิ ัยอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
2.1 การส่ งเสริมการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2.1.1 พัฒนาผูน้ าของสถาบันการศึกษาให้เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงผูน้ าของ
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการเป็ นผูม้ ี บทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริ หาร ต้องมี การส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ ยวกับ
องค์กร และการบริ หารจัดการศึกษา และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม
สาหรับผูบ้ ริ หาร การลงปฏิบตั ิงานภาคสนาม เป็ นต้น สามารถนาทั้งสามอย่างมาผสมผสานกัน เพื่อ
นามากาหนดยุทธศาสตร์ การทางานที่ไม่เหมือนที่อื่นเพื่อสร้างความแตกต่าง สามารถนานโยบาย
ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีระพันธ์ สิ ทธิ พงศ์ (2541:51) ที่ว่าผูน้ า
เป็ นผูป้ ระสานงานการบริ หารกิจการทั้งหมดในสถานศึกษา ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถใน
การบริ หารสถานศึกษา อี กทั้งต้องมีความรู ้และเข้าใจอย่างแท้จริ งในสภาพงานของแต่ละอาชี พ
และสามารถเลือกใช้วิธีการบริ หารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน
ห้องทดลอง ห้องฝึ กปฏิบตั ิการ การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเทคนิ ควิธีการบริ หารงาน บริ หาร
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หลักสู ตรอาชี วศึ กษา ซึ่ งผูบ้ ริ หารอาจเลือกใช้หลักวิธีการบริ หารที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
Philips J. (2004) ที่ว่าผูส้ นับสนุนต้องเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่ให้การสนับสนุนในแง่กลยุทธ์ การ
สื่ อสารกลยุทธ์ออกไป และชักนาให้ผบู ้ ริ หารที่ไม่ให้การสนับสนุนหันมาสนับสนุน และผูท้ ี่จะทา
ให้กา้ วไปสู่ความสาเร็ จคือ CEO
การส่ ง เสริ มผู ้น าอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การมี บ ทบาทเป็ นผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) ในสถานศึกษา ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายและมีการ
พัฒนาอย่างจริ งจังจากองค์กรแม่ดว้ ย ซึ่งแนวทางนี้ สอดคล้องกับ John C. Maxwell (วันดี อภิรักษ์
ธนากร. ผูแ้ ปล, 2555:172-173) กล่าวไว้วา่ บทบาทหนึ่งของผูน้ า คือ จงเต็มใจและพร้อมจะเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอการจะเป็ นเช่นนี้
ได้ผนู ้ าต้องมีความสัมพันธ์กบั สมาชิกในทีมอย่างเหนี ยวแน่ น ช่วยทีมให้สร้างผลงานบางอย่างได้
สาเร็ จ ความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นและสร้างกระแสในเชิงบวกที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ
กระแสทางบวก หรื อ Momentum จะช่วยให้เกิดพลังที่ใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆได้ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรมักขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าเสมอ ผูน้ าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี วิธีที่
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนั้น ก็เหมือนกับการพยายามสร้างความสัมพันธ์กบั คนอื่น การ
เริ่ มจากชี้ ให้เห็ นแง่มุมที่คล้ายกันหรื อเหมือนกันจะง่ายกว่าการพยายามชี้ ให้เห็ นแง่มุมที่แตกต่าง
เช่น วิสยั ทัศน์ ค่านิยม ความสัมพันธ์ ทัศนคติ การสื่ อสาร การสร้างจุดยืนร่ วมกันใน 5 เรื่ องนี้ ได้
ก็มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. (2001:19)
ที่ว่างานสาคัญอย่างหนึ่ งของสถาบันการศึกษาภายใต้การนาของผูน้ าคือ การแนะนาและส่ งเสริ ม
การเปลี่ ย นแปลงภายในองค์ก ร ผ่ า นโปรแกรม กิ จ กรรมที่ อ อกแบบมาเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ การส่ ง เสริ ม ผู น้ าให้ เ ป็ นนัก กลยุ ท ธ์ ช้ ัน ยอด มี วิ สั ย ทัศ น์
กว้างไกล ด้วยการจัดหลักสู ตรพัฒนาผูบ้ ริ หารสามารถสร้างชื่อของสถาบันการศึกษาให้ติดอยูใ่ นใจ
ของนักเรี ยน ผูป้ กครองและบุคคลทัว่ ไปได้ ด้านวิสัยทัศน์น้ นั ตามแนวคิดของ John C. Maxwell
(วันดี อภิรักษ์ธนากร, ผูแ้ ปล, 2555:161) กล่าวไว้ว่า การแสดงวิสัยทัศน์ คือ พื้นฐานอันสาคัญยิ่ง
ของการทาหน้าที่ผนู ้ า ผูน้ าที่สร้างผลงานต้องนาวิสัยทัศน์ขององค์กรไปเชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิงาน
ของทีมงาน สามารถแสดงว่าวิสัยทัศน์ระยะสั้นจะมีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างไรผูน้ า
เหล่านี้ จะมีการสื่ อสารอย่างชัดเจนและคอยชี้แนะแนวทางให้แก่ทีมงานเสมอ วิสัยที่ดึงดูดนั้นจะมี
ความชัดเจน และได้รับการนิยามไว้อย่างดี มีความครอบคลุมและท้าทาย สอดคล้องกับค่านิยมของ
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ทีมงานมุ่งเน้นที่เป้ าหมาย (ไม่ใช่วิธีการ) นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับความสามารถของทีมงาน และ
เมื่อสื่ อสารวิสัยทัศน์ออกไปจนผูค้ นเข้าใจ ก็ทาให้บรรยากาศเต็มเปี่ ยมไปด้วยความกระตือรื อร้น
2.1.2 สร้ างแนวปฏิบตั ิ ของวัฒนธรรมและปรั ชญาองค์กรที่ มี่ความภักดี ต่อ
องค์กรแนวทางส่ งเสริ มการจัดการศึกษาที่สาคัญด้านหนึ่ ง คือ การส่ งเสริ มให้มีการการกาหนด
วัฒนธรรมและปรัชญาองค์กรที่ชดั เจน สร้างแนวปฏิบตั ิของวัฒนธรรมที่เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน ไม่ว่า
เป็ นการวางเงื่ อนไขด้านดี หรื อบทลงโทษ เพราะเป็ นสิ่ งที่ หล่อหลอมในการผลิ ตนักเรี ยนให้มี
คุ ณ ลัก ษณะตามวัฒ นธรรมและปรั ช ญาขององค์ก รนั้ นๆนั ก เรี ยนจะกลายเป็ นบุ ค ลากรที่ มี
ลักษณะเฉพาะของขององค์กร มีความรักและภักดีในองค์กรกระบวนการในการหล่อหลอมให้เกิด
ความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมและเป็ นเจ้าของ ตรงกับแนวคิดของ Seidel P. (2010) ที่ว่าการบริ หารให้
ประสบความสาเร็ จนั้นต้องมีวฒั นธรรมของความเป็ นเจ้าของ รวมถึงความรวดเร็ ว ฉับไว และเน้นที่
ลูกค้าเป็ นหลัก สอดคล้องกับ Galagan P. (2011:47-51) ที่ว่าต้องมีการถ่ายทอดเรื่ องวัฒนธรรม
ประวัติ และคุณค่าขององค์กรสู่ ผเู ้ รี ยน และตรงกับงานวิจยั ของ Prince G. and Beaver G. (2001:12,19) ที่ว่างานสาคัญอันดับแรกๆ ของสถาบันการศึกษาคือการจัดหลักสู ตรและประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กรเพื่อเสริ มแรงกรอบความคิดด้านนี้ แก่บุคลากร
ขององค์ก รและหนึ่ งในกระบวนการหลัก ของมหาวิ ท ยาลัย บรรษัท คื อ กระบวนการเรี ย นรู ้
(Learning process) การตั้งสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการเป็ นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และนาไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)ในที่สุด โดยเกี่ยวพันกับผูม้ ี
บทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงนโยบายองค์กรต้องเป็ นผูส้ ่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในองค์กร
ดัง นั้น แนวทางในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรประการหนึ่ ง คื อ การ
ส่ งผ่านวัฒนธรรมผ่านผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ในสถาบันการศึกษาอันได้แก่ ผูน้ า
ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์และบุคลากร บุคคลเหล่านี้ ตอ้ งมี ความเข้าใจความสาคัญของการผลิ ตผูจ้ บ
การศึ ก ษาให้มี คุ ณ ลัก ษณะลัก ษณะเฉพาะที่ อ งค์ก รต้อ งการ ผ่า นหลัก สู ต ร การเรี ย นการสอน
สภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิพฒั น์ ฉ่ าเมืองปั ก (2555) ที่ว่า
ผูบ้ ริ หารมีบทบาทสาคัญในการสร้างความรัก ผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็ นผูส้ ร้างแรงจูงใจและ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษาซึ มซับวัฒนธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและตาม
แนวคิดของ John C. Maxwell (2555:286) ที่ว่าผูน้ าเป็ นผูร้ ับบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลง
ตัดสิ นใจ และริ เริ่ มการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นเพื่อให้ทีมประสบความสาเร็ จ
2.1.3 พัฒ นาครู อ าจารย์ที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นสถาบัน การศึ ก ษาให้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ มให้มีโครงการพัฒนาครู อาจารย์ เนื่ องจากครู อาจารย์เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญใน
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การผลิตนักเรี ยนที่จะเติบโตเป็ นบุคลากรขององค์กรในอนาคต ครู อาจารย์จึงต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้
และมีความเชี่ ยวชาญ มีประสบการณ์จริ งในการทางาน โดยมีโปรแกรมการพัฒนาครู อาจารย์ที่
เหมาะสมให้มีความรู ้ เกี่ ยวกับองค์กร และจัดประสบการณ์ ให้ครู อาจารย์ได้สัมผัสจากของจริ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2551:20) ที่กล่าวถึงการพัฒนาครู อาจารย์ทางเทคนิ ค
และอาชี วศึกษา ว่าผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากร ครู อาจารย์ทางด้านอาชี วศึกษาควรพิจารณา
ประกอบการวางแผนเพื่อการจัดดาเนิ นโครงการ คือ 1) ต้องผดุงและรักษารวมทั้งสนับสนุนให้ครู
อาจารย์ได้สัมผัสความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งของโลกในการทางานอาชีพ (Relevant to the world
of work) 2) ต้องสนับสนุ นส่ งเสริ มสถานภาพ (Status) ของครู อาจารย์ทางด้านเทคนิ คและ
อาชีวศึกษาให้สามารถต่อสู ้กบั สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจได้ตลอดไป 3) ต้องจัด
ประสบการณ์ในโลกแห่ งการทางาน (World of work experience) ให้แก่ครู อาจารย์ทางเทคนิคและ
อาชีวศึกษา 4) ควรสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งแนวทางประกอบอาชีพ (Career path) เพื่อช่วยให้ครู
อาจารย์ทางเทคนิคและอาชีวศึกษาสามารถนาไปใช้สอนนักศึกษาผูเ้ รี ยนต่อไป
ในการพัฒนาครู อาจารย์น้ ี UNESCO (1972:27 อ้างถึงในสุ วฒั น์
วัฒนวงศ์, 2551:20-22)ได้นาเสนอแนวทางไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อการ
สอนว่า (Selection of teaching personnel) ควรพิจารณาเกณฑ์ คือ 1.1) กาหนดเกณฑ์ (Criteria) ใน
การคัดเลือกครู ผสู ้ อนทางด้านเทคนิ คและอาชีวศึกษาที่เฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
การนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน 1.2) มีการออกแบบเครื่ องมือที่ใช้เป็ นเกณฑ์การคัดเลื อกครู อย่าง
เที่ยงตรงและเชื่อมัน่ (Valid & reliable instruments) 1.3) มีการคัดเลือกโดยการวัดความเกี่ยวข้อง
(Relevance) กับประสบการณ์ในการทางานทางด้านอาชี พมาก่อนเป็ นครู อาจารย์ 2. การชักจูง
สาหรับครู อาจารย์ใหม่ (Induction) โดยสามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ช่วยเหลือและ
สนับสนุ นให้ครู อาจารย์ใหม่ (New recruit) มีความคุน้ เคยและมีความพึงพอใจในงานทางด้าน
เทคนิคและอาชีวศึกษา 2.2) ส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ใหม่ กับโลกของการ
ทางานอย่างเหมาะสม 2.3) ส่ งเสริ มความมัน่ ใจของครู อาจารย์ใหม่ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
ความต้องการของนายจ้าง (Employers requirement) และพร้อมที่จะตอบสนองอย่างดีถูกต้อง 2.4)
ชี้แจงและทาความเข้าใจกับครู อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับสภาพการทางานในสถานประกอบการทั้งหลาย
2.5) ช่วยเหลือให้ครู อาจารย์ใหม่มีความสัมพันธ์อนั เหมาะสมกับผูร้ ่ วมงานอื่นๆ 3. แนวทางในการ
ปฐมนิเทศเพื่อการพัฒนาครู อาจารย์ทางอาชีวศึกษา (Initiation) ควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ 3.1) ชี้แจง
ให้ครู อาจารย์ใหม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการสอนในห้องเรี ยน (Process of classroom
teaching) 3.2) ทาความเข้าใจกับครู อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการสอนด้านการปฏิบตั ิงานในห้องฝึ กหัด
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งาน (Work shop and laboratory sessions) 3.3) ส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์ใหม่มีความคุน้ เคยกับการ
พัฒนาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การใช้ห้องสมุด การอ่านวรสารทางวิชาการ คู่มือ การใช้เครื่ องมือ
ในโรงงานต่างๆ 3.4) ช่ วยเหลื อให้ครู อาจารย์ใหม่มีการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรั บครุ ศึกษา
(Teacher Education) เช่น การตรวจแบบฝึ กหัด ทักษะการเขียน เอกสารทางวิชาการ การสร้าง
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่จาเป็ น เป็ นต้น และจากงานวิจยั ของ เสาวนี ย ์ ตรี พุทธรั ตน์ กนกอร
สมปราชญ์ แ ละประยุ ท ธ์ ชู ส อน (2552:abstract) เห็ น ว่ า ควรมี ก ารเพิ่ ม ศัก ยภาพด้า นความรู ้
ความสามารถของครู และบุคลากรในโรงเรี ยนและควรลดภาระงานอื่นของครู ควรมีการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู ในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ควรมีการกระตุน้ สร้างความตระหนัก
การเสริ มแรงอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องเพียงพอ เพื่อบารุ งขวัญและกาลังใจแก่ครู
นอกจากนี้ การส่ งเสริ มด้านการถ่ายทอดเนื้ อหาสาระแก่ครู อาจารย์เป็ น
สิ่ งสาคัญเนื่องจากครู อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการอาจไม่สามารถถ่ายทอดได้ดี
มากนัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรส่ งเสริ มพัฒนา ตามแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2548:8-10) ด้าน
องค์ประกอบครู ผสู ้ อน หรื อผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ ว่า ผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหาสาระได้แก่ครู และอาจารย์ ซึ่ งถือ
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพชั้นสู ง บุคคลเหล่านี้ตอ้ งได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งในด้านเนื้ อหาและวิธีการ
ถ่ า ยทอด เพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละสาระวิ ช าที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู เ้ รี ย นได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เงื่อนไขสาคัญประการหนึ่ งสาหรับครู และอาจารย์คือต้ องมีความตื่นตัวอยู่เสมอใน
การติดตามเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรี ยนการสอน ตลอดเวลา บาง
กรณี ตอ้ งมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ด้วย อนึ่ ง ครู และอาจารย์ตอ้ งพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์สาระเนื้อหาและองค์ความรู ้ใหม่ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
ด้านการพัฒนาแรงจู งใจควรส่ งเสริ มการสร้ างความรั กและภักดี เป็ น
แรงจูงใจแก่ครู อาจารย์ เพื่อให้เกิ ดขวัญและกาลังใจในการทางานการจัดทาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดึงดูด การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชดั เจน มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่าพนักงานของบริ ษทั
หรื อจัดทาโครงการเพิ่มคุณค่าผ่านโครงการต่างๆตามแนวคิดการบริ หารค่าตอบแทนของ กิ่งพร ทองใบ
(2545:191-192) ให้หลักของการจ่ายค่าตอบแทนของงานวิชาชีพเป็ นสองประเภทได้แก่ 1) ค่าตอบแทน
แบบจูงใจ 1.1) ค่าตอบแทนแบบจูงใจที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ การแบ่งปั นผลกาไร (Profit sharing) การให้
โบนัส (Bonus pay plan) การจ่ายตามสัญญาจ้าง (Contract pay plan) การให้สิทธิในการซื้อหุ น้ เป็ น
กรณี พิเศษ 1.2) ค่าตอบแทนเป็ นตัวเงินที่ไม่ใช่ตวั เงิน ได้แก่ การจูงใจที่ให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่าง
คล่องตัว เช่น การจัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัย การให้กาลังใจและสนับสนุ น
พนักงาน เช่ น การได้จดทะเบี ยนลิ ขสิ ทธิ์ การได้รับรางวัล เป็ นต้นการจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการเป็ น
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สมาชิ กองค์การวิชาชีพการสนับสนุ นเวลาและกาลังเงินให้พนักงานวิชาชีพแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เปิ ด
โอกาสให้มีการยืดหยุน่ เวลาทางาน (Flexitime) 2. ประโยชน์และบริ การ (Fringe benefits) นอกจากนี้
Kristain E. (2011) กล่าวถึงคุณภาพของผูส้ อนและแหล่งเรี ยนรู ้วา่ การดึงดูดผูส้ อนที่เก่งเข้ามาทางาน จะ
ทาให้มีการพัฒนา และทาให้สถาบันการศึกษาเป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้นการสร้างแรงดึงดูดโดยการให้ทุน
การวิจยั แรงจูงใจต่างๆ เช่ น เงิ นเดื อน ผลประโยชน์ และด้วยวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงสถานที่ต้ งั ของ
โรงเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ ห้องแล็ป อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อช่ วยสอน ที่ เพียบพร้ อมทันสมัย รวมถึ ง
ผลการวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งขาติ (2536) ต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนด้านผูส้ อนว่าควรมีการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนมีความก้าวหน้าในวิชาการโดยการ
ส่ งไปอบรมหรื อศึกษาต่อหรื อดูงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นที่พึงพอใจอานวยความสะดวก
ในเรื่ องวัสดุอุปกรณ์และสื่ อการสอนอย่างเต็มที่จะส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์มีแรงดึงดูดในการทางาน
2.1.4 บริ หารสถาบันการศึกษาเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
การส่ งเสริ มให้สถาบันการศึกษาเป็ นเครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ในการผลิต
กาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการโดยมีหน่ วยงานหรื อ
บุคคลทาหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศหรื อติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอข้อมูลกับทีมผูบ้ ริ หาร
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับทิศทางของสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งการในอนาคตรวมถึง
ส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการเชิงระบบ คือ Input- Process- Output เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรนักเรี ยนที่
มี คุ ณ ภาพ โดยมี ก ระบวนการคัด เลื อ กเด็ก นัก เรี ย นด้ว ยการสอบข้อ เขี ย น สอบสัม ภาษณ์ เข้า สู่
กระบวนการผลิ ต และออกมาเป็ นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพขององค์ก รสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542:92) ที่ว่า หลักการเป็ นระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปัจจัยนาเข้า
(Input) เช่น ครู นักเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ผลผลิต (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสาเร็ จทางการศึกษา เป็ นต้น
การบริ หารงานที่รวดเร็ ว แม่นยา ต้องส่ งเสริ มให้นาเทคโนโลยีทนั สมัยเข้ามาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร และจัดเก็บความรู ้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. (2001:1-2) เกี่ยวกับกระบวนการหลักของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทว่า ต้องมีระบบความรู ้และกระบวนการ (Knowledge System and Processes) เป็ น
การให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บประสบการณ์ความรู ้ต่างๆในองค์กรใน
ลักษณะฐานข้อมูล ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ และซอฟแวร์ ช่วยในการตัดสิ นใจ ระบบ Intranet และฐานข้อมูล
การจัดการความรู ้ ซึ่งเป็ นกระบวนการทางธุรกิจที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็ จในอนาคตของทุกองค์กร
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2.1.5 สื่ อสารและประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาโดยบุคลากรนักการตลาด
ส่ ง เสริ มให้ มี ห น่ ว ยงานการตลาดและการประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ชัด เจน
มีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ วิจยั การตลาด หรื อหากลุ่มเป้ าหมายเข้ามาศึกษาในสถาบัน รวมถึงการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนเป็ นนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ ซึ่ งแนวทางการทาการตลาดแนว
ใหม่ตามแนวคิดของ Kotler P. (ณงลักษณ์ จารุ วฒั น์, ผูแ้ ปล, 2554 : 51-52) เรี ยก การตลาด 3.0 หรื อ
สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ที่แบรนด์ (brand) ตาแหน่งการตลาด (Positioning) และจุดแตกต่างที่โดดเด่น
(Differentiation) ทางานส่ งเสริ มกันอย่างลงตัว เพื่อให้สามเหลี่ยมนี้สมบูรณ์สามารถสร้างแรงจูงใจที่มี
ผลต่อผูร้ ับสารได้สามารถนาเสนอในโมเดล 3i ซึ่งประกอบด้วย อัตลักษณ์ของแบรนด์(brand identity)
คุณค่าแท้จริ งของแบรนด์ (Brand integrity) และภาพลักษณ์ของแบรนด์ (brand image) ดังแผนภูมิที่ 18

ตาแหน่ งทาง
การตลาด

(Positioning)

จุดแตกต่ างที่โดดเด่ น

(Differentiation)

3i
แบรนด์
(Brand)

ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand Image)

อัตลักษณ์ ของแบรนด์ (Brand Indentity)

คุณค่ าแท้ จริงของแบรนด์ (Brand Integrity)

แผนภูมิที่ 18 ตัวแบบการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (3I Model)
อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) เป็ นเรื่ องการวางตาแหน่งของ
แบรนด์ใ นความคิ ด ของผูบ้ ริ โภค ตาแหน่ งที่ ดี น้ ัน ควรสร้ างความโดดเด่ นให้แ ก่ แบรนด์ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคเห็นและได้ยินแบรนด์ของเรา แม้จะอยู่ท่ามกลางสิ นค้าอื่นมากมาย ตรงกับความต้องการ
เชิงเหตุผล (rational need) และความอยากได้ (want) ของผูบ้ ริ โภค ส่ วนคุณค่าแท้จริ งของแบรนด์
(Brand integrity) คือ ศักยภาพและความสามารถของแบรนด์ในการบรรลุประสิ ทธิผลตามที่ได้อา้ ง
ไว้ผ่านทางตาแหน่ งและผ่านทางจุดแตกต่างที่โดดเด่น คุณค่าที่แท้จริ งของแบรนด์ตอ้ งเชื่ อถือได้
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ทาได้ตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูบ้ ริ โภค และทาให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจแบรนด์ คุณค่าแท้จริ งของ
แบรนด์มีเป้ าหมายอยูท่ ี่จิตวิญญาณของผูบ้ ริ โภค ส่ วนภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) นั้น
เป็ นเรื่ องของการช่วงชิ งความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ไม่ควรหยุดอยู่ที่
ลักษณะและประสิ ทธิภาพการใช้งานตามความต้องการด้านกายภาพเท่านั้น แต่ควรตอบสนองความ
ต้องการด้านอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคด้วย โมเดล 3i นี้ จึงสอดคล้องกับความต้องการของมนุ ษย์โดย
สมบู ร ณ์ ที่ ป ระกอบด้ว ยความคิ ด จิ ต ใจ และจิ ต วิ ญ ญาณสามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการท า
การตลาดของสถาบันการศึกษา โดยเน้นคุณค่าของแบรนด์ คือชื่ อของสถาบันการศึกษาผ่านชื่ อ
สถานประกอบการ สร้ างคุ ณค่า ความน่ าเชื่ อถื อให้เกิ ดขึ้นในจิ ตวิญญาณของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
วิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สร้างประโยชน์ให้สังคมชุมชนโดยรอบ
และแก่ประเทศชาติ
จากผลการวิจยั ของ พิชานัน กิจจานุกิจ (2550) เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดของโรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์เทคโนธุ ร กิ จ พบว่า โรงเรี ยนปั ญญาภิ ว ฒ
ั น์เทคโนธุ รกิ จ มี
กลยุทธ์การตลาดแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ Macro และ Micro โดยผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนได้นากล
ยุทธ์มาใช้อย่างผสมผสานกลมกลืนและสอดคล้องกันจนทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของ
โรงเรี ยนฯ ได้อย่างทัว่ ถึง โดยการใช้สื่อในระดับ Macro นั้น มีการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารหลายรู ปแบบ ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อนิตยสาร
สื่ อ ณ จุดขาย (POP) คือ ป้ ายโปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้ ายผ้าการใช้รถแห่ และสื่ อบุคคล โดย
การเข้าไปแนะแนวการศึกษาและประขาสัมพันธ์โรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนและกลุ่มเป้ าหมายตาม
โรงเรี ยน รวมถึงได้นาแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่ วน ได้แก่ กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategy) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place Strategy) และกลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) มาใช้ร่วมใน
การวางกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของโรงเรี ยนปั ญญาภิวฒ
ั น์ดงั นั้น การสื่ อสารการตลาดของ
สถาบันการศึ กษาของสถานประกอบให้ได้ผลจึ งต้องเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั
หลายช่องทาง ทั้งการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว การขาย
โดยบุคคล การตลาดเจาะจง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างสูงสุ ด
นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้ผูน้ าองค์กรเป็ นต้นแบบสร้ างภาพลักษณ์ ที่
น่ าเชื่ อถื อและทาให้กลุ่มเป้ าหมายหรื อประชาชนทัว่ ไปรู ้ จกั แบรนด์ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ
Phillips J. (2004) ที่กล่าวถึงการทาการตลาดเชิงกลยุทธ์วา่ ต้องทาให้เห็นชัดว่าแบรนด์เป็ นที่ยอมรับ
และประสบความส าเร็ จ การตลาดสื่ อ สารถึ ง เป้ าหมายบทบาท ขอบเขตและความส าเร็ จ ของ
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สถาบันการศึกษา แบรนด์จึงมีความสาคัญต้องมีความชัดเจนว่านาเสนออะไร โดยต้องสร้างความ
สมดุลย์ของการตลาดให้เหมาะสม
2.1.6 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและสังคมชุมชน ส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒ นาระบบทวิ ภ าคี แ ละไตรภาคี เช่ น สร้ า งเครื อ ข่ า ยกับ สถาบัน การศึ ก ษาของรั ฐ วิ ท ยาลัย
อาชีวศึกษามากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการสร้างเครื อข่ายถือเป็ นกระบวนการหลักที่สาคัญกระบวนการหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ ต้องส่ งเสริ มให้มีความสัมพันธ์เครื อข่ายและการมีส่วน
ร่ วมสอดคล้องตามแนวคิดของ Prince C. and Beaver G. (2001) ที่ว่าการสร้างเครื อข่ายนั้นต้องมี
การติ ดต่ อสัมพัน ธ์ กับชุ มชนทั้ง ภายในภายนอก ผ่านการปฏิ สัมพันธ์ของแต่ ละบุคคลหรื อผ่าน
ช่องทางอิเล็คทรอนิ คและทางเครื อข่ายที่รู้จกั เป็ นได้ท้ งั ความสัมพันธ์ส่วนตัวและทางธุ รกิจ มีการ
อานวยความสะดวกในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างกันของกลุ่มความสัมพันธ์
ต่างๆเป็ นสิ่ งสาคัญ ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงทาให้องค์กรต้องสามารถจัดการความรู ้ความชานาญ
ภายในองค์กรได้ทุกเมื่อและทุกที่ ดังนั้น การพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการสร้างนวัตกรรม และการ
เป็ นผูน้ าในการคิด เป็ นหน้าที่ที่สาคัญของสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน และจากความสาเร็ จของ
Hamburger University (HU) ด้านเครื อข่ายคือการสร้างขึ้นบนรากฐานความแข็งแรงของผูม้ ีส่วน
ร่ วมหลายฝ่ าย ได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง พนักงานและชุมชน ทุกคนมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา (Galagan P.,2012:47-51) และ
สอดคล้องกับ Geisler E., Furino A and Kiresuk T. (1990) ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั
สถาบันการศึ กษาที่ เด่ นๆ และกับสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม และจากผลการวิจยั ของ
เสาวนี ย ์ ตรี พุทธรัตน์ กนกอร สมปราชญ์และประยุทธ์ ชูสอน (2552) ได้ศึกษาระบบการสร้าง
เครื อข่ายการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักและการก่อตัว
ของเครื อข่าย 2) ขั้นสร้างพันธกรณี และบริ หารเครื อข่าย 3 ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้
ประโยชน์ 4) ขั้น รั ก ษาความสัมพัน ธ์แ ละความต่อเนื่ อง ซึ่ งการสร้ างเครื อข่ายที่ มีก ว้างขวางมี
ประสิ ทธิภาพจะสนับสนุนให้การดาเนินงานของสถาบันการศึกษาดาเนินงานได้อย่างราบรื่ น
2.1.7 พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลที่ เ ป็ นลั ก ษณะเฉพาะของสถาน
ประกอบการ ส่ งเสริ มให้ มี ก ารพัฒ นาระบบการประเมิ น ผลที่ เ ป็ นลั ก ษณะเฉพาะของ
สถาบันการศึกษาเอง โดยอาจนาคุณค่าหลักขององค์กร (Core value) หรื อวัฒนธรรมองค์กรบรรจุ
ไว้ในการประเมินผล นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเป็ น
ผูด้ ูแลการประเมินและติดตามผล (Follow up) การนาเครื่ องมือการประเมินผลการปฎิบตั ิงานหรื อ
การประเมินคุณภาพขององค์กรมาใช้ในสถาบันการศึกษา เช่น KPIs Thailand Quality Award
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(TQA) ก็สร้างความรู ้สึกของการเป็ นหนึ่งเดียวกัน ตามแนวคิดของ Phillips J. (2004) ด้านการ
ประเมิ นผลว่าเป็ นการพิสูจน์ ให้เห็ นคุ ณค่าของสถาบันการศึ กษาต่อองค์กร แนวทางคือการทา
ตัวชี้วดั แสดงให้เห็นคุณค่าของหลักสูตรต่างๆ ที่ใช้อยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ระบบ
การประเมิ นที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งสาคัญ เริ่ มตั้งแต่ระดับตัวชี้ วดั ย่อยของแต่ละหลักสู ตรไปสู่
ตัวชี้วดั ในระดับที่ใหญ่มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงผลงานของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏโดยรายงานเป็ น
สัปดาห์ รายเดือน ครึ่ งปี หรื อรายปี
สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2551:25) ให้ขอ้ คิดเห็นในการประเมินผลครู อาชีวศึกษาว่า
ควรใช้วิธีการประเมินอย่างเหมาะสม เป็ นการประเมินทั้งระบบการจัดการผลิตครู อาชีวศึกษา ทั้งนี้
ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นรายวิชา และประเมินผลหลักสูตรเพื่อจะได้นาไปปรับปรุ ง
แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ต่อนักเรี ยนที่เรี ยนจบและออกไปทางาน ไม่ว่าจะเป็ นนายจ้าง นักศึกษา ผูส้ นใจมาสมัคร ผูป้ กครอง
การได้รับรางวัล สถาบันของภาครัฐ เอกชนที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และ
ประชาชนทั่ว ไป เป็ นต้น เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ม าปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต นัก ศึ ก ษาให้มี คุ ณ ภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องมากที่สุด
2.2 การส่ งเสริ ม การจั ดการศึ กษาของสถาบันการศึ ก ษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
2.2.1 ปลูกฝังนักเรี ยนให้เห็นความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ นักเรี ยนถือเป็ น
ผลผลิตที่สาคัญ และน่าภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษา จึงต้องส่ งเสริ มการผลิตนักเรี ยนออกมาให้
มีวฒั นธรรมองค์กรที่ตอ้ งการในอนาคตรวมถึงมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์เป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า การมีจิต
อุตสาหกรรม (Industry mind) ด้วยการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝัง
ความเป็ นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงนภา มกรานุ รักษณ์ (2554) ที่ว่า
คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู ้ ทักษะ
ชีวิต นิสยั อุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
นอกจากนี้ ส่งเสริ มให้มีกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้เด็กนักเรี ยนที่มี
คุณภาพ เช่ น มี การทาข้อสอบ หรื อแบบทดสอบต่างๆ การคัดผูม้ ีบุคลิกภาพที่เหมาะสมร่ วมกัน
คัดเลือกทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสรรหาว่าจ้างขององค์กรรวมถึงควรหาวิธีในการดึงดูด
นักเรี ยนที่มีคุณภาพให้เข้ามาสมัครเรี ยนในสถาบันการศึกษาด้วย ซึ่ งตามแนวคิ ดของ Kristian E.
(2011) ในการดึงดูดนักเรี ยนที่มีคุณภาพด้วยชื่ อเสี ยงของสถาบันการศึก ษา คุณภาพการศึกษา
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เครื อข่ายและความคาดหวังที่จะได้งานเมื่อเรี ยนจบ การสร้างศูนย์การหางานและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั อุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดนักเรี ยนได้ดีเช่ นกันนอกจากนี้ การหาแนวทางกล่อม
เกลาและปลูกฝังหลักปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่วนั แรกที่กา้ วเข้ามาในสถาบันการศึกษา
ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเรี ยนผ่านหลักสู ตร ครู อาจารย์ กิจกรรม หรื อแม้แต่เครื่ องแบบที่
สวมใส่ จนได้ระดับมาตรฐานที่ตอ้ งการ และนาไปสู่ ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความภักดี (Royalty)
ต่อองค์กร แคปเพลลี่, ปี เตอร์ (2550:107) กล่าวว่าความจงรักภักดีของพนักงานจะเป็ นตัวกระตุน้
ผลิตภาพที่สูงขึ้นขององค์กร
2.2.2 สร้ างระบบการช่ วยเหลื อผูป้ กครองส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับผูป้ กครองอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อระบบการเรี ยนแบบนี้ ว่าเป็ นการ
ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ าย ผูป้ กครองและนักเรี ยนได้งาน ได้โอกาส สถานประกอบการได้
แรงงาน และสร้างความมัน่ ใจว่าสถาบันการศึกษามีระบบการดูแลเอาใจใส่ ต่อบุตรหลานเป็ นอย่าง
ดีโดยการให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการการศึกษาหรื อกิจกรรมต่างๆ ในสถาบัน และ
มีระบบการช่วยเหลือผูป้ กครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรี ยน เช่น การให้ทุนการศึกษา ระบบการ
กูย้ มื ที่ดอกเบี้ยต่า เป็ นต้น สอดคล้องตามแนวคิดของ Stefan C. Wolter (1999) ที่เห็นว่าผูป้ กครอง
ควรมีส่วนรับทราบและเห็นชอบในรู ปแบบการเรี ยนการสอน การฝึ กงานของนักเรี ยน รวมถึงการ
เซ็นสัญญาต่างๆและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา เพราะเมื่อผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริ หาร
จัดการศึกษาดาเนิ นไปตามความต้องการของผูป้ กครองและชุ มชน ทาให้สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับจากชุ มชน ชุ มชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ส่ งผลให้ผูป้ กครองและชุ มชนสนับสนุ น
ทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็ม
ใจ และจากแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2550:88-90) ที่เห็นว่าการสร้างความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึ กษากับผูป้ กครองและชุ มชนเป็ นยุทธศาสตร์ ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ผูบ้ ริ หารและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรระลึกถึง มีหลัก 10 ประการ คือ 1) สร้างความศรัทธาและความเชื่อมัน่ ต่อชุมชม
2) ฝึ กให้เป็ นคนใจกว้างและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในสิ่ งที่จาเป็ นและขาดแคลน ไม่วางเฉย
ทุกอย่างทาได้หากตั้งใจทา 4) ต้องหมัน่ สร้างและปรุ งแต่งตนเองให้เป็ นบุคคลที่มีเสน่ห์เป็ นที่ชื่นชม
ศรัทธาของชุมชนและเพื่อร่ วมงาน 5) อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเรี ยบง่าย อยู่กบั ชุมชนและเพื่อน
ร่ วมงานได้ทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม 7) ให้การ
ต้อนรับชุมชนด้วยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนาเทคนิ คการวิเคราะห์ชุมชนให้ลึกซึ้ ง เพื่อสารวจ
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จุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนา 9) หมัน่ แสวงหาแหล่งงบประมาณ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
จากหน่วยงาน บริ ษทั ห้างร้าน โดยใช้โครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพ 10) สร้างและพัฒนาค่านิ ยมการ
สร้างสัมพันธภาพกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ
2.2.3 ส่ งเสริ มการสร้างหลักสู ตรและพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสถานประกอบการ ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ (Competency) สอดคล้อง
กับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการในองค์กร มีการหาความต้องการจาเป็ นและถูกออกแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสถานประกอบการร่ วมกับสถาบันการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Phillips J. (2004) ที่ว่า
หลักสู ตรต้องสอดคล้องกับธุ รกิจ แนวทางการเรี ยนรู ้และความต้องการทางธุ รกิจต้องเชื่อมโยงกัน
รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการด้วยซึ่งวีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์ (2542:116-118) ได้นาเสนอการ
ออกแบบหลักสู ตรเพื่อใช้ศึกษาและฝึ กอบรมทางเทคนิคศึกษาและอาชีว ศึกษามีข้ นั ตอนและวิธีการ
ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ดูงาน ณ สถานที่ออกไปทางานจริ งในอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง 2) ตั้ง
วัตถุประสงค์หลักสูตร 3) กาหนดความรู ้พ้นื ฐานขั้นต่าของผูเ้ รี ยนที่รับเข้าศึกษา และเนื้ อหาวิชาที่จะ
นามาใช้เรี ยนและฝึ ก 4) เรี ยบเรี ยงรายวิชาและเนื้ อหาประจารายวิชา 5) กาหนดเวลาเรี ยนรายวิชา
และเวลาศึกษาเต็มหลักสูตร
รวมถึงการส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นแบบ Work-based
learning และ On-the-job training รวมถึง Project-based learning เรี ยนแล้วนาไปใช้งานได้จริ งใน
สถานประกอบการ และทางานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อลงปฏิบตั ิงานหน้างานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ดังที่ Phillips J. (2004) กล่าวว่าหลักสูตรต้องออกมาแบบมาโดยเฉพาะให้ตรง
กับความต้องการ โดยใช้แนวทาง “ทันเวลา” “เพียงพอ” และ “ใช่สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย” ประกอบ
กับเทคโนโลยีจะมีส่วนให้เกิ ดความสาเร็ จและสอดคล้องกับ อารยา เจริ ญกุล (สัมภาษณ์, วันที่ 3
สิ งหาคม 2555) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนสอนว่าเน้นการเรี ยนจากการปฏิบตั ิเป็ นหลัก (On-the-job-training) เน้นการเรี ยนจากเหตุการณ์
และสภาพความเป็ นจริ งและปัญหาในสถานประกอบการเป็ นสาคัญ
2.2.4 สร้ า งแรงดึ ง ดู ด ในการประกอบอาชี พ ส่ ง เสริ ม แรงดึ ง ดู ด ในการให้
นักเรี ยนเข้าเรี ยนและผูป้ กครองสนใจส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบนี้ คือการนาเสนอให้เห็ น
จุดเด่น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรี ยนในสถาบันการศึกษา ได้แก่ การมีอาชีพอย่างแน่นอน
เมื่อเรี ยนจบ โอกาสความก้าวหน้าด้านอาชีพ สิ ทธิประโยชน์ดา้ นทุนการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการเป็ นต้นจากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ จาตุรนต์ ฉายแสง (สัมภาษณ์, วันที่ 23
ตุลาคม 2556) ที่ให้ความสาคัญกับการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพและการสร้างแรงจูงใจให้เด็กจบ
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ม. 3 เห็นอนาคตที่ดีกบั การเรี ยนอาชีวศึกษา กล่าวว่า ต้องการให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนเห็นว่าการ
เรี ยนสายอาชี วศึกษานั้น ผูเ้ รี ยนจะมีงานทาได้มากกว่า และมีอาชี พที่มนั่ คง รวมถึงการมีรายได้ที่
สู งขึ้น ซึ่ งโครงการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนหันมาเรี ยนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีการดาเนิ นการ
ทั้งระบบ โดยสพฐ.จะต้องร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการแนะแนว
เรื่ องการศึกษาต่อสายอาชี พให้แก่เด็กชั้น ม.3 ซึ่ งถือเป็ นส่ วนสาคัญ หากทาให้ผูป้ กครองและ
นักเรี ยนเห็นว่าสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในการมาเรี ยนสายอาชีวศึกษาคืออะไร และเมื่อมาเรี ยนแล้วมีงานทา
ดังนั้นสพฐ.จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กในการหันมาเรี ยนอาชีวศึกษา ไม่ใช่เน้นแต่มาตรการการ
บริ หารเพียงอย่างเดียว เพราะเชื่อว่าจะทาให้เด็กมีความสนใจและสมัครใจที่อยากจะมาเรี ยนอาชีวะ
มากขึ้น และจากผลการวิจยั ของปรี ยานุ ช สายธนู มนตรี อนันตรักษ์ และสุ รชา อมรพันธ์ (2550)
พบว่ามูลเหตุจูงใจเมื่อเรี ยงจากระดับมากไปหาน้อย คือ ด้านภาพลักษณ์สถาบัน ด้านเหตุผลส่ วนตัว
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้งานในอนาคต ส่ งเสริ มการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ทาได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงการทางานในอนาคตมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Galagan P. (2012:4751) ที่ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่ วมมือ และติดต่อกันและกันและ
ให้แหล่งข้อมูลที่จะสามารถนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานได้จริ งรวมถึงการมีวสั ดุ อุปกรณ์ สิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ เ พีย บพร้ อม และการจัดห้องเรี ย นแบบ auditorium ห้องเรี ย นเสมื อนจริ งที่ เชื่ อม
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้ทว่ั โลก การใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้ทาง
โทรศัพท์ Social network เป็ นต้น ปรัชญา เวสารัชช์ (2545:8-10) ให้แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดา้ นสื่ อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควรมี เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานเขียน
หนังสื อ แบบเรี ยน สมุด ดิ นสอ ตลอดจนอุปกรณ์ ที่ทนั สมัย เช่ น อุปกรณ์ ในห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ สื่ อและอุปกรณ์เหล่านี้ เป็ นส่ วนประกอบที่จาเป็ นสาหรับการจัด
การศึกษา ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้สิ่งเหล่านี้ มีอย่างเพียงพอ อยูใ่ น
สภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่านี้ เป็ นส่ วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเนื้ อหาความรู ้ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ ครู ที่มีคุณภาพต้องสามารถผลิตและพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์การศึกษาสาหรับการ
สอนของตนด้วยและ Wu Jianyu (2012:897-900) ได้สรุ ปผลจากงานวิจยั ว่า การใช้หอ้ งแล็ปสาหรับ
นักเรี ยนไม่ควรมีค่าใช้จ่าย และควรกระตุน้ นักเรี ยนให้สร้างทีม ชมรม สมาคมเพื่อให้เกิ ดความ
เชื่อมโยงต่อวิชาที่เรี ยนและผูส้ อนควรช่วยเหลือสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย
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2.3 การส่ งเสริ มการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ใ นสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่เชี่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
2.3.1 สร้างระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ การส่ งเสริ มให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีเป้ าหมายในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กรอย่างชัดเจนและจริ งจัง
โดยสถาบันการศึ กษาขององค์กรต้องเชื่ อมโยงกลยุทธ์ของฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ และองค์กรกับ
สถาบันการศึกษาด้านการวางแผนอัตรากาลังคนขององค์กร และวางแผนการผลิตกาลังคนออกมา
ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการกาลังคนที่ผลิตออกมาต้องตอบ
โจทย์กลยุทธ์ขององค์กรและขับเคลื่อนไปสู่ วิสัยทัศน์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Galagan P.
(2011:47-51) ที่เห็นว่าการดาเนินการที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ คือ ความจริ งจัง
และต่อเนื่ องในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ และตามผลการวิจยั ของ เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ (2550) ที่
พบว่าสถานประกอบการยังต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเป็ นจานวนมาก ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ส่ วนใหญ่มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถพื้นฐานไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของนายจ้าง หรื อเมื่อ
สถานประกอบการรั บเข้าทางานแล้ว ก็ตอ้ งมีการปลูกเพาะทักษะด้านการทางานและทักษะด้าน
พฤติกรรมให้ใหม่ องค์กรจึงมัน่ ใจในระบบการจัดการศึกษาของตนเองมากกว่า ว่าสามารถพัฒนา
ทักษะให้กบั แรงงานของตนให้มีทกั ษะที่ดี ทันสมัยและสามารถแบ่งปั นวัฒนธรรมองค์กรและ
คุณค่าขององค์กรได้ ซึ่ งกระบวนการในส่ วนนี้ สามารถขัดเกลาทักษะด้านพฤติกรรมและความ
จงรักภักดีของแรงงานให้กบั องค์กรได้เป็ นอย่างดี
นอกจากด้านกลยุทธ์ที่ตอ้ งมีการเชื่ อมโยงระกว่างสถานประกอบการ
และสถาบันการศึกษาแล้ว ระบบการจัดการของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรต้องเข้าไปดูแล
ระบบการบริ หารงานบุคคลของสถาบันการศึกษาด้วย โดยการสร้างแรงจูงใจให้ครู อาจารย์ และ
นักเรี ยน ด้วยการจัดระบบสวัสดิการที่ดึงดูดในเรื่ องการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิก ารที่
เทียบเท่ากับระบบขององค์กร หรื อสร้างสิ่ งกระตุน้ (Incentive) เป็ นพิเศษเพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มี
ความเชี่ ย วชาญในองค์ ก รต้ อ งการเข้ า มาเป็ นครู อ าจารย์ ใ นการถ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ ใ น
สถาบันการศึกษา และควรมีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พแก่ครู อาจารย์ที่ชดั เจน การสร้าง
ขวัญกาลังใจโดยการจัดทาโครงการส่ งเสริ มคุณค่าแก่ครู อาจารย์ สนับสนุนแนวคิดนี้ ดว้ ยหลักการ
สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรของรุ่ งโรจน์ อรรถานิ ทธ์ (2554:21-) ที่ให้แนวคิดของ
7E : Model for Employee Engagement ว่าประกอบด้วย E1-การบริ หารค่าจ้าง ถือเป็ นเรื่ องหลัก
ประมาณ 40% ที่ส่งผลให้พนักงานขาดความผูกพันในการการทางาน การจ่ายต้องดูความสามารถ
ขององค์กรว่าสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้มากน้อยแค่ไหน E2-การบริ หารผลงาน ซึ่ ง
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รวมถึ งการให้รางวัลและโอกาส เป็ นการนาผลการประเมินมาดาเนิ นการเรื่ องต่างๆ ที่พนักงาน
สามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด เช่น การขึ้น
เงิ นเดื อนประจาปี การจ่ายโบนัส การปรับระดับ/เลื่ อนตาแหน่ ง การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนา
ระบบการบริ ห ารคนเก่ ง และคนดี E3-การเจริ ญ เติ บ โตของพนัก งาน คื อ การพัฒ นาเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานที่มีระบบการออกแบบที่ชดั เจน รวมถึงการนาไปใช้ให้เกิดการยอมรับ
จากทุกฝ่ ายคือ นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล E4-ภาระงานของพนักงาน หากต้องการ
รั กษาพนักงานไว้ให้เกิ ดความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง ต้องหมัน่ ตรวจสอบภาระงานของ
พนักงานให้สมดุลย์ (Job Empowerment) E5-การสื่ อสารภายในองค์กร และการสื่ อสารระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง ควรเป็ นการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง และผูบ้ ริ หารยึดหลักการบริ หารแบบ Walk
Around Management E6-คุณภาพชีวิต ทั้งคุณภาพชีวิตนอกเวลางานและในเวลาทางาน รวมถึงการ
จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความผูกพันในองค์กร นอกเหนื อจาก
สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น การจัดอาหารฟรี การจัดรถรับ-ส่ ง ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการที่
จัดให้ต ามความพึ งพอใจของพนักงาน E7-บรรยากาศการท างาน คานึ ง ถึ งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิตใจ มุ่งให้เกิด Happy Workplace
นอกจากนี้ ดา้ นของนักเรี ยนและผูป้ กครอง สามารถสร้างแรงจูงใจอย่าง
มากโดยการดู แลนักเรี ยนเสมื อนเป็ นพนักงานขององค์ก รตั้งแต่ การรายงานตัวเป็ นนักเรี ยนใน
สถาบัน การการันตีการมีงานทา100% ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งจัดสรรตาแหน่งงานว่างให้รองรับ
กับจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนจบ พร้อมทั้งมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพแก่นกั เรี ยนอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์อีกประการหนึ่ง คือ การรักษานักเรี ยน
ที่เรี ยนจบและบรรจุเข้าเป็ นพนักงานให้ทางานอย่างต่อเนื่องกับองค์กร วิธีการที่นามาใช้อย่างได้ผล
คือ การจัดให้พนักงานได้มีโอกาสศึก ษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งทางานและได้รับ
เงิ น เดื อนไปพร้ อมๆ กัน โดยไม่ เ สี ย ค่า ใช้จ่ ายใดๆ ทั้งสิ้ น พนัก งานที่ ศึก ษาต่ อมี โ อกาสในเรื่ อ ง
ความก้าวหน้าในการทางานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การได้รับตาแหน่ งหน้าที่ที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่มากขึ้น มาพร้อมกับการต้องชดใช้ทุนการศึกษาเป็ นระยะเวลาตามที่องค์กรกาหนด
ด้านการพัฒนานักเรี ยนนั้น ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์สามารถพัฒนาควบคู่
กับหลักสู ตรการศึกษาที่นกั เรี ยนเรี ยนอยูด่ ว้ ยโปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ปลูกฝั งความรู ้ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับองค์กรตั้งแต่วนั แรกของการเข้ามาเรี ยนจนเมื่อ
เรี ยนจบออกไปกลายเป็ นพนักงานโดยสมบูรณ์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lancaster D. (2004:1-13)
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ที่ว่าสถาบันการศึกษาควรมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
การฝึ กอบรม การพัฒนาแผนการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานในบริ ษทั
2.3.2 สร้ า งกฎระเบี ย บตามกฎหมายที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ส ถานประกอบการ
จัดการศึกษาในระบบของตนเอง กฎหมายในประเทศที่สนับสนุ นให้สถานประกอบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างจริ งจัง จะทาให้การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีน้ ี มีความสาคัญ เข้มแข็งและมีศกั ดิ์ศรี
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรัฐให้ความยืดหยุน่ ในการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจากสถานประกอบการที่มีประสบการณ์จริ ง
ได้เข้ามาเป็ นครู อาจารย์มากยิง่ ขึ้น การให้เงินสนับสนุนแก่สถานประกอบการ หรื อการปล่อยเงินกูร้ ะยะ
ยาว และการลดหย่อนภาษี จะทาให้การศึกษาด้วยรู ปแบบนี้เติบโตมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส.
โดยสถานประกอบการ มีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี้
1. ด้ านการบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
1.1 การบริ หารครู อาจารย์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะว่า
สถาบันการศึกษาควรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สาหรับบุคลากรทั้งใน
สายวิชาการและสายสนับสนุ นวิชาการอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดังจะเห็นได้จากค่าน้ าหนักของตัวแปรดังกล่าวที่มีค่ามากที่สุดในองค์ประกอบนี้
(.791) นอกจากนั้น สถาบันฯควรมีการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เชื่อมโยงไปยังเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชี พของบุคลากรในสถานประกอบการนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้หลากหลาย อันจะเป็ นประโยชน์ท้ งั สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
นอกจากนั้ น ผู ้วิ จ ัย ขอเสนอแนะว่ า สถาบัน การศึ ก ษาควรส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสคิดค้นหรื อสร้างนวัตกรรมในด้านที่ตนเองถนัดหรื อรับผิดชอบ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ และควรให้สถาน
ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุ นองค์ความรู ้ใหม่ๆจากประสบการณ์จริ งในเชิ ง
บูรณาการร่ วมกัน เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่
มีความจาเป็ นเร่ งด่วนอย่างยิ่ง ดังจะเห็ นได้จากค่าน้ าหนักของตัวแปรด้านการส่ งเสริ มการสร้าง
นวัตกรรมด้านต่างต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษามีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด (.458)
1.2 การจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ผูว้ ิ จัย ให้ ข ้อ เสนอแนะจากตัว แปรที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่ สุด ได้แก่ นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร (.776)
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ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมร่ วมระหว่างสถาบันการศึ กษาและสถานประกอบการในการพิจารณา
นโยบาย แผนกลยุทธ์ แนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องกัน มีการทบทวนเป็ นระยะ พร้อมปรับปรุ ง พัฒนา
ให้ทนั สมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่ มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดทา
แผนกิจกรรมตอบแทนคืนสู่ สังคม (CSR) อย่างต่อเนื่ อง (.471) ด้วยจัดตั้งหน่ วยงานหรื อทีมงาน
รับผิดชอบการทากิจกรรมตอบแทนคืนสู่ สังคม (CSR) ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ เป็ นหนึ่งใน
แผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความรู ้จกั ให้เกิดแก่สงั คม ชุมชน และจัดทาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การสื่ อ สารการตลาด ผู ้วิ จัย ให้ ข ้อ เสนอแนะจากตัว แปรที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่การมีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของ
สถาบัน (.791) จัดตั้งหน่วยงานขายและการตลาดของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ มีหน้าที่ในการ
ทาการตลาดและการขายหลักสู ตร รวมถึงเชื่อมโยงกับฝ่ ายการตลาดของสถานประกอบการในการ
ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาควบคู่ไปด้วย
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่ มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดอันดับ
เปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางาน
และการเรี ยนการสอน (.537) การพัฒนาสถาบันการศึกษาของสถานประกอบการวิธีหนึ่ ง คือ การ
ทราบข้อมูลการบริ หารงานของสถาบันการศึกษาของสถานประกอบอื่นๆ ในส่ วนที่เป็ นจุดโดดเด่น
ของสถาบันการศึกษานั้น เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการทางานให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ สามารถทาได้ดว้ ย
การรวมกลุ่มกันและจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาดาเนินการ
2. ด้ านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2.1 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่มี
ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ผู ส้ อนมี ค วามรู ้ ท างทฤษฎี แ ละทัก ษะที่ เ กี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร (.812) ควรจัดให้มีระบบการหมุนเวียน
งาน (Rotation) ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ด้วยการส่ งครู อาจารย์เข้าไป
ทางานหรื อดูงานในสถานประกอบการเป็ นระยะเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจของ
สถานประกอบการให้ทนั สมัยตลอดเวลา
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดได้แก่ นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ (.540) ด้วยการสนับสนุนให้มีการ
จัด ตั้ง คณะท างานจากนัก เรี ย นในการจัด กิ จ กรรมนัก เรี ย นให้ต รงความต้อ งการ พร้ อ มให้ทุ น
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
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2.2 แรงดึ งดู ด ในการประกอบอาชี พ ผูว้ ิ จัย ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัว แปรที่ มี ค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จ (.834) ควรสร้าง
คุณค่าให้เพิ่มมากขึ้นจากวุฒิปวช. และปวส.ที่ ได้จากสถาบันการศึ กษาของสถานประกอบการ
สามารถสร้ างเครื อข่ายร่ วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษาร่ วมกันและมอบวุฒิการศึกษาที่มีชื่อของมหาวิทยาลัยร่ วมกัน
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดได้แก่ การมีแหล่ง
เรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และห้อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น (.612) ควรเพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั เชิงคุณภาพและปริ มาณให้
เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรี ยน เช่น จานวนหนังสื อที่เพียงพอต่อการค้นคว้าข้อมูล ระบบการ
ค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตที่มีความพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลที่สามารถเข้าไปค้นหา
ความรู ้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงห้องปฏิบตั ิการที่จดั หาอุ ปกรณ์อย่างเพียงพอในการใช้งาน และการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ของสถาบันการศึกษาด้วย
2.3 สภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่มี ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน (.828) ควรจัดหาสื่ อและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนมีการวางแผนด้าน
งบประมาณในการจัดหา ซ่อมแซม รวมถึงการหาสปอนเซอร์ สนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอน และ
นาเทคโนโลยีการสอนที่ทนั สมัยเข้ามาใช้งาน ทั้งการเรี ยนจากสื่ อและอุปกรณ์ จริ งหรื อจากการ
จาลองสถานการณ์จริ ง (Simulation) เป็ นต้น รวมถึงมีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่รวดเร็ ว เพื่อทดแทนสื่ อที่
ชารุ ดในการใช้งาน
ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
ได้แก่อตั ราการลาออกของนักเรี ยนต่าระหว่างการเรี ยน (.515) การดึงดูดและทาให้นกั เรี ยนลาออก
น้อยลงระหว่างการเรี ยนนั้น ส่ วนสาคัญประการหนึ่ง คือ การทาให้นกั เรี ยนได้เข้าใจระบบการเรี ยน
การสอนแบบทวิภาคี ด้วยการหาช่องทางให้ความรู ้ต้ งั แต่นกั เรี ยนยังเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน เมื่อเข้ามา
ในสถานประกอบการแล้วครู อาจารย์ดูแลให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวได้โดยเฉพาะในช่วงแรก และ
มีความต่อเนื่ องในการดูแลนักเรี ยน รวมถึงมีความฉับไวในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นที่ปรึ กษา
ให้กบั นักเรี ยนได้ทุกเรื่ องและตลอดเวลา
3. ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่ อมโยงต่ อ
สถาบันการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแปรที่มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การ
บริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิ งกลยุทธ์ของหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์
(.914) ควรสร้างความเข้าใจแก่ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรผ่าน
การฝึ กอบรม การประชุม ให้มีความเข้าใจความเกี่ยวพันเรื่ องการดาเนิ นเชิงกลยุทธ์ระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษา
ผูว้ ิ จ ัย ให้ขอ้ เสนอแนะจากตัว แปรที่ มีค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบน้อยที่ สุด ได้แ ก่
นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน (.750) ควรจัดทาระบบค่าตอบแทนจากการ
ฝึ กงานให้เหมาะสม คานึ งถึงความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างนักเรี ยนและพนักงาน
ชัว่ คราว (Part time) ที่สถานประกอการจ้างให้มีความเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยนและผูป้ กครอง ผูว้ ิจยั
นามาเป็ นข้อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
1.1 สถานประกอบการควรมีนโยบายจริ งจังกับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
1.2 ผูน้ า/ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาของ
สถานประกอบการในลักษณะโรงเรี ยน และการจัดฝึ กอบรม(Training) ในสถานประกอบการ และ
มีเป้ าหมาย กลยุทธ์ และเทคนิควิธีที่แตกต่างกันไป
1.3 มี ร ะบบการเตรี ยมพร้ อ มส าหรั บ ผู ้ที่ จ ะก้า วมาเป็ นผู ้น าของสถาบัน
การศึกษา ซึ่งอาจจัดขึ้นโดยองค์กรนั้นๆ หรื อโดยสมาคม ในโปรแกรมมีท้ งั การฝึ กอบรมให้ความรู ้
ด้านการจัดการศึกษา และบทบาทของการเป็ นผูน้ าสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งผสมผสานความรู ้ และ
ความเชี่ยวชาญที่มีจากองค์กรและการจัดการศึกษาเข้าด้วยกัน รวมถึงการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ บุคลากรให้ทวั่ ถึง และรวดเร็ วเมื่อเกิด
ปั ญ หาสามารถหาทางแก้ไ ขได้อ ย่า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จัด ให้มี ก ารดู ง านการบริ ห าร
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับการดูแล ติดตามการบริ หารของผูน้ ามือใหม่ดว้ ย
ศูนย์พี่เลี้ยง หรื อจากสมาคมที่ดูแลโดยเฉพาะ เป็ นต้น
2. ด้านวัฒนธรรมและปรัชญาองค์กร
2.1 เริ่ มจากการสร้างวัฒนธรรมและมีปรัชญาของสถาบันการศึกษาที่ชดั เจน
2.2 มีแผนกลยุทธ์การดาเนินงานด้านการสร้างวัฒนธรรมรองรับในระยะยาว
3. ด้านเครื อข่ายและสังคมชุมชน
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3.1 สถาบัน การศึ ก ษามี แ ผนการสร้ างเครื อข่ายเชิ งรุ ก ที่ ชัด เจน พร้ อมทั้งมี
หน่วยงานในการดูแลเครื อข่ายโดยตรง
3.2 สถาบันมีการสร้างความสัมพันธ์ หรื อทา C&R กับสังคมชุมชนก่อนการ
สร้างสถาบันการศึกษา
3.3 เครื อข่ายเอกชนร่ วมกันจัดตั้งสมาคมสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน
เพื่อรวมกลุ่มองค์กรที่มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของตนเองร่ วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคนิ ค
การบริ หารจัดการ เทคนิ คการสอน และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่ องต่างๆ มีการประสานงานเชื่อม
ความสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัยบรรษัทของต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของการได้รับองค์ความรู ้ และ
ความความช่วยเหลือด้านต่างๆ
4. ด้านการประเมินผล
4.1 มีระบบการประเมินผลที่ เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน การศึ กษาใน
สถานประกอบการ
4.2 พัฒนาระบบการประเมิ นศักยภาพของบุ คลากรที่ สาเร็ จการศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาของสถานประกอบการ
5. กฎหมายหรื อความช่วยเหลือของรัฐ
5.1 กฎหมายควรบังคับให้บริ ษทั ต่างๆ มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหรื อ
ให้ผูป้ ระกอบการต้องรวมกลุ่มจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จะทาให้ระบบอาชี วศึกษาในประเทศ
ไทยเข้มแข็ง
5.2 รั ฐ สนั บ สนุ น ให้ มี ศู น ย์ พี่ เ ลี้ ยงของรั ฐ หรื อหน่ วยงานเอกชนที่ มี
ประสบการณ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาโดยสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์
ของการจัดตั้งสถาบัน ให้คาแนะนา และให้ขอ้ มูลช่วยเหลือ ดูแลตลอดระยะเวลาของการดาเนินการ
จัดตั้ง สาหรับสถานประกอบการที่ตอ้ งการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของตนเอง

ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
1. สาหรับกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งน า
องค์ประกอบความสาเร็ จของจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เป็ นยุทธศาสตร์
เพื่อส่ งเสริ มสถานประกอบการที่จดั การศึกษาระดับปวช.-ปวส.ต่อไป
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1.2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ งเสริ มให้
สถานประกอบการนาแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
2. สาหรับสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่จดั การศึกษาระดับปวช.-ปวส.นาองค์ประกอบความสาเร็ จ
ของจัดการอาชีวศึกษาที่ได้ไปปฏิบตั ิให้เข้มแข็งมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการดาเนินการวิจยั ในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. ควรมีการวิจยั เรื่ อง “สภาพการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในระดั บปวช.ปวส. ในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ควรมีการวิจยั เรื่ อง “สภาพการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปวช.ปวส. ในภาคการผลิต
3. ควรมีการวิจยั เรื่ อง “การประยุกต์ใช้องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษา
ระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ.
4. ควรมีการดาเนิ นการวิจยั โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ เรื่ อง “ชี วิต
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั โดยสถานประกอบการ”
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบองค์ ประกอบการจัดการศึกษา
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2. ดร.สุ ชาติ โอทัยวิเทศ
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
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3. ดร.คมศร วงศ์ รักษา
รองผูอ้ านวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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4. ดร.วัลลภัช แก้วอาไพ
ผูอ้ านวยการบริ หารกลุ่มกลยุทธ์องค์กรและบุคลากร
บริ ษทั เซ็น เรสเตอร์รอง โฮลดิ้ง จากัด
5. คุณบวรนันท์ ทองกัลยา
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เอชอาร์เอสเอส จากัด
6. คุณธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
วิทยากรและที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ดร.วัฒนีโรจน์ สัมฤทธิ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ดร.เลิศชัย สุ ธรรมานนท์
ผูอ้ านวยการสานักอธิการบดีและรักษาการผูอ้ านวยการ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชากลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
3. ดร.วันทนา สุ วรรณรัศมี
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั วิทยาลัยดุสิตธานี
4. ดร.ชนิษฐาจงพิพฒ
ั น์ วณิชย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ อนิ ทร์ รักอริยธะรรม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชัน่
6. ดร.จตุพล ยงศร
อาจารย์ประจาภาควิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
1.1 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 รศ.ดร.สุ พกั ตร์ พิบูลย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
2. ผูบ้ ริ หารจากสถาบันการศึกษา
2.1 ดร.กิตติ รัตนราษี
รองผูอ้ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
2.2 คุณวิศิษฏ์ ไกรวิทย์
ผูอ้ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
2.3 คุณปุลภัทร์ ประทุมศิริ
รองผูอ้ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
2.4 คุณวิเชียร เนียมน้อม
ผูอ้ านวยการ ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี
2.5 คุณมนตรี หาเรื อนทรง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
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จดหมายขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและอาจารย์
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แบบถามสาหรับผู้บริหาร/อาจารย์
เรื่อง
องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ผู้วจิ ัย
นางสาวกรรัตน์ พิพฒ
ั น์ ผล
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาอธิบาย
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบที่นาไปสู่ความสาเร็ จของ
การจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2. ขอให้ท่านประเมินจากประสบการณ์ การทางานของท่ านที่ผ่านมาว่าข้อความแต่ละข้อส่ งผลต่ อ
ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านมากน้อยเพียงใด
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 องค์ประกอบความสาเร็ จที่มีความสาคัญส่ งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
จานวน 155 ข้อ

1
2
น้อยที่สุด

วัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 10 ระดับ
3
4
5
6
7
8
ปานกลาง

9

10
มากที่สุด

โดยระดับความสาคัญมากที่สุดเป็ นระดับ 10 และลดหลัน่ ระดับความสาคัญจนถึงน้อยที่สุดเป็ นระดับ 1
4. การวิจยั ครั้งนี้จะสาเร็ จได้ดว้ ยดี ด้วยความร่ วมมือจากท่านผูต้ อบแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของท่าน
ที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
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คานิยาม
1. องค์ ประกอบความส าเร็ จ หมายถึ ง ปั จจัยที่ มี อิ ทธิ พลที่ ท าให้ การจัดการศึ กษาโดยสถาน
ประกอบการประสบความสาเร็ จ สามารถตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ได้ เช่น เรื่ องการพัฒนาบุคลากร การ
ตอบสนองความต้องการด้านกาลังคนของสถานประกอบการ และส่ งผลถึงการดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทางานใน
องค์กรได้อย่างยัง่ ยืนในงานวิจัยนี้ ได้จัดกลุ่ มองค์ประกอบความส าเร็ จเป็ น 3 กลุ่ มหลัก ได้แก่ กลุ่ มการบริ หาร
สถาบันการศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ กลุ่มการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ กลุ่มการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา
2. การบริ หารสถาบันการศึ กษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง กลุ่มองค์ประกอบหลักที่
เกี่ยวพันกับการบริ หารงานภายในสถาบันการศึกษาอันได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ 2) การมอบ
อานาจหน้าที่ 3) การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์ 4) การจัดองค์กร 5) การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน 6) การวินิจฉัยสั่ง
การ/การอานวยการ 7) การประสานงานภายใน 8) การรายงาน 9) การบริ หารงบประมาณ 10) ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร 11)
การตลาด/การประชาสัมพันธ์ 12) การประเมินผล/การประกันคุณภาพ 13) การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
3. การจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึ ง กลุ่ ม
องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวพันกับระบบการจัดการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา อันได้แก่ 1) หลักสู ตร 2) วิธีการ
สอนและการจัดการเรี ยนรู้ 3) ผูส้ อน 4) นักเรี ยน 5) นักเรี ยน 6) กิจกรรมนักเรี ยน 7) ระบบการดูแลนักเรี ยน
8) สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี 9) สถานที่ และสภาพแวดล้อม 10) ความพร้ อมของสถานประกอบการในการ
จัดการศึกษา
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่ อสถาบันการศึกษา
หมายถึ ง กลุ่ ม องค์ป ระกอบหลัก ที่ เ กี่ ย วพัน กับ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก รที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
สถาบันการศึกษาขององค์กร อันได้แก่ 1) กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 2) การวางแผนอัตรากาลัง/การสรร
หาว่าจ้าง 3) การพัฒนาบุคลากร 4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) การดึงดูดและรักษาพนักงาน 6) การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
5. สถาบันการศึกษา หมายถึง วิทยาลัยหรื อศูนย์การเรี ยนที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้นหรื อร่ วมจัดตั้งกับ
สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีศนู ย์การเรี ยนเอสแอนด์พี
6. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึงสถานที่ซ่ ึ งใช้ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ที่มี
พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป และมีสถานศึกษาอยูใ่ นกากับดูแลในงานวิจยั นี้ได้แก่บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด ในเครื อ
บริ ษทั ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จากัดบริ ษทั โตโยตา มอเตอร์ ประเทศไทย จากัดบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสแอนด์ พี ซิ นดิเคท จากัด(มหาชน) หรื อร่ วมกันก่อตั้งกับสานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา ได้แก่
บริ ษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
7. บุคลากร หมายถึงบุคคลที่ทางานในสถาบันการศึกษา
8. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทางานในองค์กร/สถานประกอบการ

ส่ วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
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คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หรื อเติมข้อมูลลงในช่องว่าง ตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุปัจจุบนั ของท่าน............................ ปี
3. ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดของท่าน ………………………………………………………………….
4. ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา …………………………………….. ปี
5. หน่วยงานที่ท่านทางานในปัจจุบนั
( ) 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
( ) 2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
( ) 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( ) 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
( ) 5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี
6. จากข้อมูลสถานที่ทางานของท่านตามข้อ 5 ท่านทางานอยูใ่ น
ตาแหน่ง
แผนก
สาขา

393

ตอนที่ 2 องค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อความสาเร็จในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
คาอธิบาย จากประสบการณ์ในการทางานของท่านที่ผา่ นมา ขอให้ท่านประเมินข้อความแต่ละข้อว่ามีความสาคัญส่ งผล
ต่อความสาเร็ จในการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านเพียงใดขอให้ท่านใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องว่างด้านขวามือที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ซึ่งระดับความคิดเห็นของท่านมีค่าตั้งแต่ระดับ 1-10
โดยความคิดเห็นต่อความสาคัญตั้งแต่ระดับมากที่สุด คือ 10 ไล่ระดับความสาคัญจนถึงน้อยที่สุด คือ 1
ลา
ดับ
1

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
การบริหารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ

ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
1 2
น้ อย
ทีส่ ุ ด

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
1. ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ขององค์กร
2. การกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจน
3. การมีเป้ าหมายในการเพิ่มศักยภาพระบบการทางานของ
สถาบันควบคู่กบั การยกระดับการศึกษาของพนักงานในองค์กร
4.การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผล สามารถปฏิบตั ิ
ได้จริ ง
นโยบายของสถาบันการศึกษา
1
1. นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร
2. มีนโยบายการบริ หารสถาบันเสมือนกับการบริ หารธุรกิจ
3. มีนโยบายการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ ว
และเป็ นเอกภาพ
4. มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนเสมือนปฏิบตั ิต่อลูกค้าใน
ลักษณะการบริ หารธุรกิจ
5. มีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
การมอบอานาจหน้าที่
1
1. มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้
รับผิดชอบในการทางาน
2. พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจเพียงพอ
ในการทางาน
3. บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความเข้าใจพันธกิจ
เป้ าหมาย และวิธีการดาเนินงานที่ชดั เจน
4. การแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบมีความชัดเจน

3

4

5

6

7

8

9 10
มาก
ทีส่ ุ ด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ลา
ดับ

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา

ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

การวางแผนงาน/แผนกลยุทธ์
1. แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
2. แผนกลยุทธ์ขององค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรและ
เชื่อมโยงมายังแผนการดาเนินงานของสถาบัน
3. แผนการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
จริ ง
4. มีการปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์เป็ นระยะ
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
5. มีกระบวนการไปสู่การจัดการความรู ้(Knowledge
Management) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา
6. มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ สงั คม (CSR)
อย่างต่อเนื่อง
7. มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงาน
กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการ
เรี ยนการสอน
8. ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในสถาบัน
การจัดองค์กร
1. การจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของ
องค์กรหลัก
2. มีโครงสร้างและหน่วยงานย่อยชัดเจน เหมาะสม
3. การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้การดูแลของฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์หรื อมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน
4. การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้บอร์ดอานวยการที่มีผบู ้ ริ หาร
สถาบันและองค์กรร่ วมรับทราบและชี้แนะ
5. การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business unit) ใน
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานปฏิบตั ิการ
ในองค์กรโดยตรง
การบริ หารงานบุคคลของสถาบัน
1. บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบัติตรง
กับความต้องการของสถาบัน
2. บุคลากรของสถาบันและพนักงานในองค์กรเข้าใจและ
เชื่อมัน่ การจัดระบบการศึกษาขององค์กร
3. การจัดคนที่มีความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่ทา
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1

การบริ หารงานบุคคลของสถาน (ต่อ)
4. มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่าง
สม่าเสมอ
5. มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้
เกิดความรักสถาบัน
6. มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรใน
สถาบันอย่างชัดเจน
บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน
การวินิจฉัยสั่งการ/การอานวยการ
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อ
แก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
2. มีทกั ษะในการชักจูง โน้มน้าว กระตุน้ บุคลากรให้ทางาน
ที่มอบหมายได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
3. มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล
การประสานงานภายใน
1. มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนวทางการ
ทางานอย่างสม่าเสมอ
2. มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
3. มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระบบ และบรรลุเป้ าหมายของงาน
การรายงาน
1. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทราบ
ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
2. มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานต่อกลุ่มผูบ้ ริ หารสถาบัน
3. มีการจัดทารายงานประจาปี และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
4. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้บุคลากรภายในองค์กร
ทราบ
การบริ หารงบประมาณ
1. บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้องค์กร
(Profit Center )
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1

การบริ หารงบประมาณ (ต่อ)
2. จัดงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หารใน
โอกาสพิเศษต่างๆ
3. มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดระบบการศึกษาและ
ความคุม้ ค่าในการลงทุนระยะยาว
4. การได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น ภาครัฐ
เอกชน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง เป็ นต้น
5. ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น การวิจยั การประชุมวิชาการ เป็ นต้น
ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
1. ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงานและ
กิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ องและร่ วมประสานงานอย่าง
เข้มแข็ง
2. การบริ หารเสมือนคนในครอบครัว ให้ความเป็ นกันเอง
อย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุน้ และจูงใจบุคลากร
3. มีการบริ หารงานภายในสถาบันสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร
4. มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความเป็ นมือ
อาชีพและส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
การตลาด/การประชาสัมพันธ์
1. มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่
รู ้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ต่อเนื่องและสมดุลย์
2. มีการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรและประโยชน์
ของการเรี ยนที่สถาบันต่อผูป้ กครองและนักเรี ยน
4. มีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วิธีขายตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายของสถาบัน
5. มีการทาวิจยั การตลาดเพื่อทราบทิศทางความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย
การประเมินผล/การประกันคุณภาพ
1. มีการจัดทาตัวชี้วดั ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
2. มีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
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1

การประเมินผล/การประกันคุณภาพ (ต่อ)

2

3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
4. มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและ
นาไปประยุกต์ใช้ได้
การสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
1. มีการกาหนดแผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่สอดคล้อง
กับเป้ าหมายของสถาบัน
2. ใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
3. มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความร่ วมมือในด้านต่างๆ
4. องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยู่
ในวงการเดียวกันเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัด
การศึกษา
5. การสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนสถาบันการศึกษา
6. การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรใน
องค์กรเพื่อได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
หลักสูตร
1. มีการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
2. มีการออกแบบหลักสู ตรให้ตรงกับสมรรถนะในตาแหน่ง
งานที่องค์กรต้องการ
3. ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการกาหนดและออกแบบหลักสู ตร
4.หน่วยงานปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหา
หลักสูตร
5.มีการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตรเพื่อให้
นักเรี ยนซึมซับความเป็ นองค์กร
6.มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรอยูเ่ สมอ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
แนวทางการประเมินผลการเรี ยนและการฝึ กงานของนักเรี ยน
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1

วิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
1.มีการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
2.มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยนและทาง
อินเทอร์เน็ต
3.มีการจัดการเรี ยนรู ้จากการทางาน (Work-based learning)
4. มีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (On-the–job
training)
5. มีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-based
learning)
6.มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และ
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
7. มีการใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทาให้เกิดความรู ้และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
ผูส้ อน
1
1. มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
2. มีความรู ้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานใน
องค์กรเป็ นอย่างดี และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
3. สามารถถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยเทคนิคที่หลากหลายและ
สามารถเป็ นต้นแบบที่ดี
4. เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
5. สามารถเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเข้ากับองค์กรและตาม
ปรับตามกลยุทธ์ขององค์กรได้ทนั
6. มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นักเรี ยน
1
1. มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้
สมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ
2. มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร เมื่อเรี ยนจบ
แล้วสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
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3. เน้นการหล่อหลอมนักเรี ยนให้ได้คุณสมบัติตามหลัก
ปรัชญาของสถาบันการศึกษา
4. มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ
และทัศนคติ
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมในการทางาน
6. มีวธิ ีการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทางานอย่าง
เป็ นระบบ
7. มีอตั ราการลาออกน้อยระหว่างการเรี ยน
กิจกรรมนักเรี ยน
1
1. การจัดกิจกรรมนักเรี ยนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา
2. มีการจัดตั้งคณะทางานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน เป้ าหมายและรายละเอียด
ของแผนงาน
3. ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักเรี ยน
4. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัด
กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ
5. กิจกรรมนักเรี ยนสร้างประสบการณ์ในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านส่ วนตัว อารมณ์ สังคม และวิชาการ
6. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัด
กิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งด้วยเครื่ องมือที่เทียง
ตรงมีประสิ ทธิภาพ
ระบบการดูแลนักเรี ยน
1
1. มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ น
บุคลากรหลัก ร่ วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
2. มีทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้องทีมีเจตคติที่ดี พร้อมทุ่มเทดูแล
นักเรี ยนอย่างจริ งจังและเสี ยสละ
3. มีระบบการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและระบบคัดกรอง
นักเรี ยนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
มาก
น้ อย
ที่สุด
ที่สุด

4. นักเรี ยนได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและตรงกับสภาพ
ปั ญหา
5. มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนรู้จกั ตนเอง มีการ
พัฒนาความสามารถทางอารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
การเอาชนะอุปสรรค
6. มีการจัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
1
1. สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
2. สื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู้ท้ งั ที่เป็ น
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
4. สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ ม
การศึกษาด้วยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
5. สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยน
การสอนสาหรับผูส้ อน
สถานที่และสภาพแวดล้อม
1
1. สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจาก
ชุมชน มีส่ิ งอานวยความสะดวก
2. อาคารสถานที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีต่อการเรี ยนการสอน
ความสะดวกสบาย เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้
งาน
3.สถานที่ อาคาร ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอนมี
การจัดได้เสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
4. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อ ประสานงาน
และร่ วมมือกันรวมทั้งเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
5. มีแหล่งเรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ และห้อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น
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ความพร้อมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา

3

ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
น้อย
มาก
ที่สุด
ที่สุด

1. การเตรี ยมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2. การจัดโครงสร้างภายในสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม
กับการบริ หารอย่างคล่องตัวและเกิดประสิ ทธิภาพ
3. การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
4. การคัดเลือกผูส้ อนที่มีความรู้และประสบการณ์ในเชิง
ธุรกิจและมีทกั ษะสูงในการถ่ายทอด
5. พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจการจัดการศึกษาของ
องค์กร
6. มีการวิเคราะห์ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนที่องค์กร
จะได้รับ
7. การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น
องค์กรในธุรกิจเดียวกัน ชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย
เป็ นต้น
สิ่ งจูงใจ/ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับ
1
1.มีทุนการศึกษา
2. การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
3.มีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
4. วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จ
5. ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
6. ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
7. สิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และ
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น อาหารกลางวัน ที่พกั
ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
การบรหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ที่เชื่อมโยงต่อการ
1
บริ หารสถาบันการศึกษา
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
1. การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือ
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
2. กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควรปรับเปลี่ยน
ได้อย่างรวดเร็ วยืดหยุน่ ตามกลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
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1

กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (ต่อ)
3. การประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษา
กับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนาพนักงานในองค์กรและจัดการศึกษาในสถาบันให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
การวางแผนอัตรากาลัง/การสรรหาว่าจ้าง
1
1. สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพื่อตอบสนอง
ความต้องการแรงงานขององค์กร
2. การเชื่อมโยง ประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันและ
หน่วยงานสรรหาว่าจ้างขององค์กร ในการสรรหาและ
คัดเลือกนักเรี ยน
3. นักเรี ยนได้รับการบรรจุเข้าทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม
กับความสามารถเมื่อสาเร็ จการศึกษา
4. องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่งงานว่างเพื่อ
รองรับบุคคลที่สถาบันผลิตออกมา
การพัฒนาบุคลากร
1
1. สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
2. สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู ้ ทักษะ เกี่ยวกับ
องค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อคุณภาพ
ของการบริ การและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
3. สถาบันเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและจัดการความรู ้
ทัว่ ทั้งองค์กร
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จดั ทา
สมรรถนะสาหรับตาแหน่งงานที่ตอ้ งการและจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น
5. หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัด
หลักสู ตรต่างๆ ให้กบั สถานศึกษา เช่น หลักสู ตรปฐมนิเทศ
หลักสู ตรทดลองงาน เป็ นต้น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1
1. นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน
2. นักเรี ยนได้รับสวัสดิการจากองค์กร เพื่อเป็ นแรงจูงใจใน
การรักษาสภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง

ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
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10
มาก
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น้อย
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ระดับความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
น้อย
มาก
ที่สุด
ที่สุด

3.ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบข้อมูล
ของนักเรี ยนให้อยูใ่ นฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
1
1. การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้าง
โอกาสด้านอาชีพต่อนักเรี ยน
2. การที่พนักงานในองค์กรเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ
ให้กบั พนักงาน
3. นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษานี้จะมัน่ ใจว่าเมื่อ
จบแล้วจะมีงานทาอย่างแน่นอน
4. การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ น
วิธีการในการรักษาพนักงานให้ทางานอย่างต่อเนื่องใน
องค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1
1. วิธีการประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลักของ
สมรรถนะ (Competency) เช่นเดียวกับในองค์กรมาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน
2. ผลของการประเมินจะถูกนามาพัฒนาและปรับปรุ งการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของ
องค์กรมากยิง่ ขึ้น
3. ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพของสถาบันและที่องค์กร
ต้องการ
4. ผลการประเมินนักเรี ยนถูกบันทึกไว้ในระบบของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามาพัฒนาความรู้และทักษะต่อยอด
ในการปฏิบตั ิงานเมื่อบรรจุเข้าทางานแล้ว
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ภาคผนวก ง
แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างสาหรับผู้บริหาร

406

แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างสาหรับผูบ้ ริ หาร
เรื่ อง
องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ผูว้ ิจยั
นางสาวกรรัตน์ พิพฒั น์ผล
นักศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาอธิบาย
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการ
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
2. แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
มี 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ดา้ นองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการศึกษา

ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาในการให้สมั ภาษณ์
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
คาอธิบาย ทาเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) ตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
1. เพศ

( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุปัจจุบนั ของท่าน
( ) 1. น้อยกว่า 25 ปี
( ) 2. 25–30 ปี
( ) 3. 31-35 ปี
( ) 4. 36–40 ปี

(
(
(
(

3. ระดับการศึกษาของท่าน
( ) 1. ปวช.
( ) 2. ปวส.
( ) 3. ปริ ญญาตรี

( ) 4. ปริ ญญาโท
( ) 5. ปริ ญญาเอก
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ ...................................

)
)
)
)

5. 41–45 ปี
6. 46-50 ปี
7. 51-55 ปี
8. มากกว่า 55 ปี

4. หน่วยงานที่ท่านทางานในปัจจุบนั
( ) 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
( ) 2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
( ) 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( ) 4. โรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
( ) 5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี
5. จากข้อมูลสถาบันการศึกษาของบุตรหลานท่านตามข้อ 4บุตรหลานท่านศึกษาอยูใ่ น
คณะ
ภาควิชา
สาขา
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
1. เหตุผลสาคัญของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาคืออะไร.................................................................
....................................................................................................................................................
2. การบริ หาร
2.1 มีหลักการบริ หารอย่างไรให้บรรลุปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันการศึกษา…………
....................................................................................................................................
2.2 นโยบายของสถาบันการศึกษาเป็ นอย่างไรผูม้ ีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบาย
เป็ นใครบ้าง มีแนวทางการทางานอย่างไรให้บรรลุตามนโยบายที่ต้ งั ไว้...........................
....................................................................................................................................
2.3 งบประมาณ
1) การจัดทางบประมาณของสถาบันการศึกษาเป็ นอย่างไร............................................
....................................................................................................................................
2) ผลที่ได้รับ คุม้ ค่าต่อการลงทุนหรื อไม่........................................................................
....................................................................................................................................
2.4 ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
1) คุณลักษณะของผูน้ าที่สถาบันต้องการเป็ นอย่างไร.....................................................
....................................................................................................................................
2) บทบาทหน้าที่ของผูน้ า/ผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างไร..............................................................
....................................................................................................................................
2.5 การตลาด/การประชาสัมพันธ์
1) กลยุทธ์การตลาด/การประชาสัมพันธ์ของสถาบันเป็ นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไร
....................................................................................................................................
2.6 การประเมินผล/ประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา
1) การประเมินผลในสถาบันการศึกษาประเมินด้านไหนบ้าง อย่างไร...........................
....................................................................................................................................
2) การประกันคุณภาพภายในเป็ นอย่างไร.......................................................................
....................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
(ต่อ)
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
3) การประกันคุณภาพภายนอกเป็ นอย่างไร....................................................................
....................................................................................................................................
2.7 อะไรคือกลยุทธ์สาคัญในการบริ หารสถาบันการศึกษาของท่าน กลยุทธ์ของสถาบันมี
ความเชื่อมโยงกับองค์กรหรื อไม่ หากมีการเชื่อมโยงกัน ในประเด็นใดบ้าง.....................
...........................................................................................................................................
2.8 การบริ หารจัดการเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของสถาบันการศึกษาหรื อไม่
อย่างไร
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ผูส้ อน
3.1 คุณลักษณะของผูส้ อนควรเป็ นอย่างไร..............................................................................
..........................................................................................................................................
3.2 บทบาท หน้าที่ของผูส้ อนมีอะไรบ้าง.................................................................................
..........................................................................................................................................
4. หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
4.1 ลักษณะ/จุดเด่นของหลักสูตรเป็ นอย่างไร ใครมีส่วนในการพัฒนาหลักสูตร มีการ
ออกแบบหลักสู ตรอย่างไรบ้าง...........................................................................................
..........................................................................................................................................
4.2 การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างไรเน้นวิธีการใด........................................................................
..........................................................................................................................................
4.3 สื่ อและอุปกรณ์ที่ใช้มีลกั ษณะอย่างไร มีจุดเด่นอะไรบ้าง..................................................
..........................................................................................................................................
4.4 การจัดกิจกรรมนักเรี ยนเป็ นอย่างไร มีจุดเด่นอะไรบ้าง.....................................................
..........................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
(ต่อ)
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
4.5 สถานที่และการจัดบรรยากาศแวดล้อมภายในสถาบันเป็ นอย่างไร....................................
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. นักเรี ยน/ผูส้ าเร็ จการศึกษา
5.1 มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนหรื อไม่ เป็ นอย่างไร...............................................................
..........................................................................................................................................
5.2 คุณสมบัติของนักเรี ยนที่ตอ้ งการเป็ นอย่างไร.....................................................................
..........................................................................................................................................
5.3 ระบบการดูแลนักเรี ยนเป็ นอย่างไร....................................................................................
..........................................................................................................................................
5.4 สิ่ งจูงใจหรื อประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับมีอะไรบ้าง............................................................
..........................................................................................................................................
5.4 สถานที่และการจัดบรรยากาศแวดล้อมภายในสถาบันเป็ นอย่างไร....................................
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. เครื อขายและการมีส่วนร่ วม
6.1 มีเทคนิคการสร้างเครื อข่ายอย่างไร....................................................................................
..........................................................................................................................................
6.2 เครื อข่ายที่สถาบันมีในปัจจุบนั มีที่ใดบ้าง และมีวิธีการใดให้เครื อข่ายมีส่วนร่ วมกับ
สถาบันการศึกษา...............................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
(ต่อ)
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
6.3 เครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร
หรื อไม่ อย่างไร
..........................................................................................................................................
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. การมีงานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษา
7.1 คุณสมบัติของผูส้ าเร็ จการศึกษาควรเป็ นอย่างไร................................................................
..........................................................................................................................................
7.2 ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันมีโอกาสได้งานทาหรื อได้ความก้าวหน้าใดอาชีพ
อย่างไรบ้าง.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7.3 การคัดเลือกและบรรจุผสู ้ าเร็ จการศึกษาเพื่อทางานในองค์กรมีหลักในการพิจารณา
อย่างไร...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7.4 การมีงานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษามีผลต่อความสาเร็ จของสถาบันการศึกษาหรื อไม่
อย่างไร...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. ความสัมพันธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรกับสถาบันการศึกษามีความสัมพันธักนั
อย่างไร........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
(ต่อ)
องค์ประกอบของการจัดการศึกษา
9. จากที่สมั ภาษณ์ไปแล้ว มีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการจัดการศึกษา
ในสถานประกอบการ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10 หากเรี ยงลาดับองค์ประกอบทั้งหมดจากความสาคัญมากไปหาความสาคัญน้อยที่สุด
ควรเป็ นอย่างไร...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้อแนะนาเพิม่ เติม
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ภาคผนวก จ
แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างสาหรับนักเรียน

414

แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างสาหรับนักเรียน
เรื่อง
องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

ผู้วจิ ัย
นางสาวกรรัตน์ พิพฒ
ั น์ ผล
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาอธิบาย
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของการ
จัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2. แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดนี้ มี 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ

ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่างสู งทีก่ รุ ณาสละเวลาในการตรวจสอบแบบประเมินความสอดคล้อง
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
คาอธิบาย ทาเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) ตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูถ้ กู สัมภาษณ์
ชื่อผูถ้ กู สัมภาษณ์
วันที่
1. เพศ

( ) 1. ชาย

2. อายุปัจจุบนั ของท่าน

สถานที่ในการสัมภาษณ์
สิ้ นสุ ด

เวลาเริ่ มต้น
( ) 2. หญิง
ปี

เดือน

3. ระดับการศึกษาของนักเรี ยน
( ) 1. ปวช. ชั้นปี ที่ ........................
( ) 2. ปวส. ชั้นปี ที่ ........................
( ) 3. อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................................
4. สถาบันการศึกษาที่ท่านศึกษาอยู่
( ) 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
( ) 2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
( ) 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( ) 4. โรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
( ) 5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี
5. จากข้อมูลสถาบันการศึกษาของท่านตามข้อ 4 ท่านศึกษาอยูใ่ น
แผนก
สาขา
คานิยาม
บริ บททัว่ ไป หมายถึง สภาพโดยทัว่ ไปของผูเ้ รี ยนในการใช้ชีวิต การดูแลผูเ้ รี ยน การตัดสิ นใจให้ผเู้ รี ยน
เรี ยนองค์ประกอบความสาเร็ จ หมายถึ ง ปั จจัยที่ ทาให้การจัดการศึ กษาของสถาบันการศึ กษาประสบ
ความสาเร็ จบริ บทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอน
ครู สถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู้ ระบบการทางาน สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเด่น
ข้อที่ควรปรับปรุ งของสถาบันการศึกษา ความคาดหวังต่อผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษา
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ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และบริ บทการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
บริ บททัว่ ไป
1. ท่านรู ้จกั สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้อย่างไร
แหล่งข้อมูล
1) ..........................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
3)
2. การตัดสิ นใจมาเรี ยนที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ท่านตัดสิ นใจมาเรี ยนเองหรื อไม่
 ตัดสิ นใจเอง เหตุผล คือ ...................................................................................................
 ไม่ได้เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเอง ด้วยเหตุผล คือ ..........................................................................
3. เหตุใดท่านจึงเลือกเรี ยนสาขาวิชานี้ .........................................................................................
...................................................................................................................................................
4. ท่านพักอาศัยอยูก่ บั ใคร เดินทางมาเรี ยนอย่างไร .......................................................................
5. ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ ใครเป็ นผูส้ ่ งเสี ยในการเรี ยน
องค์ประกอบความสาเร็ จ
6. ระบบการเรี ยนการสอนตรงกับการนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ งหรื อไม่
...................................................................................................................................................
7. มีระบบการฝึ กงานอย่างไรบ้าง ระบบการฝึ กงานสามารถทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ งหรื อ................................................................................................................
8. ลักษณะของครู ผสู ้ อนมีทกั ษะในการสอนหรื อการฝึ กปฏิบตั ิหรื อไม่ และสามารถเป็ นต้นแบบ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิงานได้ดีหรื อไม่ อย่างไร.........................................................................
9. มีวิธีการสอนอย่างไรบ้าง สามารถทาให้เกิดความเข้าใจและได้เรี ยนรู ้ตรงกับความต้องการ
หรื อไม่ ......................................................................................................................................
10. นักเรี ยนได้ทากิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในสถาบันอย่างไรบ้าง .........................
...................................................................................................................................................
11. สถาบันการศึกษามีระบบการดูแลนักเรี ยนอย่างไรบ้าง ............................................................
...................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และบริ บทการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
12. สถานที่และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถาบันการศึกษาหรื อไม่ มีลกั ษณะอย่างไร
...................................................................................................................................................
13. วัสดุ อุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรี ยนการสอนหรื อไม่
สิ่ งใดที่มีเพียงพอแล้วและสิ่ งใดที่ยงั ขาดอยู่ ...............................................................................
...................................................................................................................................................
14. ระบบการทางานด้านต่างๆ ในสถาบันการศึกษาเป็ นอย่างไร เช่น งานทะเบียน งานแนะแนว
งานวิชาการ หรื อการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ เป็ นต้น .......................................................
...................................................................................................................................................
15. แหล่งเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนสามารถค้นหาความรู ้และข้อมูลต่างๆ มีที่ไหนบ้าง เพียงพอและ
เหมาะสมหรื อไม่ .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
16. สิ ทธิประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับจากสถาบันมีอะไรบ้าง ชอบสิ่ งใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
...................................................................................................................................................
17. ความคาดหวังก่อนมาเรี ยนต่อสถาบันการศึกษามีอะไรบ้าง และความคาดหวังเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาแล้วมีอะไรบ้าง ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................
18. ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอะไรเป็ นข้อเด่นบ้าง และมีขอ้ ที่
ควรปรับปรุ งอะไรบ้าง
ข้อเด่น .....................................................................................................................................
ข้อที่ควรปรับปรุ ง ....................................................................................................................
19. ท่านคิดว่ามีส่ิ งใดบ้างที่ทาให้การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านประสบความ
สาเร็ จ โปรดอธิบาย ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................
20. ท่านคิดว่าสิ่ งไหนสาคัญที่สุด เพราะอะไร ...............................................................................
...................................................................................................................................................
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ข้อแนะนาเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ภาคผนวก ฉ
แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างสาหรับผู้ปกครอง

420

แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างสาหรับนักเรียน
เรื่อง
องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

ผู้วจิ ัย
นางสาวกรรัตน์ พิพฒ
ั น์ ผล
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาอธิบาย
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบองค์ประกอบที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของการ
จัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
2. แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษา ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ชุดนี้ มี 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ

ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่างสู งทีก่ รุ ณาสละเวลาในการตรวจสอบแบบประเมินความสอดคล้อง
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสั มภาษณ์
คาอธิบาย ทาเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) ตามความเป็ นจริ งที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูถ้ กู สัมภาษณ์
ชื่อผูถ้ กู สัมภาษณ์
วันที่
1. เพศ

( ) 1. ชาย

2. อายุปัจจุบนั ของท่าน
3.

รายได้ครอบครัวเฉลี่ย

สถานที่ในการสัมภาษณ์
สิ้ นสุ ด

เวลาเริ่ มต้น
( ) 2. หญิง
ปี

เดือน

บาท/เดือน

4. ระดับการศึกษาของท่านนักเรี ยน
( ) 1. ปวช.
( ) 4. ปริ ญญาโท
( ) 2. ปวส.
( ) 5. ปริ ญญาเอก
( ) 3. ปริ ญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ .........................................................................
5. บุตรหลานของท่านศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษา
( ) 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
( ) 2. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
( ) 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( ) 4. โรงเรี ยนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
( ) 5. ศูนย์การเรี ยนเอสแอนด์ พี
6. จากข้อมูลสถาบันการศึกษาของบุตรหลานท่านตามข้อ 4 บุตรหลานท่านศึกษาอยูใ่ น
แผนก
สาขา
คานิยาม
บริ บททัว่ ไป หมายถึง สภาพโดยทัว่ ไปของผูเ้ รี ยนในการใช้ชีวิต การดูแลผูเ้ รี ยน การตัดสิ นใจให้ผเู้ รี ยน
เรี ยนองค์ประกอบความสาเร็ จ หมายถึง ปั จจัยที่ทาให้การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาประสบ
ความสาเร็ จบริ บทเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาในสถาบันการศึ กษาด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรี ยน
การสอน ครู สถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู้ ระบบการทางาน สิ ทธิ ประโยชน์ที่
ได้รับ ข้อเด่น ข้อที่ควรปรับปรุ งของสถาบันการศึกษา ความคาดหวังต่อผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษา
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ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และบริ บทการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
บริ บททัว่ ไป
1. ท่านรู ้จกั สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้อย่างไร
แหล่งข้อมูล
1) ..........................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................
3)
2. ท่านมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาของบุตรหลานท่านที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้หรื อไม่
 มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดย.........................................................................................
และเหตุใดท่านจึงให้บุตรหลานของท่านเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้...................
 ไม่ได้เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเอง ด้วยเหตุผล คือ ...........................................................................
..........................................................................................................................................
3. เหตุใดท่านจึงให้บุตรหลานท่านเรี ยนสาขาวิชานี้......................................................................
...................................................................................................................................................
4. ท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าเทอม และค่าใช้จ่ายของผูเ้ รี ยนทั้งหมดหรื อไม่ และค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เป็ นจานวนเท่าไหร่ ....................................................................................................................
5. ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ ใครเป็ นผูส้ ่ งเสี ยในการเรี ยน
องค์ประกอบความสาเร็ จ
6. ท่านเข้าใจระบบการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาแห่งนี้หรื อไม่ อย่างไร่ บา้ ง
..................................................................................................................................................
7. ระบบการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนเป็ นอย่างไร................................................................................
..................................................................................................................................................
8. ท่านมีความคิดเห็นต่อหลักสู ตรที่บุตรหลานเรี ยนอย่างไรบ้าง ดีหรื อไม่ดีอย่างไร
..................................................................................................................................................
9. ท่านทราบหรื อไม่วา่ สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีการฝึ กงานระหว่างเรี ยน ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรต่อระบบการฝึ กงานของนักเรี ยนบ้าง...........................................................................
..................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 บริ บททัว่ ไป และบริ บทการจัดการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ (ต่อ)
องค์ ประกอบของการจัดการศึกษา
10. ท่านมีความคิดเห็นต่อครู ผสู ้ อนอย่างไร........................................................... .........................
...................................................................................................................................................
11. ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้อย่างไร
...................................................................................................................................................
12. ท่านมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมนักเรี ยนที่บุตรหลานทาอย่างไรบ้าง..........................................
...................................................................................................................................................
13. ท่านมีความคิดเห็นต่อระบบการดูแลนักเรี ยนอย่างไร...............................................................
.................................................................. ...............................................................................
14. ท่านมีความคิดเห็นต่อสถานที่ เช่น จุดที่ต้ งั อาคาร ห้องเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อม
ในการจัดการศึกษาอย่างไร........................................................................................................
...................................................................................................................................................
15. ท่านคิดว่าท่านหรื อบุตรหลานท่านได้รับประโยชน์ในการเข้าเรี ยนที่สถาบันการศึกษา
แห่งนี้อย่างไร.... ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
16. เท่าที่ท่านรู ้จกั สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ท่านคิดว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีขอ้ เด่นอะไรบ้าง
อย่างไร และมีขอ้ ที่ควรปรับปรุ งอะไรบ้าง
ข้อเด่น .......................................................................................................................................
ข้อที่ควรปรับปรุ ง......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
17. ความคาดหวังต่อบุตรหลานเมื่อศึกษาจบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอะไรบ้าง.....................
..................................................................................................................................................
18. ท่านคิดสิ่ งใดเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้การจัดการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ประสบความสาเร็ จ
โปรดอธิบาย .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
19. ท่านคิดว่าองค์ประกอบตัวไหนสาคัญที่สุด เพราะอะไร...........................................................
...................................................................................................................................................
20. ท่านคิดว่าสิ่ งไหนสาคัญที่สุด เพราะอะไร ...............................................................................
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ข้อแนะนาเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ภาคผนวก ช
เอกสารประกอบการประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิ
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เอกสารประกอบการประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 22 มกราคม 2557
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้ องสมุด เดอะมอลล์งามวงศ์ วาน ชั้น 14

คาชี้แจง
เอกสารชุดนี้ เป็ นเอกสารประกอบการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิโดยเอกสารประกอบด้วย 2
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จจากแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและอาจารย์
วัตถุประสงค์ ของการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด
การศึกษาระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางทางการส่ งเสริ มความสาเร็ จของการจัดการศึกษาระดับปวช.ปวส.โดยสถานประกอบการ
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สรุปผลการวิจยั เรื่อง
องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ระดับปวช.-ปวส.โดยสถานประกอบการ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาโดยย่ อ
การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วภายใต้โครงสร้ างความสั มพันธ์ ที่ ซับซ้อนของกระแส
โลกาภิวฒั น์ ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยต้องมีบทบาทมากขึ้นในการแข่งขัน
กับประเทศต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การค้า สังคม ประชากร สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ในการบรรลุเป้ าหมาย
ดังกล่าวประกอบด้วยหลายปั จจัย แต่ที่สาคัญที่สุด ได้แก่ บุคลากร ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาประเทศ
ให้แข็งแกร่ งและแข่ งขันได้ในโลกยุคปั จจุ บ ัน (ส านักพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ,2555) จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งพรบ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา
8 (2) สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 12, 20 ที่ได้ระบุให้สถาน
ประกอบการมีสิทธิ์ ในการจัดการศึกษาของตนเองได้ และจากการสารวจพบว่า ความต้องการแรงงาน
ในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานระดับปวช. และปวส.มากที่สุด อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
70 แต่เข้าสู่ ตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 25 (สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, 2553 และแผนการศึกษา
แห่ งชาติฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ด้านคุณภาพของแรงงานไม่แตกต่างจากเมื่อ 24 ปี ก่อน ทักษะ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน เนื่ องจากสถาบันการศึกษาขาดสมรรถนะ เช่ น การโยกย้าย
ผูบ้ ริ หาร/อาจารย์ในวิทยาลัยอาชี วะขึ้นกับปั จจัยการเมืองและผลประโยชน์ที่แอบแฝง กฎระเบียบที่
ยุง่ ยาก การเปิ ดหลักสู ตรใช้เวลานาน การปิ ดหลักสูตรทาไม่ได้ ครู อาจารย์ขาดแรงจูงใจ หลักสูตรล้าสมัย
เป็ นต้น (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555) รวมถึงงานวิจยั ของดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554)
ที่ศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) พบว่ามีปัญหาหลาย
ด้านเช่นกัน เช่น คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาใหม่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงลักษณะงาน สถาน
ประกอบการต้องน ามาฝึ กอบรมก่ อนด้านการจัดการการเรี ยนการสอน หลักสู ตรไม่สามารถสร้ าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง ด้านครู ผสู ้ อนนั้น ขาดแคลนทั้งปริ มาณและคุณภาพ ด้านมาตรฐาน
อาชี วศึกษา ผูส้ าเร็ จการศึกษาใหม่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงลักษณะงานที่สถานประกอบการ
ต้องการ รวมถึ งด้านความร่ วมมื อกับสถานประกอบการที่ ยงั เป็ นปั ญหา และค่านิ ยมของการเรี ยน
อาชีวศึกษาที่นกั เรี ยนไม่นิยมเรี ยน เป็ นต้น
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ในขณะเดี ยวกัน ทัศนะของภาคธุ รกิ จเอกชนได้สะท้อนปั ญหาด้านแรงงานออกมาด้ว ย
เหตุผลที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การผลิตกาลังคนจากสถาบันการศึกษาไม่เพียงพอ และไม่ตรงต่อความ
ต้องการ คุณภาพของนักศึ กษาที่ผลิตออกมายังทางานไม่ได้ แรงงานมีฝีมือผลิตออกมาไม่ทนั ต่อ
เทคโนโลยีของสถานประกอบการ บริ ษทั ต้องนามาฝึ กต่อ ด้วยปั ญหาเหล่านี้ จึงเกิ ดวิวฒ
ั นาการ
ทางการจัด การศึ กษาตลอดชี วิ ตยุคใหม่ ที่ สถานประกอบการหันมาจัดการศึ กษาโดยการสร้ าง
สถาบันการศึกษาของตนเองขึ้น เพื่อผลิตแรงงานที่มีความรู ้ ทักษะเฉพาะของธุ รกิจ รวมถึงหล่อ
หลอมบุคลากรให้มีค่านิ ยมที่องค์กรต้องการ ส่ งผลถึงการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างยัง่ ยืน จาก
ความสาคัญของปัญหา ผูว้ ิจยั เห็นความจาเป็ นของการทาวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบความสาเร็ จของการ
จัด การศึ ก ษาระดับ ปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ โดยศึ ก ษาจากกรณี ต ัว อย่า งที่ ดี ข อง
สถาบันการศึกษาที่ดาเนิ นการโดยสถานประกอบการ 5 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยปั ญญาภิวฒั น์เทคโน
ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีย านยนต์โ ตโยต้า วิ ท ยาลัย เทคนิ ค อุ ต สาหกรรมยานยนต์ (ฮอนด้า )
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี และศูนย์การเรี ยน เอสแอนด์ พี เป็ นแนวทางให้สถานประกอบอื่นๆ
ที่มีความต้องการจัดการศึกษาของตนเองได้นาไปศึกษาและปรับใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจั ด การ อาชี ว ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
2. เพื่อศึ กษาแนวทางการส่ งเสริ มความสาเร็ จของการจัดการอาชี ว ศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่
นี้ ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการอัน ได้แก่ พรบ. การศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่สนับสนุ นให้สถานประกอบการสามารถจัด
การศึ กษาของตนเองได้ แนวคิ ดที่ สถานประกอบการจัดการศึ กษาเฉพาะของตนเอง และใช้การ
จัดการศึกษานี้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคน เพื่อเป็ นแรงงานที่มีคุณภาพขององค์กร แนวคิด
การจัดการศึกษารู ปแบบอาชีวศึกษา ศึกษาหลักการและรู ปแบบการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษา รวมถึง
ระบบทวิ ภ าคี ที่ เ น้ น การจัด การศึ ก ษาร่ ว มกัน ระหว่ า งสถาบัน การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ เน้นการเรี ยนการสอนที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง เมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถทางาน
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ได้ทนั ที แนวคิดการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ศึ กษานโยบาย แผนการดาเนิ นงานในการบริ หารและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ความเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุ ณสมบัติ เหมาะสมกับที่ องค์กรต้องการรั กษาพนักงานให้ท างานในองค์กรได้ยาวนาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนในองค์กรได้อย่างยัง่ ยืนและสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร
ให้กา้ วหน้าต่อไปจากแนวคิดดังกล่าวนาไปสู่ การศึกษาเพื่อให้ได้ชุดขององค์ประกอบที่นาไปสู่ การ
ขยายการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการให้กว้างขวางต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ
- แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (สุวฒั น์ วัฒนวงศ์,
2551, สุนทร สุนนั ท์ชยั : 2543)
- แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท
“รู ปแบบของการจัดการศึกษาที่บริ หารในสถาน
ประกอบการ ได้แก่ การจัดฝึ กอบรมเท่านั้น
การจัดฝึ กอบรมควบคู่กบั การพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การจัดการศึกษาโดยได้รับประกาศนียบัตร
และการจัดการศึกษาเพื่อได้รับปริ ญญา
(Galagan P.:2011, Allen M.:2002,
Melster J.:1998)
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา:2555, ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์:2542, วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์:2541)
- หลักการจัดอาชีวศึกษา
- การจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาคี โดยการ
ร่ วมมือของสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สมชาย
หิ รัญกิตติ:2542, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร:2550,
Cappelli P.:2007)
- กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- การวางแผนอัตรากาลังและการสรรหาว่าจ้าง
- การพัฒนาบุคลากร
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การดึงดูดและรักษาพนักงาน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

องค์ ประกอบความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

การบริหารสถาบัน
การศึกษาในสถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาใน
สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

การบริหารทรัพยามนุษย์
ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงต่อ
สถาบันการศึกษา

แนวทางการส่ งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
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ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง เกี่ยวกับองค์ประกอบที่นาไปสู่
ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาระดับปวช.-ปวส. โดยสถานประกอบการ ผูบ้ ริ หารได้ให้ขอ้ คิดเห็น
ถึงองค์ประกอบที่มีความสาคัญและส่ งผลต่อความสาเร็ จ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการสรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร(เรี ยงลาดับจากความถี่และความสาคัญ)
องค์ ประกอบ
1. นโยบาย

2. ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร

3. นักเรี ยน

4. งบประมาณ

กลุ่มการค้ าและการบริการ
สถานศึกษา 1
สถานศึกษา 2
ผูป้ ระกอบการ
- เน้นความสาคัญ
บริ ษทั เอาจริ งกับ
ของการจัการศึกษา
ระบบการศึกษา
เป็ นฐานสาคัญของ
แบบทวิภาคีรวมถึง การเจริ ญเติบโต
การสนับสนุน
ทางธุรกิจ
ทรัพยากรทุกด้าน - การให้คนใน
องค์กรเข้าใจและ
เคารพการจัดการ
ศึกษาขององค์กร
ให้การสนับสนุน ให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา
อย่างเต็มที่
อย่างเต็มที่ และ
กาหนดนโยบาย แนว
ทางการทางานต่างๆ
มีความเข้าใจต่อ
มีคุณภาพเมื่อเรี ยน
ระบบทวิภาคีวา่ ไม่ จบแล้วสามารถ
เหมือนระบบปกติ ทางานได้จริ ง
ที่เคยผ่านมา
มีงบประมาณ
พร้อมในการ
ดาเนินการ

กุล่มการผลิต
สถานศึกษา 3
สถานศึกษา 4
สถานศึกษา 5
การมีคณะกรรมการ การมีนโยบายที่
การมีนโยบายที่
บริ หาร ที่เป็ นผู้
ชัดเจน คือ การเน้น เน้นการสร้าง
กาหนดนโยบาย
เครื อข่าย
คุณค่าให้สงั คม

- มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกล
- สามารถแก้ไข
ปัญหาและ
ตัดสิ นใจได้ทนั ที
คือผลผลิตที่สาคัญ
ความสามารถของ
นักเรี ยนต้องเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ได้รับการสนับสนุน งบประมาณที่
ด้านงบประมาณและ ได้รับการ
ระดับผูบ้ ริ หารต้อง สนับสนุนจาก
ทราบงบประมาณ
บริ ษทั แม่
และการเข้าถึงกาไร
(profit)

มีความเอาจริ งเอาจัง
ต่อดาเนินงานใน
สถาบันการศึกษา
ทุกเรื่ องรวมถึงการ
เป็ นต้นแบบที่ดี
เมื่อเรี ยนจบแล้วได้
งานทา 100%

งบประมาณต้อง
ได้รับการ
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ

มีวสิ ยั ทัศน์ที่
กว้างไกลและมี
มุมมองที่ไม่
เหมือนที่อื่น
เมื่อเรี ยนจบแล้วได้
งานทา 100%
ความเร็วในการได้
งานทา อัตรา
เงินเดือน ตาแหน่ง
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ตารางที่ 1 ผลการสรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร(เรี ยงลาดับจากความถี่และความสาคัญ) (ต่อ)
องค์ ประกอบ
5. การบริ หารงาน

6. ผูส้ อน

7. กลยุทธ์

8. วัฒนธรรม
องค์กร

กลุ่มการค้ าและการบริการ
สถานศึกษา 1
สถานศึกษา 2
การมีระบบการ
การบริ หารงานด้วย
บริ หารจัดการที่ดี PDCA เน้นองค์รวม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในองค์กร โดย
ทุกฝ่ ายต้องมีส่วน
ร่ วมในการบริ หาร
ง านแบบ PDCA
จัดตั้งเป็ นคณะ
กรรมการในการ
แก้ไขปั ญหา
มีความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบตั ิตาม
บริ บทขององค์กร
นั้นๆ สามารถบ่ม
เพาะนักเรี ยนให้
เกิดความรู ้ เกิด
ทัศนคติที่ดีและ
สามารถปฏิบตั ิได้
รวมถึงในการฝึ กงา
นั้นผูส้ อนต้องเน้น
การสอนงาน
ไม่ใช่การสัง่ งาน
WIN-WIN
WIN-WIN
ต้องสนับสนุน
กลยุทธ์องค์กร

สถานศึกษา 3
- การบริ หารงาน
ให้บรรลุตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ตามวิถีขององค์กร
แม่
- การบริ หารงานที่
เชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ขององค์กร
หลัก
มีประสบการณ์
ตามมาตรฐานฝี มือ
ที่องค์กรกาหนด

กุล่มการผลิต
สถานศึกษา 4

สถานศึกษา 5

ผูส้ อนที่มีความ
รับผิดชอบสูง

การมี Strategic
formula และดาเนิน
การตามกลยุทธ์ที่
วางแผนไว้
การสร้างวัฒนธรรม
ภายในที่เข้มแข็ง
และปลูกฝังให้
นักเรี ยนมี
คุณลักษณะตาม
วัฒนธรรมนั้น คือ
การมี industry mind
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ตารางที่ 1 ผลการสรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร(เรี ยงลาดับจากความถี่และความสาคัญ) (ต่อ)
องค์ ประกอบ
9. การเชื่อมโยง
กับนโยบายของ
ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์
10. เครื อข่าย
11. ผูป้ กครอง

12. สังคม/ชุมชน

กลุ่มการค้ าและการบริการ
สถานศึกษา 1
สถานศึกษา 2
มีการเชื่อมโยงกับ
การวางแผน
กาลังคนของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์

เน้นความจริ งใจที่
มีต่อเครื อข่าย
มีความเข้าใจต่อ
ระบบทวิภาคีวา่ ไม่
เหมือนระบบปกติ
ที่เคยผ่านมา
ต้องช่วยกันสร้าง
ภาพลักษณ์ให้การ
เรี ยนในระบบนี้มี
ศักดิ์เทียบเท่ากับ
การเรี ยนในระบบ
มัธยมหรื อ
อาชีวศึกษาทัว่ ไป

13. หลักสูตร

14. กฎหมาย

สถานศึกษา 3

หลักสูตร ต้องทา
ให้นกั ศึกษามี
งานทา 100%
สามารถทางานได้
ทันทีต้งั แต่วนั แรก
ที่เข้างาน มีความ
สามารถตาม
มาตรฐานที่องค์กร
กาหนดและมี
บุคลิกภาพที่อ่อน
น้อมและมี
คุณธรรมในอาชีพ
กฎหมายใน
ประเทศที่บงั คับให้
บริ ษทั มีการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี

กุล่มการผลิต
สถานศึกษา 4

สถานศึกษา 5
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ตารางที่ 1 ผลการสรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร(เรี ยงลาดับจากความถี่และความสาคัญ) (ต่อ)
องค์ ประกอบ

กลุ่มการค้ าและการบริการ
สถานศึกษา 1
สถานศึกษา 2

สถานศึกษา 3

กุล่มการผลิต
สถานศึกษา 4

15. การประเมินผล

16. บุคลากร
17. สถานที่/
สิ่ งอานวยความ
สะดวก

18. การตลาด

สถานศึกษา 5
การประเมินผล
การจัดการศึกษา
ต้องมีการประเมิน
ผลจากภายนอก
องค์กร ผูเ้ กี่ยวข้อง
โดยตรง เช่น สมศ.
ผูป้ กครอง ชุมชน
หน่วยงานการศึกษา
เป็ นต้น

มีความรับผิดชอบสูง
สถานศึกษา รวมถึง
สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่มี
เพียงพอ บรรยากาศ
แวดล้อมที่ผอ่ นคลาย
การจัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ สาหรับนักเรียน
หลังเลิกเรี ยน
การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่องค์กรและ
ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรี ยน ผูป้ กครอง
กลุ่มเป้ าหมายได้
ทราบข้อมูลการ
รับสมัคร

ผูว้ ิ จ ัย สรุ ป องค์ป ระกอบความส าเร็ จ ของการจัด การศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ากก ารสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารโดยจัดกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม ตามกรอบแนวคิดการวิจยั และมีองค์ประกอบเพิ่มเติมดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุ ปองค์ประกอบความสาเร็ จของการจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
การบริหารสถาบันการศึกษา
ในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่

1. นโยบาย

1. นักเรี ยน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. ผูส้ อน
3. หลักสูตร
4. สถานที่/สิ่ งอานวยความสะดวก

ผูน้ า/ผูบ้ ริ หาร
งบประมาณ
การบริ หารงาน
กลยุทธ์
เครื อข่าย
การประเมินผล
บุคลากร
การตลาด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสถาบันการศึกษา
ขนาดใหญ่ ทเี่ ชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษา
1. การเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

องค์ ประกอบเพิม่ เติม
1. วัฒนธรรมภายใน
สถาบันการศึกษา
2. ผูป้ กครอง
3. สังคม/ชุมชน
4. กฎหมาย

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็ จจากแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและอาจารย์
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่ ได้ต่อไปนี้ มาจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
จานวน 239 ชุด สามารถสรุ ปได้เป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ 7 ชุด โดยแบ่งตามกลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มการบริ หารจัดการสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ จานวน 3 ชุด
2. กลุ่มการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ จานวน 3 ชุด
3. กลุ่มการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่เชื่อมโยงต่อ
จานวน 1 ชุด
การบริ หารสถาบันการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 1 ชื่อว่ า....................................................

1.
2.
3.
4.
5.

องค์ ประกอบ
มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับบุคลากรในสถาบันอย่างชัดเจน
มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดต่อบุคลากรให้เกิดความรักสถาบัน
ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางหรื อแก้ปัญหาได้อย่างดีเยีย่ ม
บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมตามผลงาน
การบริ หารเสมือนคนในครอบครัว ให้ความเป็ นกันเองอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุน้ และ
จูงใจบุคลากร

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.791
.785
.761
.754
.740
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะในการชักจูง โน้มน้าว กระตุน้ บุคลากรให้ทางานที่มอบหมายได้
สาเร็ จตามเป้ าหมาย (การวินิจฉัยสัง่ การ)
ผูบ้ ริ หารทุกระดับขององค์กรให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมของสถาบันทุกเรื่ อง
และร่ วมประสานงานอย่างเข้มแข็ง
ผูบ้ ริ หารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพและส่ งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีม
บุคลากรของสถาบันเป็ นทั้งคนดีและคนเก่ง มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาบัน
ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารงานภายในสถาบันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
จัดงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการบริ หารในโอกาสพิเศษต่างๆ
มีการจัดคนที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ทา
มีการมอบหมายภารกิจที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
บุคลากรของสถาบันและพนักงานในองค์กรเข้าใจและเชื่อมัน่ การจัดระบบการศึกษา
ขององค์กร
มีการจัดประชุมเพื่อสื่ อสารนโยบายและแนวทางการทางานอย่างสม่าเสมอ
มีการประสานงานและส่ งมอบงานต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ และบรรลุเป้ าหมาย
ของงาน
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ
ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การวิจยั การ
ประชุมวิชาการ เป็ นต้น
มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดระบบการศึกษาและความคุม้ ค่าในการลงทุน
ระยะยาว
มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่างสม่าเสมอ
การได้รับเงินสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่าและผูป้ กครอง
เป็ นต้น
มีการกระจายอานาจให้กบั บุคลากรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้รับผิดชอบในการทางาน
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้บอร์ดอานวยการที่มีผบู้ ริ หารสถาบันและองค์กรร่ วม
รับทราบและชี้แนะ
มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
มีโครงสร้างและหน่วยงานย่อยชัดเจน เหมาะสม
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ ริ หารระดับสูงทราบทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรเพื่อได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านต่างๆ
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การจัดโครงสร้างของสถาบันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กรหลัก
องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยูใ่ นวงการเดียวกันเพือ่ การ
สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา

.736
.710
.705
.705
.704
.703
.700
.693
.675
.672
.666
.660
.659
.654
.652
.650
.637
.622
.618
.608
.596
.586
.574
.573
.573
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 1 (ต่อ)

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

องค์ ประกอบ
พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจเพียงพอในการทางาน
มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและนาไปประยุกต์ใช้ได้
มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่ วมมือในด้านต่างๆ
องค์กรสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นที่อยูใ่ นวงการเดียวกันเพือ่ การ
สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
พนักงานที่ได้รับมอบอานาจมีอานาจการตัดสิ นใจเพียงพอในการทางาน
มีมาตรฐานการศึกษาที่เน้นหลักวิชาการอย่างจริ งจังและนาไปประยุกต์ใช้ได้
มีการสร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่ วมมือในด้านต่างๆ

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.571
.567
.554
.573
.571
.567
.554

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

องค์ ประกอบ
นโยบายของสถาบันสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร
ปรัชญาและเป้ าหมายของสถาบันสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
แผนกลยุทธ์ของสถาบันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
การกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจน
การมีเป้ าหมายในการเพิ่มศักยภาพระบบการทางานของสถาบันควบคู่กบั การยกระดับ
การศึกษาของพนักงานในองค์กร
มีนโยบายการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็ นเอกภาพ
การวางเป้ าหมายของสถาบันสมเหตุสมผล สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
แผนการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
แผนกลยุทธ์ขององค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงมายังแผนการดาเนินงานของสถาบัน
มีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนเสมือนปฏิบตั ิต่อลูกค้าในลักษณะการบริ หารธุรกิจ
มีการปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์เป็ นระยะเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในสถาบันที่ได้รับมอบอานาจมีความเข้าใจพันธกิจ เป้ าหมาย และวิธีการดาเนินงาน
ที่ชดั เจน
มีนโยบายการบริ หารสถาบันเสมือนกับการบริ หารธุรกิจ
การแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบมีความชัดเจน
มีกระบวนการไปสู่การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
มีการจัดทาแผนกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่ สงั คม (CSR) อย่างต่อเนื่อง

ค่ านา้ หนักองค์ประกอบ
.776
.749
.733
.732
.732
.731
.710
.690
.681
.667
.644
.615
.606
.583
.576
.559
.471
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารสถาบันการศึกษาในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

องค์ ประกอบ
มีพนักงานขายมืออาชีพ รวมถึงใช้วธิ ีขายตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของสถาบัน
มีการทาวิจยั การตลาดเพือ่ ทราบทิศทางความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด
ต่อเนื่องและสมดุลย์
บริ หารสถาบันให้เป็ นศูนย์กลางการทากาไรให้องค์กร (Profit Center )
มีการรายงานพร้อมวิเคราะห์ผลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงาน
ต่อกลุ่มผูบ้ ริ หารสถาบัน
มีส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประโยชน์ของการเรี ยนที่สถาบันต่อ
ผูป้ กครองและนักเรี ยน
การบริ หารสถาบันอยูภ่ ายใต้หน่วยธุรกิจ (Business unit) ในองค์กร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานปฏิบตั ิการในองค์กรโดยตรง
มีการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
มีการกาหนดแผนงานของการสร้างเครื อข่ายที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของสถาบัน
มีการจัดทารายงานประจาปี และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
มีการใช้สื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
มีการจัดอันดับเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) การดาเนินงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เพื่อพัฒนาระบบการทางานและการเรี ยนการสอน

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.791
.731
.637
.636
.621
.608
.606
.600
.586
.585
.584
.539
.537

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในกลุ่มการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีตวั แปรทั้งหมด 64 ตัว สามารถสร้างองค์ประกอบชุดใหม่ได้ 3 ชุด ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

องค์ ประกอบ
ผูส้ อนมีความรู้ทางทฤษฎี และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นอย่างดี
และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
มีการจัดการเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based learning)
ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
มีการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (On-the–job training)
มีการใช้นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู้ที่ทาให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
ผูส้ อนสามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ ยเทคนิคที่หลากหลายและสามารถเป็ นต้นแบบที่ดี

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.812
.794
.786
.781
.765
.765
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 4 (ต่อ)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

องค์ ประกอบ
มีการจัดการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้เกิดความร่ วมมือในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
มีการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-based learning)
ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ท้ งั ในสายการศึกษาและสายธุรกิจ
มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับสมรรถนะในตาแหน่งงานที่องค์กรต้องการ
ผูม้ ีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการกาหนดและออกแบบหลักสูตร
มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เมตตาธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม
เน้นการหล่อหลอมนักเรี ยนให้ได้คุณสมบัติตามหลักปรัชญาของสถาบันการศึกษา
มีทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้องทีมีเจตคติที่ดี พร้อมทุ่มเทดูแลนักเรี ยนอย่างจริ งจังและเสี ยสละ
มีการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมในการทางาน
มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรี ยน
นอกห้องเรี ยนและทางอินเทอร์เน็ต
มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร เมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
นักเรี ยนมีวธิ ีการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทางานอย่างเป็ นระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการประเมินผลการ
เรี ยนและการฝึ กงานของนักเรี ยน
มีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอยูเ่ สมอ
มีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักร่ วมกับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
มีการจัดตั้งคณะทางานจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน
เป้ าหมายและรายละเอียดของแผนงาน
นักเรี ยนได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและตรงกับสภาพปั ญหา
การจัดกิจกรรมนักเรี ยนสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
มีการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตรเพื่อให้นกั เรี ยนซึมซับความเป็ นองค์กร
มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนรู้จกั ตนเอง มีการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์
คุณธรรม จริ ยธรรม และการเอาชนะอุปสรรค
มีระบบการรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและระบบคัดกรองนักเรี ยนที่มี ปัญหาและไม่มี
ปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.761
.756
.753
.748
.743
.740
.732
.712
.711
.710
.710
.704
.698
.695
.685
.683
.679
.669
.669
.668
.667
.666
.659
.657
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 4 (ต่อ)

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

องค์ ประกอบ
นักเรี ยนมีคุณภาพสูง ทั้งด้านความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ และทัศนคติ
หน่วยงานปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหาหลักสูตร
มีการจัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรี ยน
มีระบบการคัดเลือกนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เพือ่ ให้ได้สมรรถนะตามที่ องค์กรต้องการ
กิจกรรมนักเรี ยนสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านส่ วนตัว อารมณ์สงั คม
และวิชาการ
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ

ค่ านา้ หนักองค์ประกอบ

.647
.614
.613
.602
.599
.593
.540

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

องค์ ประกอบ
วุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ
การมีงานทาและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
มีผลตอบแทนในการทางานขณะเรี ยน
ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
มีทุนการศึกษา
การออกแบบหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ได้จริ ง
มีการวิเคราะห์ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนที่องค์กรจะได้รับ
สถานที่อยูใ่ นทาเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ไม่ไกลจากชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก
พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจการจัดการศึกษาขององค์กร
นักเรี ยนได้รับสิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร และสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น
อาหารกลางวันที่พกั ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
การคัดเลือกผูส้ อนที่มีความรู ้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและมีทกั ษะสู งในการถ่ายทอด
การเตรี ยมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรในธุรกิจเดียวกัน ชุมชน ผูม้ ีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ย เป็ นต้น
การจัดโครงสร้างภายในสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมกับการบริ หารอย่างคล่องตัวและเกิด
ประสิ ทธิภาพ
มีแหล่งเรี ยนรู ้พร้อมสาหรับการเรี ยนและการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เช่นห้องสมุด
ห้องปฏิบตั ิการ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ท เป็ นต้น

ค่ านา้ หนักองค์ประกอบ
.834
.830
.818
.803
.778
.737
.734
.701
.691
.685
.669
.668
.667
.656
.636
.612
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ องค์ประกอบชุดที่ 6

องค์ ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ

สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทนั สมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน

.828

มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ท้ งั ที่เป็ นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
สื่ ออุปกรณ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสู ตรและเป็ นของจริ งที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

.813

สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการศึกษาด้วยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
สถาบันสามารถผลิตสื่ อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนสาหรับผูส้ อน

.799

อาคารสถานที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีต่อการเรี ยนการสอน ความเหมาะสม ปลอดภัย
สะดวกสบาย และเพียงพอต่อการใช้งาน.
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ

.667

สถานที่ อาคาร ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอนมีการจัดได้เสมือนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง

.638

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ติดต่อ ประสานงานและร่ วมมือกันรวมทั้งเอื้อต่อการ
เรี ยนรู้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งด้วยเครื่ องมือที่เทียงตรง มีประสิ ทธิภาพ
มีอตั ราการลาออกน้อยระหว่างการเรี ยน

.630

.807
.766

.647

.608
.515

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในกลุ่มการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่
เชื่อมโยงต่อการบริ หารสถาบันการศึกษา ซึ่งมีตวั แปรทั้งหมด 23 ตัว สามารถสร้างองค์ประกอบชุด
ใหม่ได้ 1 ชุด ดังนี้
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา องค์ประกอบชุดที่ 7

1.
2.
3.
4.
5.

องค์ ประกอบ
การบริ หารสถาบันการศึกษาขององค์กรให้เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จดั ทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่งงาน
ที่ตอ้ งการและจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนานักเรี ยนให้ได้ตามสมรรถนะนั้น
สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
สถาบันมีบทบาทในการจัดหาอัตรากาลังเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของ
องค์กร
การเชื่อมโยง ประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานสรรหาว่าจ้างของ
องค์กรในการสรรหาและคัดเลือกนักเรี ยน

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
.914
.898
.897
.897
.887
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงต่อสถาบันการศึกษา องค์ประกอบชุดที่ 7

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

องค์ ประกอบ
หน่วยงานฝึ กอบรมประสานความร่ วมมือในการจัดหลักสู ตรต่างๆให้กบั สถานศึกษาเช่น
หลักสู ตรปฐมนิเทศ หลักสู ตรทดลองงาน เป็ นต้น
นักเรี ยนได้รับการบรรจุเข้าทางานในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถเมื่อสาเร็ จ
การศึกษา
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารระบบข้อมูลของนักเรี ยนให้อยูใ่ นฐานข้อมูล
ขององค์กรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ
นักเรี ยนได้รับสวัสดิการจากองค์กร เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการรักษาสภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
10. สถาบันเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและจัดการความรู ้ทว่ั ทั้งองค์กร
องค์กรมีแผนอัตรากาลังหรื อมีตาแหน่งงานว่างเพื่อรองรับบุคคลที่สถาบันผลิตออกมา
วิธีการประเมินผลการเรี ยน การฝึ กงานนาหลักของสมรรถนะ(Competency) เช่นเดียวกับ
ในองค์กรมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยน
มีการประชุมร่ วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ร่ วมกันหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร และจัดการศึกษาในสถาบันให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
สถาบันเป็ นสถานที่ในการพัฒนาความรู ้ ทักษะ เกี่ยวกับองค์กรให้กบั ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยเพื่อคุณภาพของการบริ การและสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
การที่พนักงานเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ นวิธีการในการรักษาพนักงานให้
ทางานอย่างต่อเนื่ องในองค์กร
กลยุทธ์ในการบริ หารสถาบันการศึกษาควรปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ วยืดหยุน่ ตาม
กลยุทธ์ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
การที่พนักงานในองค์กรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างความก้าวหน้า
ทางอาชีพให้กบั พนักงาน
ผลของการประเมินจะถูกนามาพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตรง
กับความต้องการขององค์กรมากยิง่ ขึ้น
การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานี้เป็ นการสร้างโอกาสด้านอาชีพต่อนักเรี ยน
ผลของการประเมินจะนามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพของ
สถาบันและที่องค์กรต้องการ
นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษานี้จะมัน่ ใจว่าเมื่อจบแล้วจะมีงานทาอย่างแน่นอน
ผลการประเมินนักเรี ยนถูกบันทึกไว้ในระบบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามาพัฒนา
ความรู ้และทักษะต่อยอดในการปฏิบตั ิงานเมื่อบรรจุเข้าทางานแล้ว
นักเรี ยนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการฝึ กงาน

ค่ าน้าหนักองค์ ประกอบ
.882
.878
.870
.856
.856
.852
.852
.846

.844
.842
.832
.832
.828
.824
.815
.787
.768
.750
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ภาคผนวก ซ
การสั งเคราะห์ เอกสารองค์ ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุ ดที่ 1

443

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1

1.

2.

3.

ด้ านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
1. การมีวิสยั ทัศน์และทิศทางที่ชดั เจน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
2. มีการกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินงานพร้อมตัวชี้ วดั
ความสาเร็ จครบทุกภารกิจ
ด้ านวัฒนธรรมองค์กร
1. วัฒนธรรมของการเป็ นเจ้าของ
2. วัฒนธรรมของความรับผิดชอบ
3. วัฒนธรรมเนินการให้บริ การลูกค้า
4. วัฒนธรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้และรับฟังคนภายในกันเอง
5. ฒนธรรมที่เน้นการเรี ยนรู้และรับฟังคนภายในกันเอง
ด้ านแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์
1. แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
และนาไปพัฒนาธุรกิจได้
2. การมีแผนการดานเนินงานและสร้างความเติบโตให้กบั สถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน
3. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงชื่อเสี ยงและรางวัลที่ได้รับ

/

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์ (ต่ อ)
4. การปฏิบตั ิตามทฤษฎีแห่งการบริ การ (The Service Theory) คือ การให้บริ การที่จะเกิด
ประโยชน์กบั กลุ่มนั้นๆ โดยการคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้ านแผนการดาเนินงาน/แผนกลยุทธ์ (ต่ อ)
5. มีผจู ้ ดั การฝ่ ายขาย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสัมพันธ์และประสานงานกับสถาบัน
ในท้องถิ่นเพื่อหาความต้องการในการฝึ กอบรม
6. เน้นการสร้างความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
1. มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
2. มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
ด้ านการตลาด/ประชาสัมพันธ์
1. การโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ด้วยวิธีการที่ดึงดูด ทาอย่างต่อเนื่องและ
สมดุลย์
2. การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น website การพาชม
สถานศึกษา เป็ นต้น

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

3.

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านการตลาด/ประชาสัมพันธ์ (ต่ อ)
3. การทาการตลาดต่อเนื่ องตั้งแต่นกั เรี ยนเข้าเรี ยนเพื่อรักษาให้คงอยูใ่ นสถาบันอย่าง
ต่อเนื่ อง
4. การสร้างสิ่ งดึงดูดใจให้กบั นักศึกษา เข่น Early admission ทุนการศึกษา การช่วยเหลือ
ทางการเงินและระบบพี่เลี้ยง เป็ นต้น
5. การสื่ อสารที่ตรงประเด็น มุ่งเน้นใจความหลักที่ตอ้ งการสื่ อสารและอย่างทัว่ ถึง
6. ทุกหน่วยงาน ศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์สถาบัน
7. การนาจุดขายของสถาบันมาเป็ นกลยุทธ์ในการทาการตลาด เช่น การเรี ยนแบบ
ออนไลน์ การจัดชั้นเรี ยนแบบยืดหยุน่ ความเป็ นมืออาชีพด้านต่างๆ
ด้ านการบริหารและการจัดการ
1. สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
2. ระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากราบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ
3. การนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
4. การกระจายอานวจภายในสถาบัน ให้อิสระในการทางาน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

5.

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

446

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

/

/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/
/

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านการบริหารและการจัดการ (ต่ อ)
5. การบริ หารจัดการของสถาบันเป็ นเชิงรุ ก คล่องตัว ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็ นเอกภาพ
6. การรับสมัครและจูงใจให้ผเู ้ รี ยนลงทะเบียนเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และแนะแนวก่อนการ
ลงทะเบียน
7. การบริ การวิชาการและวิชาชีพ มีศนู ย์จดั หางานให้กบั ผูเ้ รี ยน+
8. ระบบดูแลนักเรี ยนรายบุคคลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน
9. การปฏิบตั ิตามทฤษฎีของการบริ หารแบบยืดหยุน่ (The Theory of Elastic
Administration) คือการบริ หารอาชีวศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งไปตามความ
ต้องการของสังคม และให้ทนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
10. การจัดการอาชีวศึกษาควรจัดแบบครบวงจร โดยให้การศึกษา การนัดพบ การจัดการ
การแปรรู ป การผลิต ตลอดจนแรงงาน
11. การบริ หารงานด้านอาชีวศึกษาควรเน้นการติดตามผล ประเมินผล การวิจยั และพัฒนา
งานให้มากขึ้น ตลอดทั้งให้มีการฝึ กอบรมด้วย
12. ลักษณะการทางานในเชิงพาณิ ชย์ (Commercial work) และระดับนานาชาติมี
ความสาคัญในเชิงการค้าและการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงานให้มีความรู้
กว้างไกลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกและสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

6.

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

8.

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านกฎ ระเบียบของการจัดอาชีวศึกษา
1. การจัดให้มีการอาชีวศึกษาในรู ปของโรงเรี ยน โรงงานควรมี พ.ร.บ. ส่งเสริ มการฝึ ก
อาชีพ
2. มีกฎหมายสนับสนุนให้เอกชนฝึ กอาชีพ หรื อให้เอกชนจ่ายค่าแรงแก่เด็กฝึ กหัดต่ากว่า
ค่าแรงขั้นต่า หรื อลดหย่อนภาษีให้แก่องค์กรเอกชนที่ฝึกอาชีพ
3. กฎระเบียบให้ครู ผสู้ อนในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาต้องเพิ่มพูนความรู้ โดย
ฝึ กอบรม หรื อศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3.5 ปี
4. กฎระเบียบให้สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาได้เป็ นแนวทางในการหางบประมาณตาม
นโยบายตนเอง นอกเหนื อจากการใช้งบประมาณผ่นดิน
ด้ านการเรียนรู้ /การสอน
1. รู ปแบบวิธีการเรี ยนการสอนและช่องทางการเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง หลากหลายเหมาะสมกับ
กลุ่มผูเ้ รี ยน
2. การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based learning ) ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
4. มีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

7

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านการเรียนรู้ /การสอน (ต่ อ)
5. โครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนซึ่งบุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
6. มีกระบวนการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
7. มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
8. เน้นการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาแล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจริ ง
9. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
10. การสร้างการเรี ยนรู ้ในทุกรู ปแบบทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
11. ใช้เทคนิคการสอนแบบสะท้อนกลับ (Reflection)
12. จัดฝึ กนิ สยั ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการฝึ กซ้ าๆ เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพที่เหมือนกับการทางานใน
ชีวิตจริ ง
13. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนควรคานึ งถึงจริ ยธรรม และคุณธรรมเพื่อเป็ นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ
14. วิธีการเรี ยนการสอนต้องยืดหยุน่ ตามเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยน สถานประกอบการ รวมไป
ถึงบริ บทที่เปลี่ยนแปลง

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

8.

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านหลักสู ตร
1. หลักสู ตรและการบริ การของสถานศึกษาควรสอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
2. เน้นทั้งวิชาการและภาคปฏิบตั ิ
3. จัดเนื้อหาสาระของหลักสู ตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
4. เนื้อหาสาระทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งให้ตรงกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
5. หลักสู ตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนทั้งปัจจุบนั และอนาคต
6. หลักสู ตรที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง นาไปใช้ได้จริ ง เป็ นการศึกษาเพื่ออาชีพ และตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
7. การพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาควรให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้ผลผลิตของหลักสู ตร
8. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรอาชีวศึกษาควรมุ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมในสังคมไทย
9. การจัดการศึกษามีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์
และทางไกลและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู ้
10. การจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสู ตรการฝึ กงาน

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

9

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านหลักสู ตร (ต่ อ)
11. แต่ละหลักสูตรมีลกั ษณะเฉพาะด้านเทคนิคการสอนแตกต่างกันออกไป เช่น หลักสูตร
สามัญ และหลักสูตรวิชาชีพ
12. หลักสูตรทางเทคนิคและอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวตั น์
13. เนื้อหาวิชาต้องเขียนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทางานอยูใ่ นวงการนั้นๆ
14. การสร้างหลักสูตรต้องออกแบบร่ วมกับบริ ษทั ซึ่งอาจเป็ นบริ ษทั เดี่ยว หรื อเป็ นกลุ่ม
ธุรกิจ โดยจัดเป็ น panel ซึ่งมีตวั แทนจากบริ ษทั สหภาพแรงงาน (Trade union) ศูนย์
จัดหางาน ทั้งการออกแบบ พัฒนา และประเมินผล
15. ถ้าลูกค้าไม่มาฝึ กอบรมที่สถาบัน สถาบันสามารถเปลี่ยนโดยเข้าไปให้การฝึ กอบรมยัง
สถานที่ของลูกค้าได้
ด้ านผู้สอน
1. มีการคัดเลือกผูม้ าเป็ นครู อย่างพิถีพิถนั มีทกั ษะประสบการณ์สูงและทักษะการสอนที่ดี
2. การจัดหลักสูตรเตรี ยมครู ผสู ้ อนเน้นการจัดประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิควบคู่ไปกับทฤษฎี
3. มีวฒ
ุ ิและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่สอน
4. สถาบันส่งเสริ มความก้าวหน้าด้วยการส่งไปอบรม ศึกษาต่อหรื อดูงาน
5. สถาบันจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นที่พึงพอใจ

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

9

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

451

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านผู้สอน (ต่ อ)
6. สามารถถ่ายทอดความรู ้และติดตามเนื้อหาวิชาการใหม่ๆ เสมอ
7. ค้นคว้าวิจยั เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ และประยุกต์ให้เหมาะกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
8. การพัฒนาและเพิ่มทักษะ ภาวะผูน้ าและความรู ้ของผูส้ อน
9. การดึงผูส้ อนที่เก่งเข้ามาในสถาบัน
10. ผูส้ อนมีเพียงพอและสอนตรงกับวิชาเอกและความถนัด
11. ครู ผสู้ อนต้องรู้ศกั ยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีประสบการณ์วิชาชีพ เก่งปฏิบตั ิ
รู ้ลกั ษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง สามารถผลิตตาราเอง
12. ลักษณะของครู อาชีวที่ตอ้ งการ คือ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความสามารถในการสอน
การวิจยั และใฝ่ แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เป็ นต้น
13. การปฏิบตั ิทฤษฎีแห่งค่าใช้จ่าย (The Cost Theory) และครู อาชีวศึกษาต้องไม่ยอม
ประนี ประนอมในการที่จะลดต้นทุนการฝึ กและการใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ จนทาให้การฝึ ก
ไม่เพียงพอและขาดมาตรฐาน
14. การมีผสู้ อนที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการ

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551
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สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านผู้เรียน
1.สามารถปรับเปลี่ยนความรู ้และพฤติกรรมได้ตามดัชนี วดั ผลสัมฤทธิที่กาหนด
2. คุณลักษณะสาคัญคือ มีสมรรถนะที่จะแปลงผลผลิตของตนเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ และมี
คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
3. มีความสามารถในการทางานและมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ
4. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสยั ปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน
5. การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสยั ในการคิด ทางานได้ตามมาตรฐาน
6. การปฏิบตั ิตามทฤษฎีของกลุ่มผูเ้ รี ยน (Working Theory of Group Characteristics) คือ
การผลิตผูเ้ รี ยนให้ตรงตามความต้องการของสังคมและจัดให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
ที่ปฏิบตั ิงาน
7. การจัดให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสามารถและความต้องการ
8. การสร้างนิ สยั ในการทางานให้กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยการฝึ กให้สามารถใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์จริ ง
ที่มีขนาด คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน
9. เน้นการสร้างผูเ้ รี ยนให้เป็ น Self-directed learner

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551
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สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านผู้สาเร็จการศึกษา
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
2. ผูส้ าเร็จการศึกษา จะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะชีวติ นิสยั
อุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
3. ผูเ้ รี ยนที่คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
ด้ านบุคลากร
1. บุคลากรตรงกับความต้องการของธุรกิจและเป็ นกลุ่มดาวเด่น
2. บุคลากรมีคุณภาพสูง (เป็ นคนเก่งและคนดี)และเพียงพอ
3. บทบาทนักการศึกษาเปลี่ยนเป็ นที่ปรึ กษาด้านผลการปฏิบตั ิงาน
ด้ านผู้นาองค์ กร/ผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนสถานศึกษาในทุกเรื่ องและประสานงานอย่าง
เข้มแข็ง
2. การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
3. ผูน้ าองค์กรมีส่วนร่ วมเสมือนเป็ นผูเ้ รี ยนในการทางานร่ วมกับผูส้ อนเพื่อทราบความ
ต้องการในการสอน

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

12

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

454

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

14

15

ด้ านผู้นาองค์ กร/ผู้บริหาร (ต่ อ)
4. ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารงานที่เป็ นศูนย์กลางและเป็ นเอกภาพ
5. มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้เรี ยบร้อยสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
6. มีความรู ้และความเข้าใจอย่างแท้จริ งในแต่ละกลุ่มงานในสถาบัน
7. ความรู้ความสามารถดี มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพและทางานเป็ นทีม
8. กลุ่มผูบ้ ริ หารต้องเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทาให้มีเสถียรภาพสูงสามารถกาหนดนโยบายได้
อย่างต่อเนื่ อง
9. คุณลักษณะผูน้ าคือสร้างศรัทธาบารมี การบันดาลใจ การกระตุน้ ให้ใช้ปัญญา การให้
รางวัลรายบุคคล การให้รางวัลตามสถานการณ์
10. คุณลักษณะผูน้ า คือ ความสามารถด้านความจาเป็ นพื้นฐาน การมองการณ์ไกล การมี
หลักการ หลักในการทางาน หลักการปกครอง การตั้งจุดประสงค์ชดั เจน การวางแผน
ความยืนหยัด การบริ หารคน ความรักองค์กร
ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์
1. การสร้างความสัมพันธ์/ร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่มาสรรหาบุคลากรที่สถาบัน
รวมถึงภาครัฐ ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
2. การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่ องกับลูกค้าและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ
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ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ (ต่ อ)
3. การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน/เครื อข่ายที่มีพลังให้เกิดความพึงพอใจ
4. การสร้างความภาคภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งร่ วมกันระหว่างผูส้ อน อาจารย์ใหญ่
สถานศึกษาในท้องถิ่น
5. สมาคมนักวิชาชีพควรมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
6. สมาคมอุตสาหกรรมและหอการค้าควรมีบทบาทในการอานวยการศึกษาภาคเอกชน
7. สมาคมนักวิชาชีพควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ
8. บริ ษทั ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ควรมีบทบาทใน
การดาเนินการศึกษาภาคเอกชน
9. การติดต่อสัมพันธ์กบั HR เพื่อวิเคราะห์ความต้องการการฝึ กอบรม การพัฒนาแผนการ
ฝึ กอบรมสาหรับพนักงานในบริ ษทั ต่อไป
ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือการวิจยั
1. การบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยน
2. การวิจยั เน้นเรื่ องกลยุทธ์การสอนในรู ปแบบต่างๆ
3. มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

15

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

456

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)
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อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

ด้ านการเงิน งบประมาณ
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
3. การบริ หารอย่างธุรกิจ มีระบบการเงินที่ดีเป็ น Profit&Loss center
4. การมีเงินสนับสนุนจากส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และชุมชน
5. มีระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม โดยการจัดสรร
ให้ตามรายหัวผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
5. การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและการให้งบประมาณพิเศษตามโอกาส
ด้ านเทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์
1. กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีในการเรี ยนและการกระจายหลักสูตร
2. สามารถผลิตและพัฒนาสื่ อและอุปกรณ์สาหรับการสอนของตนเองได้
3. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่นามาจัดการเรี ยนการสอนทันสมัยและเพียงพอ
4. มีการใช้เครื่ องมือและวัสดุฝึกอย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามสภาพความเป็ นจริ งในวงการ
อุตสาหกรรม

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

17

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

457

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

18

19

20

ด้ านเทคโนโลยีและสื่ ออุปกรณ์ (ต่ อ)
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ท้งั ที่เป็ นซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ด้ านสถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม
1. สถานที่เรี ยน โรงฝึ กองานเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย มีบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้
2. สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การเพียงพอและเหมาะสม
3. สถานที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก
ด้ านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
1. การบริ การที่รวดเร็ วและตรงกับความคาดหวัง
2. การให้บริ การถึงสถานที่
3. การบริ การที่รวดเร็ วและตรงกับความคาดหวัง
4. ระบบการตอบรับลูกค้าที่สะดวก

/

/
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/
/
/
/
/

อารยา เจริ ญกุล, 2555

Galagan P., 2001

Lancaster D., 2004

พิพฒั น์ ฉ่าเมืองปัก, 2551

อัชณพร อังกินนั ท์และคณะ, 2551

ชูชาติ พ่วงสมจิตร, 2553

ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554

ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง, 2554

Wilson L. A., 20000

Walters D. and Rainbird M., 2007

Prosser & Quigley, 1949

Munson C., 2010

Fullan M., 2010

งานวิจยั

Kristian E., 2011

Hoffman N., 2001

บรรเลง ศรนิล, 2541

วีระพันธ์ สิ ทธิพงศ์, 2541

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542

วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2545

ปรัชญา เวสารัชช์, 2545

สุ วฒั น์ วฒนวงศ์, 2551

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2536

องค์ประกอบ

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545

หนังสือ/บทความ

458

ตารางที่ 36 สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ชุดที่ 1 (ต่อ)

21

22

ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองและพลโลก
1. การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. การปลูกฝังจิตสานึ กด้นการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
3. การปลูกฝังจิตสานึ กด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
ด้ านการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
2. มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
4. การประเมินทั้งระบบการผลิตครู อาชีวศึกษา
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