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การบริหารจัดการการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคการศึกษาไทย 4.0
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
แววตา พูลสวัสดิ์1* ประเวศ เวชชะ2 ไพรภ รัตนะชูวงศ์3 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว4
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การน าเสนอการบริ ห ารจั ด การการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในยุคการศึกษาไทย 4.0 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่บุคลากรในสถานศึกษา คือผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากภายนอก รวมจานวนทั้งสิ้น 46 คน ใช้วิธีวิจัยแบบ Mixed-Method เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
วิเคราะห์ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อย
ละ และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเรียบเรียงเป็นความเรียง
ผลการวิจัยพบว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคมีการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบ
สมดุล (Balance Scorecard :BSC) ภายใต้มุมมอง 4 ด้านคือ 1 ด้านประสิทธิผล 2 ด้านความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 3.ด้านกระบวนการภายใน 4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา .เพื่อต้องการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันในยุคการศึก ษาไทย 4.0 ให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ .ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติ ภายใต้
หลักการบริหารแบบ POLC อันได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนา (Leading)
และการควบคุม (Control) โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ด้านคือ ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้าน
กระบวนการภายใน และยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และมีการควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรเดมมิ่ง
(PDCA)
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาไทย 4.0
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ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF TECHNICAL TO ENHANCE THE COMPETITIVE
THAILAND’S EDUCATION 4.0 OF CTECH PACIFIC COLLAGE OF TECHNOLOGY
Waewta Phulsawasdi1* Prawet Wetcha2 Pairop Rattanachowong2 Somkiet Tunkaew2
Abstract
This research aims to extant of the management of Vocational Education enhance
for ability to compete in the Thailand 4.0 of CTECH PACIFIC OF TECHNOLOGY COLLEGE. Using
the method of selecting a specific sample (Purposive Sampling) as the provider’s college in case
of Administrators, Teachers, Participants, Parental, and Representative enterprises 46. The
research used the Mixed-Method and Data collection tools in the research include:
Questionnaires of analysis, Interviews and Workshops, Quantitative analysis using percentage
and average of data analysis through qualitative content analysis compiled a sort.
The aims of research founded as CTECH PACIFIC OF TECHNOLOGY COLLEGE managed
by the administration of Balance Scorecard: BSC aspect of 4 sides 1) The effectiveness of the
Organization. 2) The satisfaction of all stakeholders. 3) The internal processes. 4) Learning and
Development for strategic to enhance competitiveness in The Thailand 4.0 for the quality and
performance base on the development dimension in every part of principles of management
POLC each of Planning, Organizing, Leading, and Control by preservative through the prophecy,
mission, goals and strategic issues requiring 4 parts in case of Financial Results Strategic,
Satisfaction of stakeholders Strategic, The internal processes Strategic, Learning and
development Strategic, and The quality control of Deming Cycle (PDCA).
Keywords : management, the competitiveness of strengthens, Thailand’s Education 4.0.
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บทนา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทาให้กิจกรรมด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และการศึกษาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลผ่าน
โลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะของเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ ประกาศนโยบายไทยแลนด์
4.0 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกาลังคนให้พร้อมในยุคนี้เพราะต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิตอล ซึ่งไกรยส ภัทราวาท (2559) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในตลาดแรงงาน คือการแข่งขันที่สูงขึ้น จากรายงานเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World
Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในปี 2020 ได้แก่ 1)ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ ทับ
ซ้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดการบุคคล 5)การทางานร่วมกัน 6)ความฉลาดทาง
อารมณ์ 7) รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9)การเจรจาต่อรอง 10) ความยืดหยุ่นทางความคิด
องค์กรยูเนสโกเคยเสนอไว้ว่าเราควรสอนคนของเราให้รู้จั ก Learning how to learn, Learning
how to do, Learning how to work together and Learning how to be .แต่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559)
ได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าคนไทย หรือเด็กไทยมีเพียงแนวทาง 4 ประการนี้ ก็เป็นการทาตามอย่างเขา เราจะมี
ชีวิตที่ชาญฉลาดขึ้นได้อย่างไรกัน จึงเห็นว่าเราควรเพิ่มแนวทางของยูเนสโกใหม่บางประการดังนี้ คือ Learning
how to learn critically, Learning how to creatively, Learning how to work constructively แ ล ะ
Learning how to be wisely. ทาให้การศึกษาของไทยต้องปรับแนวคิดและเปลี่ยนวัฒนธรรมของการศึก ษา
เพื่อการพัฒนาการสร้างความรู้ความคิด และสร้างผลงานขึ้นมาเอง
การจัดการอาชีวศึกษาสามารถตอบโจทย์การศึก ษาไทยยุค 4.0 ได้อย่างชัดเจน เพราะการจั ด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการผลิตกาลังคนในสาขาต่างๆตรงตาม
สายอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต รู้จักการ
ทางานเป็นทีมคือสามารถทาร่วมร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีความสุข ดังที่ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ( 2559 ) กล่าวว่า
ระบบการศึกษาที่จะตอบโจทย์ของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Economy 4.0 ได้จริงนั้นต้องให้ความสาคัญกับ
การเปลี่ยนวิธีการสอนให้แต่ความรู้เชิงเทคนิคและการท่องจาให้น้อยลง แล้วหันไปให้น้าหนักกับการสร้างทักษะ
ในการเรียนรู้
รัฐบาลได้จึงเล็งเห็นความสาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการผลักดันให้เน้นการจัดการศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพื่อสร้างกาลังคนด้านฝีมือและเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐเอง
รวมทั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจึงต้องผนึกกาลังในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หากจะพิจารณาให้ดีแล้ว การ
อาชีวศึกษาเอกชนนับว่ามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือภาครัฐด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัด
การศึกษาให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อรัฐไม่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่ วถึ ง
ภาคเอกชนที่ มี ค วามพร้ อ มจึ ง เข้ า มาด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น การแบ่ ง เบาภาระทั้ ง ในด้ า น
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปรากฏใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนแต่เดิม ปี พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปิฟิค ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษาเปิดสอนทั้งในระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ที่เปิดสอนทั้งแผนกวิชา อุตสาหกรรมและแผนกวิชาพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือ และผลิต
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นักศึกษาในสายอาชีพที่ตลาดต้องการมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ แม้ว่าได้มีการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการมาโดยตลอดทั้งผู้เรียนผู้สอน แต่ก็ พบว่ายังมีปัญหาในการบริหารจัดการทั้งด้านปัจจัยภายนอกตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนปัจจัยในทั้งปัจจัยที่ฉุดรั้งที่
ไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ หรือที่เป็นไปได้อย่างล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้บริหารคณาจารย์และผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องจาเป็นต้องหาวิธีการบริหารจัดการในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความสามารถอยู่รอดและอยู่ได้ในภาวะ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิคตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 ถึง 2559
2. เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยสาคัญของการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิค
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2559
3. เพื่อศึกษาภาพอนาคตของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันยุคการศึกษาไทย 4.0
4. เพื่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันยุคการศึกษาไทย 4 0
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซี เ ทคแปซิ ฟิ ค และผู้ แ ทนจากองค์ ก รภายนอก ที่ ไ ด้ จ ากการเลื อ กแบบจ าเพาะเจาะจง ได้ แ ก่ ฝ่ า ยบริ ห าร
ประกอบด้วยรองผู้อานวยการ 2 คน หัวหน้าสาขา 7 คนและครูผู้สอน 31 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน และ
ผู้แทนสถานประกอบการ 1 คน ผู้แทนนักศึกษา 2 คน ผู้แทนนักการ 2 คน รวม ทั้งสิ้นจานวน 46 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัย
1.1 ด้านประสิทธิผล และด้านคุณภาพผู้เรียน
1.2 ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ใช้ วิ ธี วิ จั ย เอกสาร เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้คื อ แบบวิ เคราะห์เอกสาร โดยใช้ แ หล่งข้อ มูลจากรายงาน
ประจ าปี (SAR) และรายงานผลการปฏิบั ติงานของฝ่ ายการเงิ น และฝ่ า ยวิ ชาการ ในช่ ว งปี 2555- 2559
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย แล้วเรียบเรียงเป็นความเรียง
2 แบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
2.1 ด้านกระบวนการภายใน
2.2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู บุคลากรจานวน 46.ในการตอบแบบสอบถามตามหัวข้อ 2.1 และ 2.2
ในช่วง ปี 2555-2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย แล้วเรียบเรียงเป็นความเรียง
3. แบบสัมภาษณ์
3.1 ด้านกระบวนการภายในและ
3.2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
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โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายบริหารจานวน 9 คน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการ 2 คน หัวหน้า
สาขาวิชา จานวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วเรียบเรียงเป็นความเรียง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาสภาพ เหตุปัจจัยสาคัญ และภาพอนาคต
และการบริหารจัดการ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 46 คน เพื่อระดมสมองรวบรวมข้อมูล
และสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้วเรียบเรียงเป็นความเรียง
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นศึกษาสภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงปี 2555-2559 เพื่อหาคาตอบ
ว่ามี คุณภาพอยู่ในระดับใดตามมุมมองทั้ง 4 ด้านของ Balance Scorecard คือด้านประสิทธิผล ด้านความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา จากนั้นจึงศึกษาเหตุปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ที่เป็นปัจจัยฉุดรั้งและปัจจัยสนับสนุน สาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อเพื่อนาผลการศึกษานั้นมาเป็นข้อมูลสาคัญในการพิจารณาดาเนินการกาหนดภาพอนาคต
หรื อ สิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาคาดหวั ง จะให้ เ ป็ น ซึ่ ง ได้ ค าตอบว่ า การบริ ห ารจั ด การการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันยุคการศึกษาไทย 4.0 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เป็นการบริ หารจัดการ
ตามแนวคิดการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) เพื่อยกระดับความสามารถของสถานศึกษา
ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพ บริบท และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตอบสนอง
ความต้องการตามมุมมองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ประสิทธิผล ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ภายใต้หลักการบริหารแบบ POLC อันได้แก่ การวางแผน (Planning)
การจัดองค์กร (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Control) ที่เป็นสิ่งระบุว่ากรอบทิศทางการ
บริหารมีอะไรที่จะต้องทาให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามระยะเวลาที่กาหนดซึ่งได้กาหนดกรอบเวลา(Time
Line ) ไว้อย่างชัดเจน ในการดาเนินงานมีการควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นขั้นตอนและ
ประเมินผลขีดความสามารถให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้การบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้าน
สาย อาชีพและเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0 เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ” โดยมีพันธกิจ
ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการด้านผลประกอบการ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม
4. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อการแข่งขันในยุคการศึกษา4.0 โดยใช้
การบริหารจัดการแบบสมดุล
5. สนับสนุนงบประมาณ และการจัดทรัพยากรเพื่อพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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และได้กาหนดเป้าหมาย ไว้ดังนี้
1 ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ของหลักสูตร
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างพอเพียงต่อการจัดการศึกษา
4 ครู บุคลากร ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ตามสาขาวิชา
5 การสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการหน่วยงานและชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายทางการศึกษา
6.มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก
ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุมการบริหารจัดการแบบสมดุลตามมุมมองทั้ง 4 ด้านและกาหนด
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ BSC คือประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์(Objectives) หมายถึงสิ่งที่
สถานศึกษาต้องการ และไปให้ถึง 2) ตัวชี้วัด(Measurement) หมายถึงตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้านที่จะ
บอกว่าสถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละด้านหรือไม่ 3) เป้าหมาย(Target) ได้แก่ตัวเลขที่เป็นความต้องการ
จะบรรลุของตัวชี้วัด 4) ความคิดริเริ่ม (Initiatives) หรือกิจกรรม โครงการที่จะดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งได้กาหนดไว้ครบถ้วนเพื่อนาประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จภายในปี พ.ศ.
2565 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิผล มีวัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน การสร้างผลกาไรด้วยการเพิ่มจานวน
ผู้เรียนซึ่งหมายถึงการเติบโตของสถานศึกษา การจัดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และด้านการผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพคืนสู่สังคม โดยมีตัวชี้วัดคือ 1.การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รียน 2.จ านวนผู้ เ รีย นเพิ่ มขึ้ นตามเป้ าหมายของแต่ละปี 3. จ านวนผู้ เรี ยนแรกเข้ าและจบ
การศึกษามีสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งมีแผนงานโครงการในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.การจัดหาทุน
เพื่อการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา 2.การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามความสนใจ
ของผู้เรียน 3.ติดตามดูแลเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ และที่มีต่อผู้ สาเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี วิธีที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ผู้เรียนตัดสินใจมาเรียน โดยการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
และการสร้างกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมี
ตัวชี้วัดคือ.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งมีแผนงาน
โครงการในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งนี้ 1.ส ารวจความพึ ง พอใจและความร่ ว มมื อ ของสถาน
ประกอบการหน่วยงานและชุมชน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย 4.0
โดยมีตัวชี้วัดคือ 1.สถานศึกษาตรวจสอบความต้องการของผู้เรียนและจัดการหลักสูตรสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการ 2.ครูวิเคราะห์หลักสูตรเข้าใจหลักสูตรและนาไปใช้ได้ 3.ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และใช้เทคนิค
การสอนที่น่าสนใจ ซึ่งมีแผนงานโครงการในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.การตรวจสอบความ
ต้องการของผู้เรียน 2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและ ตลาดแรงงาน 3.จัดทา
แผนการเรียนการสอนและการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา การวางระบบการบริหารจัดการแบบมียุทธศาสตร์ การพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในยุคศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การ
พัฒนาโครงสร้างเพื่อการพัฒนาและความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีตัวชี้วัด บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามภาระหน้าที่และมีทักษะการสอน มีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในทุกส่วนเชื่อมโยงใช้งาน
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีโครงสร้างครอบคลุมภาระหน้าที่ชัดเจน ซึ่งมีแผนงานโครงการในการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.การอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ 2.การนิเทศและการประเมินการปฏิบัติงาน
3.การอบรมพัฒนาการใช้สารสนเทศยุคใหม่ 4.การประชุมครูบุคลากรเพื่อทาความเข้าใจและพัฒนางานตามที่
ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างสายงาน
อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารจัดการการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคการศึกษาไทย 4.0 เป็น
การยกระดับความสามารถของสถานศึกษา โดยการบริหารแบบสมดุล ( Balance Scorecard ) ตามมุมมองทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์อันประกอบด้วย
แผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์นั้น เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ อันจะนาไปสู่ความสาเร็จของ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารแบบสมดุลจะช่วยให้ผู้ บริหารรับรู้ถึงสภาพปัญหา ที่เป็น
จุดอ่อน ความไม่ชัดเจน รวมทั้งสภาพที่ เป็นจุดแข็ง จุดเด่นของการบริหารจัดการที่ผ่านมา และช่วยในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการได้อย่างชัดเจน โดยใช้หลักการบริหารแบบ POLC เพื่อการวางกรอบทิศทางใน
การปฏิบัติ และควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA หรือที่ได้พัฒนาเป็นวงจร PDSA ดังที่ประเวศ เวชชะ
(2559:400 ,อ้างถึง Dreaming อ้างถึงใน Langley, Mine, Nolan Norman,24) ได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
บริหารโดยใช้วงจร PDCA เป็นวงจร PDSA เพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการบริหาร
จัดการที่ต้องดาเนินการในเชิงรุก เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างแรงจูงใจและความนิยมการเรียนสายอาชีพ จึง
ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาเป็นเครื่องมือ ซึ่ง ธีรวงศ์ อาภรณ์รัตน์ (2557:96) อ้างถึงสุพักตร์ พิบูลย์
(2557:8) ที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารแบบสมดุลจะช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความไม่
ชั ด เจนของการบริ ห ารที่ ผ่ า นมา และช่ ว ยในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจั ด การองค์ ก รได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เช่นเดียวกับ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน (2557) ได้ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่ ม ภาคกลาง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งรู ป แบบกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาสถาบั น
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
ผลการวิจัยประเด็นการเสนอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย แล้วนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของ
สถานศึกษาได้ โดยจะต้องมีการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ครอบคลุมและเป็นไปตาม
มุมมองของการบริหารแบบสมดุลตามมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือด้านประสิทธิผล ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรดาเนินการวิจัยที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีการทาแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาเพื่อการนาการ
บริหารแบบ Balance Scorecard ไปใช้ในการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษานั้นๆ
2. การวิจัยนี้มีลักษณะเฉพาะของแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษา ดังนั้นการวิจัยในครั้ง
ต่อไป จึงต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องพิจารณา
กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก ดร.ไพรภ รัตนะชูวงศ์ และดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
อาจารย์ ที่ปรึกษาร่วม และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางและดูแลการทาวิจัยทุก
ขั้นตอน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งขอขอบคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
ที่กรุณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคและผู้มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทาวิจัย เป็นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือทุกประการ
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