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รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ขจรศักดิ์ อินทรโสภา1* และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียน และเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจํานวน 197 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและครูผู้ปฎิบัติการสอน รวมทั้งสิ้น 591 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
(2) การพัฒนาและบริหารหลักสูตร (3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ (5)
ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2) รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียนที่ได้วิเคราะห์องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ล้วนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษายังมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมกับบริบท เป็นไปได้ในการนําไปใช้
มีความถูกต้องเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชนต่อการนําไปพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คําสําคัญ: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชาคมอาเซียน
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A Model of Private Vocational Education Administration for ASEAN Community
Khajornsak Intarasopa1* and Prasert Intarak2
Abstract
The purposes of this research were to determine; the components of private vocational
education administration for ASEAN community, and the model of private vocational education
administration for ASEAN community. The sample consisted of 197 private vocational colleges. The
respondents were administrator, head of academic affairs, and teachers, of private vocational college
totally of 591 respondents. The research instrument were 1) semi-structured interview, 2) opinionnaire,
3) questionnaire for checking and confirming of private vocational education administration for ASEAN
community. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis. The research findings revealed
that: 1) The components of private vocational education administration of ASEAN community
composed of 5 components; (1) educational administration development, (2) curriculum development
and management, (3) learning organization, (4) participate enhancing and (5) student graduation relevant
to market’s needed. 2) The model of private vocational education administration for ASEAN community
was well fitted with the empirical data as follow; educational administration development, curriculum
development and management, learning organization, participate enhancing had direct effected to
student graduation relevant to market’s need. In addition, educational administration development had
indirect effected to student graduation relevant to market’s need through curriculum development and
management, learning organization and participate enhancing. 3) The model of private vocational
education administration for ASEAN community was suitable for college context, possibility for
implementation, accuracy of conceptual frameworks and useful for college development.
Keywords: private vocational education administration, ASEAN community
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1. บทนํา
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรียกร้องให้อาชีวศึกษา
เข้ามาช่วยพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถตามที่
ต้องการอัตราการเลือกเรียนอาชีวศึกษาจึงสอดคล้องกับ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะ
ที่ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2555) อัตราการเลือกเรียน
อาชีวศึกษาจึงไม่สูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากภาวะถดถอยของ
เศรษฐกิจอาชีวศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ
ประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของ
การพิจารณาอาชีวศึกษาควรจะต้องเตรียมคนให้เหมาะ
กั บ งานที่ ภ าคเศรษฐกิ จ ต้ อ งการและให้ ห ลั ก ประกั น
ภาวการณ์ของการขาดแคลนแรงงานได้นอกจากนั้นผู้จบ
การศึ กษาควรได้ งานทํ าตามสาขาวิ ชาที่ ได้ รั บการฝึ ก
อาชี พมาจึ งได้ พยายามปรั บทิ ศทางนโยบายการอาชี ว
ศึกษากําหนดให้แผนการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 (25522561) เน้นเรื่องพัฒนาสมรรถนะหรือคุณภาพของผู้เรียน
อย่ างเร่ ง ด่ วน โดยเน้ นในเรื่ องการพั ฒนาคุ ณภาพครู
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งการบริหาร
จัดการทางการศึกษาให้มีความรับผิดชอบกับผู้จบการ
ศึกษามากขึ้นโดยหวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันทําให้ผู้จบสาย
อาชีพและอุดมศึกษามีงานทําได้มากขึ้นจนลดปัญหาการ
ว่างงานในหมู่ผู้มีการศึกษาสูงได้ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนี้พร้อมกับนโยบายที่จะดําเนินการ “ด้านการ
ศึกษา” ซึ่งมีสาระสําคัญให้มีโรเรียนและสถาบันอาชีว
ศึกษาคุณภาพสูงทุกพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับ
โลกพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความ
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ค วามเสมอภาคและการ
ดํ า เนิ น การให้ ก างเรี ย นศึ ก ษาเป็ น พื้ น ฐานของสั ง คม
ประชาธิปไตยที่แท้จริงจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่าง
เรี ย นอย่ า งเหมาะสมและสนั บ สนุ น การสร้ า งรายได้
ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทํา
ได้ ทั นที โดยความร่ วมมื อระหว่ างแหล่ งงานกั บสถาน
ศึกษาส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่ อ นไปประกอบอาชี พ โดยให้ ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
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ดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพเพื่อส่งเสริม
การศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
มีรายได้สูงตามความสามารถ[1]
ผู้วิจัยเป็นบุคลากรคนหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน เห็นว่านโยบายการอาชีวศึกษากําหนดให้แผนการ
ปฏิรูปการศึกษารอบ 2 (2552-2561) ซึ่งใน การจัดการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษาย่อมไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้
จากผลกระทบนั้น จะส่งผล กระทบต่อการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาอย่างยิ่งต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จึง
มีความสนใจที่จะศึกษาว่าการบริหารการศึกษาสําหรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
ควรจะดําเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะ
เป็ น รู ป แบบหรื อ แนวทางสํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษา
เกี่ยวกับอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพและทํา
ให้ ป ระเทศไทยนั้ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการศึ ก ษา
(Education Hub) ได้อย่างมั่นคง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่ อ นํ า เสนอรู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ประชากร
3.1.1 การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนประชากรในขั้นนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวนทั้งสิ้น 15 คน
3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนประชากรในขั้นนี้พิจารณาจาก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 453 แห่ง
3.1.3 การวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการวิจัยโดย
การสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชากรในขั้นนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวนทั้งสิ้น 9 คน
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3.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซี ยนกลุ่ มตั วอย่ างในขั้ นนี้ เลื อกโดยวิ ธี
เจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 15 คน
3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนกลุ่มตัวอย่างในขั้นนี้ กําหนดขนาด
โดยตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
ตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 210 แห่ง เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการ
เลื อกตั วอย่ างแบบหลายขั้ นตอน (multi
stage
sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งประเภท
(stratified random sampling) และกําหนดผู้ให้ข้อมูล
แห่งละ 3 คน คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
ครูผู้สอนรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 630 คน
3.2.3 การวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการวิจัยโดย
การสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่างในขั้นนี้ เลือกโดยวิ ธีเจาะจงตามเกณฑ์ ที่
กําหนดจํานวน 9 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย ผู้วิจัย
ทําการศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงการศึกษาวรรณกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย บทความวิทยานิพนธ์
หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
ที่มี เนื้ อหาเกี่ยวกั บหั วข้ อการวิจั ยครั้งนี้ รวมทั้ งข้ อมู ล
พื้นฐานที่เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและทําการ
วิเคราะห์เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
รวมทั้ ง สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ นํ า มาเป็ น กรอบ
แนวคิดการวิจัย จัดทําโครงร่างการวิจัย นําเสนออาจารย์
ที่ ปรึ ก ษา และสอบป้ องกั นโครงร่ างการวิ จั ย โดยขั้ น
สุดท้ายของขั้นนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบป้องกันโครงร่าง
การวิจัย และขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการ
ทําวิจัยต่อไป
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ขั้ นตอนที่ 2 การดํ าเนิ นการวิ จั ยผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนด
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การวิ จั ย เป็ น 4 ขั้ น ดั ง นี้ ขั้ น ที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรม รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้อง และนําบทสรุปจากการวิเคราะห์เอกสารมา
วิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สรุปเป็น
ตัวแปรนําไปสร้างเป็นกระทงคําถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ขั้นที่ 2 นําตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น หลั กจากนั้ นทํ า การตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
และความตรงเชิ ง เนื้ อ หาด้ ว ยการหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง IOC ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 5 คน และปรั บ ปรุ ง ตาม
คําแนะนํา และนําเครื่องมือการวิจัยมาทดลองใช้ (try
out) กั บ วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษาเอกชนที่ ไม่ ได้ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 10 แห่งๆ ละ 3 คน คือ ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของ
เครื่องมือการวิจัยโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach [1] ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.992 และจึง
นํ าเครื่ องมื อการวิ จั ยที่ จั ดทํ าสมบู รณ์ ไปเก็ บข้ อมู ลกั บ
หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นตัวอย่าง จํานวน 210 แห่ง รวบรวม
นํ า ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าองค์ ป ระกอบเพื่ อ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ต่อไปขั้นที่ 3 การพิจารณา
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการบริ ห าร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
โดยเสนอรูปแบบที่เกิดจากการศึกษางานวิจัยที่สนับสนุน
ความสั มพั นธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารการศึ กษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนในขั้นที่ 2
และข้ อ มู ล ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบไปวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)โดยโปรแกรม
สํ าเร็ จรู ป เพื่ อศึ กษาดู ความสอดคล้ องของข้ อมู ลเชิ ง
ประจั กษ์ และโมเดลที่ ได้ จ ากการศึ กษาของผู้ วิ จั ย ได้
รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารการ
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ศึ กษาวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาเอกชนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ขั้ น ที่ 4 การยื น ยั น รู ป แบบองค์ ป ระกอบการบริ ห าร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยผู้วิจัยรวบรวมผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย
อภิ ปรายผลและข้ อเสนอแนะ หลั งจากนั้ นจั ดทํ าร่ า ง
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5. ผลการวิจัย
5.1 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษา
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
5.1.1 องค์ประกอบที่ 1 “การพัฒนาการบริหาร
จั ด การศึ ก ษา” อธิ บ ายด้ ว ยตั ว แปรสํ า คั ญ จํ า นวน
13 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor
loading) อยู่ระหว่าง 0.602-0.885 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 62.252 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ได้ร้อยละ 42.062 ประกอบด้วย 1) กําหนดวิสัยทัศน์ให้
เป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกทางด้านการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรม 2) สร้างภาพลักษณ์หรือแบรนด์ที่ดีของ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน 3)พั ฒ นาศั ก ยภาพ
สถานศึกษาโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ 4)
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อลดช่องว่างและฐานะทาง
สังคม ตลอดจนการสร้างความเสมอภาคในสังคม 5) จัด
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อกําหนดมาตรฐานด้านภาษาของ
ผู้จบอาชีวศึกษา 6) สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 7) พัฒนา
ศักยภาพพื้นฐาน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร วิทยาการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิจัยและพัฒนา และการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สม่ํ า เสมอ เป็ น ระบบ โดยเชื่ อ มโยงความ
สามารถในงานสอน การพัฒนาวิชาการ และการบริหาร
จัดการ 8) ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงค์
สอดคล้ องกั บคุ ณลั กษณะที่ กํ าหนดภายใต้ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 9) มีกระบวนการกํากับ
ติดตามการทํางานของครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 10)
พั ฒนาภาพลั กษณ์ อาชี วศึ กษาตามความคาดหวั งของ
ผู้ ป กครองและสั ง คม ให้ เ ป็ น แหล่ ง การศึ ก ษาจบแล้ ว
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สามารถประสบความสํ าเร็ จในการประกอบอาชี พได้
11) มีการกําหนด ภารกิจ เป้าหมายและวิธีดําเนินการ
ของวิทยาลัยที่ชัดเจน 12) สร้างค่านิยมและคุณค่าร่วม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ 13) สร้างความ
ตระหนัก ให้ความสําคัญและยอมรับในการร่วมมือกับ
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และผู้จ้างงาน เพื่อ
พั ฒนาคุ ณภาพและทั กษะผู้ เรี ยนที่ เชื่ อมโยงกั บระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
5.1.2 องค์ประกอบที่ 2 “การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 12
ตั วแปร ห ลั ง ห มุ นแก นมี ค่ าน้ํ า ห นั ก ตั ว แ ป ร ใ น
องค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.610 0.820 มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 7.396 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 4.997 ประกอบด้วย
1) พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 2) พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติที่
ได้มาตรฐานระดับสากล 3) จําลองและสร้างผลงานของ
นั กศึ กษาอาชี วะให้ เกิ ดความภาคภู มิ ใจในผลงานของ
ตนเอง 4) สนับสนุนให้ผู้เรียนจบ ปวช. สามารถเรียนต่อ
ในระดับ ปวส. ในระบบทวิภาคี 5) จัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพของอาเซียน 6) จัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักสร้างทักษะฝีมือทางวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์
และจิตวิญญาณที่แท้จริงต่ออาชีพ (Hand-on, Mindson, Heart-on) 7) มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน 8) พัฒนา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
9) จัดหลักสูตรให้มีความใกล้เคียงกับประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน 10) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและมีการเสริมแรง
แก่ครูและบุคลากรของวิทยาลัย 11) พัฒนาหลักสูตรให้
มีความเป็นสากลและ 12) เพิ่มขีดความสามารถของครูใน
การสอนวิชาชีพโดยการฝึกอบรมในสถานประกอบการ
และการปรับบทบาทการสอนแนวใหม่
5.1.3 องค์ ประกอบที่ 3 “การสร้ างองค์ กร
แห่งการเรียนรู้” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัว
แปร มี ค่ า น้ํ า หนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor
loading) อยู่ระหว่าง 0.632-0.760 มีค่าไอเกน สูงสุด
เท่ากับ 5.810 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้
ร้อยละ 3.925 ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้
สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ปัจจุบั น 2) พั ฒนาศั กยภาพ

9/2/60 BE 3:06 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาชีพ
แก่ชุนชนและสังคม 3) ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติในการ
จัดการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียนแก่ ผู้บริ หารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 4) มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน
เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซี ยนศึ กษาแก่ ผู้ เรี ยนและประชาชนทั่ วไปและ 5)
ส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของชุมชน
5.1.4 องค์ประกอบที่ 4 “ผลิตบัณฑิตได้ตาม
ความต้ องการของตลาดแรงงาน” อธิบายด้วยตัวแปร
สําคั ญจํานวน 4
ตัวแปร มี ค่ าน้ํ าหนั กตั วแปรใน
องค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 0.632 0.760 มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 4.149 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 2.803 ประกอบด้วย
1) กระตุ้ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย มี ค วาม
รับผิดชอบในงาน 2) การแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรกับ
วิทยาลัยอาชี วศึกษาในกลุ่ มประเทศอาเซียน 3) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศ
กลุ่ ม อาเซี ย นและ 4) จั ด ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
5.1.5 องค์ประกอบที่ 5 “ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน” อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญจํานวน
4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor
loading) อยู่ระหว่าง 0.625 - 0.703 มีค่าไอเกนสูงสุด
เท่ากับ 3.871 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้
ร้อยละ 2.615 ประกอบด้วย 1) ดําเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่
ยอมรั บ และสามารถมี ร ายได้ สู ง ตามความสามารถ
2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ติด
ตัวและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 3) มีการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษาเพื่ออาชีพและตลาดแรงงาน
แก่ผู้เรียน และ 4) ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการ
บริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียนมีลักษณะเป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันของ
องค์ประกอบทั้ง 5 และอธิบายได้ด้วยสมการโครงสร้าง
ตามรูปที่ 1 และรายละเอียด ต่อไปนี้
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Factors
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0.786

0.51
0.51

Factors
1

Factors
3

0.715

0.43

0.18

0.29

Factors
5

0.60

Factors
4

chi-square = 28.295, df = 1, p-value = 0.00000,
RMSEA = 0.51
รูปที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
การบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
จากรูปที่ 1 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสัมพันธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบ
การผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(Factors 5) โดยที่องค์ประกอบการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา (Factors 1) องค์ประกอบการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร (Factors 2) องค์ประกอบการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Factors 3) องค์ประกอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Factors 4)
ล้วนมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการผลิตบัณฑิต
ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Factors 5)
นอกจากนี้ อ งค์ ป ระกอบการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด
การศึกษา (Factors
1) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
องค์ป ระกอบการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Factors 5) ผ่านองค์ประกอบการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร (Factors 2) องค์ประกอบ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Factors 3) และ
องค์ ประกอบส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
(Factors) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง
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0.365 – 0.651 ซึ่งสัมพันธ์กันในเชิงบวกทุกด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมการแสดงความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect)
และเส้นทางของอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect)
อธิบายได้ดังนี้
อิทธิพลทางตรง (direct effect) มีสมการดังนี้
Factors 5 = 0.51 Factors 2+0.29 Factors 3
+0.06 Factors 4 +e1 =0.99 (1)
Factors 2 = 0.78 Factors 1 + e2 = 0.78 (2)
Factors 3 = 0.71 Factors 1 + e3 = 0.17 (3)
Factors 4 = 0.43 Factors 1 + e4 = 0.43 (4)
อิทธิพลทางตรงรวมทั้งหมด (Total direct effect)
= 0.99+0.78+0.17+0.43 = 2.37
อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) คือเส้นทาง
ต่อไปนี้
เส้นทางที่1 Factors 1Factors 2Factors 5
= 0.78x0.51 = 0.398
เส้นทางที่2 Factors 1 Factors 3 Factors
5 = 0.71x0.29 = 0.206
เส้นทางที่ 3 Factors 1Factors 4Factors
5 = 0.43x0.06 = 0.026
อิทธิพลทางอ้อมรวมทัง้ หมด (Total indirect
effect) ของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม
มีผลลัพธ์ ดังนี้
Factors 1 = 0.398+0.206+0.026= 0.63
5.3 ผลการยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนพบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุ ฒิ
จํ า นวน 9 คน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบและ
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการบริ ห าร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 1 รูปแบบ ว่ามีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกรายการ
6. การอภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลโดย
แยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
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6.1 องค์ ประกอบการบริ หารการศึ กษาวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 2) การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่ วนและ 5) ผลิตบั ณฑิ ตได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่กําหนดไว้องค์ประกอบการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีลักษณะเป็น
พหุองค์ประกอบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาการศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย
ในการมุ่ ง ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึ กษาให้ มากยิ่งขึ้น เป็ นที่ ยอมรับของผู้ รั บบริการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสํานักงานเขตพื้นที่และสถาน
ศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการและมีความเข้มแข็งรองรับการกระจาย
อํานาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและ
การสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัดการศึกษา และ
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาตาม Roadmap ปฏิรูป
การศึกษา (2558-2564) มีหลักการแนวคิดที่สําคัญดังนี้
1) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดประโยชน์ประชาชน
เป็นสําคัญ 2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีแผนเป้าหมาย ระบบ
ติดตาม ตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม 3) ประสิทธิภาพลด
ต้นทุนและคุ้มค่า 4) มุ่งคุณภาพระดับสากล ปรับปรุงการ
ทํางานต่อเนื่องปฏิบัติเป็นเลิศ 5) ยึดหลักธรรมาภิบาลมี
คุณธรรม มีส่วนร่วมโปร่งใส และกรอบแนวทางปฏิรูป
การศึกษายังมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับสุรศักดิ์ [3] กล่าวว่าปัญหาการดําเนินการ
หลั กสู ตรระบบทวิ ภาคี พบว่ า ความสํ าเร็ จขึ้ นอยู่ กั บ
องค์ ป ระกอบด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นสถาน
ประกอบการ ด้านผู้ปกครองและนักศึกษา สอดคล้องกับ
ประยุทธ [4] กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรทวิภาคีด้าน
บริบท จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม
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ด้านเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการของ
นั กเรี ยน ด้ านกระบวนการจั ดกิ จกรรมสอดคล้ องกั บ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการบริหารหลักสูตรได้รับ
การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร สอดคล้ อ งกั บ อนั น ท์ [5]
กล่ าวว่ า ปัญหาอาชี วศึกษาระบบทวิ ภาคีที่ สํ าคั ญ คื อ
หลักสูตรขาดความสมดุลระหว่างการศึกษาภาคทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติการจัดรายวิชาไม่สัมพันธ์กับวิชาชีพ
จํ า นวนรายวิ ช าตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รมากเกิ น ไป
นั ก ศึ ก ษาไม่ มี โ อกาสเลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กตามความ
ต้ อ งการ บุ ค ลากรบางส่ ว นขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
หลักสูตรระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับ Kaiser [6]
ศึ กษาพบว่ า ผู้ นํ าจะต้ องมี คุ ณลั กษณะของบุ คคลที่ มี
ความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงาน
สํ า เร็ จ ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์สามารถสอนงานสอนทักษะรวมทั้งผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ อย่างดีเลิศ
6.2 รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการ
บริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกัน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก สามารถอธิบายได้
ด้วยสมการโครงสร้างรวม 4 สมการคือ การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา (Factors 1) การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (Factors 2) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Factors 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
(Factors 4)ส่วนตัวแปรตามคือ ผลิตบัณฑิตได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (Factors 5) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.365 - 0.651 ซึ่งสัมพันธ์
กันในเชิงบวกทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ กํ า หนดไว้ ว่ า รู ป แบบ
ความสั มพั นธ์ ขององค์ ประกอบการบริ หารการศึ กษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเป็นพหุปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับเกียงศักดิ์ [7] กล่าวว่า
จํานวนและคุณภาพของบัณฑิตจบใหม่ยังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าควรมีลักษณะบูรณาการ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปัจจัยที่
ส่งผลให้บัณฑิต ล้นตลาด มีการประสานความร่วมมือ
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ระหว่ างกระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงแรงงาน และ
สถาบันอุดมศึกษา ทําการวิจัยและกําหนดทิศทางการ
ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพสอดคล้ องความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
6.3 การยืนยันรูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยและ
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบการบริ ห าร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 1 รูปแบบ ว่ามีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จํานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7. ข้อเสนอแนะของการวิจยั
7.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
ควรนําข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปจัดการสนทนา
กลุ่มระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาความเห็นร่วม
และทราบแนวทางการดําเนินงานต่อไปผู้บริหารระดับ
นโยบายควรจัดให้มีการประเมิ นความต้องการจําเป็ น
วิ เคราะห์ สภาพปั ญหาการบริ หารการศึ กษาวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนเพื่อสํารวจแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
การนําการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียน
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ต่อไป
7.2.1 ควรนํ าข้ อค้ นพบจากองค์ ประกอบการ
บริหารจัดการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจนี้ ไปทําการวิจัยต่อเพื่อกําหนดเป็นรูปแบบการ
บริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคม
อาเซียนที่มีความสมบูรณ์เฉพาะเจาะจงในแต่ระดับและ
ประเภทการศึกษา
7.2.2 การวิจัยเชิงทดลองเพื่อนําโมเดลรูปแบบ
การบริ ห ารการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียนไปทดลองใช้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
7.2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาที่เป็นการศึกษา
เชิงลึกเพื่อทราบปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของกลุ่มประเทศใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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7.2.4 การศึ กษาวิ จั ยการบริ หารจั ดการอาชี ว

ศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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