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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

เผชิญอยู  2) วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน และ 3) เสนอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพ                        

การแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขต                     

ภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 ของ                             

สถาบนัอาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน จาํนวน 9 คน กลุมผูประกอบการในเขตภาคเหนอืตอนบน 

จาํนวน 10 คนและกลุมนกัวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณประกอบการ

สนทนากลุมเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาจากภาพรวม                      
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ไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาตัดสินใจเลือกเขาเรียนในสถาบัน

อาชีวศกึษาเอกชน เนือ่งจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวางเรยีนและนกัศกึษา

ตองการใหเปดหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับผูประกอบการตองการใหนักศึกษา

อาชวีศกึษาพฒันาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจนี และตองการใหเปดสอนในหลกัสตูร

อุตสาหกรรมยานยนต โดยพบวาสามารถพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน                                  

ไดดังนี้ 1) การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานการตลาด โดยจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน                                 

เพื่อขยายตลาด และสรางโอกาสทางการศึกษา 2) การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยี                                          

โดยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและมีการทดสอบตามเกณฑการประเมินคุณภาพและ                             

3) การเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตรและโปรแกรมที่เปดสอนโดยการเสริมสรางองคความรู                              

จากวิทยากรผู ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต                            

ตลอดจนทักษะดานภาษา

คําสําคัญ
 การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน   สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน   ภาคเหนือตอนบน

Abstract
 The purpose of this study were to 1) Study the environmental factors faced by private      

vocational institutions.  2) Analyze the potential of private vocational institutions and 3) Propose 

ways to increase the competitiveness of private vocational institutions. The samples were: Group 

of Mathayom Suksa 3 in the Northern Region of Thailand 9 students, Group of Prathom Suksa 1 - 3rd 

Grade of Vocational Education Institutes in the Northern Region of Thailand 9 students, Group of 

Entrepreneurs in the Northern Region of Thailand 10 people and Group of Scholars in the Northern 

Region of Thailand 10 people. Use interview form for Focus Group discussion is a tool for collecting 

information. Then data analyzed by content analysis from the overview to the analysis of sub-topics. 

The study found that: The student decided to enroll in a private vocational Institutions because they 

can work and have experience during the course and they want to open up technology courses 

and industrial development. For entrepreneurs want vocational students to improve their language 

skills, especially English and Chinese. Including they want to be taught in the Automotive Industry 

Course. The Competitiveness Empowerment of Private Vocational Institutions in the Northern Region 

of Thailand is as follows: 1) The Competitiveness Empowerment of marketing competitiveness                  

by Providing Advertising media, public relations, educational institutions to expand market                             

opportunities. 2) The Competitiveness Empowerment of Technological by developing students' 
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potential in technology and testing of quality assessment criteria and 3) The Competitiveness                   

Empowerment of curriculum and programs by enhancing knowledge from speakers who have 

expertise in future skills and skills as well as language skills. 

Keywords 
 Empowerment Competition,   Private Vocational Institutions,   Northern Region of Thailand 

บทนํา
 เนื่องจากในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญโครงสรางระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี                     

สงผลทําใหนักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาไมมีงานทํา เพราะวุฒิการศึกษาไมตรงกับความตองการของ                       

ตลาดแรงงาน และจากผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการเปนประชาคมอาเซียนพบวา

ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 1.8 หรือ คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ตอปคอนขางตํา่ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากประเทศไทยประสบภาวะความถดถอยทางดานเศรษฐกิจ เมือ่เทยีบกบั

ประเทศสวนใหญในอาเซียน ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑสูงโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย                           

ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอป คิดเปนรอยละ 5.8 ประเทศมาเลเซีย                                 

คิดเปนรอยละ 4.7 ประเทศฟลิปปนส คิดเปนรอยละ 7.2 และประเทศสิงคโปร คิดเปนรอยละ 3.9                                   

(Namthongdee, 2015, 14) ดังนั้นเพื่อเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

รฐับาลจึงมนีโยบายและยุทธศาสตร ในการสงเสริมการจดัการศกึษา ประเภทอาชีวศกึษา ใหมกีารจดัการศกึษา

ที่มีสัดสวนที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 60 ภายในป พ.ศ. 2561 โดยการเสริมสรางการมีสวนรวม เพิ่มสัดสวน                      

การจัดการศึกษาภาคเอกชนในดานปริมาณและคุณภาพใหมากขึ้น รวมถึงการลดบทบาทการจัดการศึกษา

ของภาครัฐและจากสถิติการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ในป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ทําใหนักเรียน                                         

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน (Poonnakaseam, 2012, 3-8) ดวยเหตุผลดังกลาว                          

จึงเกิดการจัดต้ังสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงข้ึน อีกท้ังยังประสบ                     

กับปญหาการขยายการศึกษาโดยผานกลไกการเพิ่มโรงเรียนรัฐบาลขึ้นจํานวนมาก สงผลใหสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชนตองแขงขันการรับนักศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และสถาบันอาชีวศึกษา

เอกชนจํานวนมาก และมีสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนหลายแหงตองลมเลิกไป และหลังจากที่รัฐบาลออก

กฎหมายงดเก็บคาเลาเรียนหรือใหเรียนฟรี 12 ป  ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                       

พ.ศ. 2550 และนโยบายการอาชวีศึกษา “อยากเรยีนตองไดเรยีน” ทาํใหผูเรยีนเมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาตอนตน

แลวนิยมเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสงผลใหสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนมีผูเรียนนอยลง                         

(Jamderm & Simaung,  2013, 86-98) นอกจากปจจัยดังกลาวที่กลาวมาขางตนแลว สถาบันอาชีวศึกษา

ยงัมผีลกระทบทีม่าจากจาํนวนประชากรทีล่ดลง จากผลการศกึษาของประเทศไทย ปการศกึษา 2555 - 2556 

ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบวา จํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ
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การศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2556 มีการรณรงค                                   

ใหเรยีนตอในสายสามญั ตามสถติกิารศึกษาของประเทศไทย ปการศกึษา 2555-2556 ของสาํนกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารพบวา สดัสวนนกัเรยีนประเภทสามัญศกึษาตออาชวีศกึษาคิดเปน 66:34 คน 

จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง ซึ่งตรงกันขามกับการจัดการเรียน  

การสอนอาชวีศกึษาในประเทศเยอรมนมีรีะบบการจดัการเรยีนการสอนควบคูไปกบัการฝกอบรมโดยหลกัสตูร

มีการปรับใหสอดคลองกับความเปนจริง การที่นักศึกษาตองทํางานในสถานประกอบการสงผลใหนักศึกษา

ตัดสินใจเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจํานวนมาก (Hummelsheim & Baur, 2014, 279-296) อยางไรก็ตาม

การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษายังตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมอยูเสมอ ดังนั้น

หลักสูตรและการสอนจึงตองสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วและมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  

(Thairat Online, 2015) รวมท้ังสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนตองพัฒนาสถาบันใหไดรับการรับรองมาตรฐาน

คณุภาพตางๆ ทีเ่กดิขึน้ เชน การประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

และการสอบ V-NET (Vocational National Education Test) เพื่อใหสามารถผลิตแรงงานไทยท่ีมีคุณภาพ

และศักยภาพในการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ือใหสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีศักยภาพในการแขงขัน

เพิ่มมากขึ้น

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ที่จะสามารถผลิตแรงงานใหตรงตามความตองการของ                           

สถานประกอบการ และสามารถสรางความเช่ือมัน่ตอสถานศึกษาอาชีวศกึษาเอกชนได  ผูวจิยัจงึทาํการศึกษา 

ปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู เพื่อใชในการวิเคราะหศักยภาพและ                    

เสนอเปนแนวทางในการเพ่ิมศกัยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชีวศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนตอไป

วัตถุประสงค
 1. ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู

 2. วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

 3. เสนอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

 พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน  9 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดแพร  จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวดัอุตรดิตถ และจังหวัดแมฮองสอน
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน

  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2552  มาตรา 10 หนา 5 เพ่ือใหบรรลุประกาศ       

ตามมาตรา 6 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝกอบรมวชิาชพีตองคาํนงึถงึ คอื  1)  การมเีอกภาพดานนโยบาย 

มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  2) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตาม

ความถนัดและความสนใจอยางทั่วถึงตอเนื่องถึงปริญญาตรี  

  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบดวย  1)  การศึกษาใน

ระบบ  2) การศึกษานอกระบบและ  3) การศึกษาระบบทวิภาคี ที่เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอ

ตกลงระหวางสถานศกึษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหนวยงานของรฐั ในเรือ่งการจดั

หลกัสตูร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล (Poonnakaseam, 2012)

  Office of the Vocational Education Commission (2013) ไดมีการกําหนดมาตรฐาน เพื่อใช                       

เปนเกณฑในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผล จํานวน 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1                                       

ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                       

โดยรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ                 

ตลาดแรงงาน มาตรฐานที่ 3 ดานการดูแลผูเรียนและกิจกรรม มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม 

มาตรฐานที่ 5 ดานการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย และมาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา

 2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด

  ปจจยัสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ การมสีนิคาทีต่อบสนองความตองการ

ของลูกคากลุ มเปาหมายได ขายในราคาที่ผู บริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุ ม                                  

รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแกลูกคา                           

ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง (Wongmontha, 2011)

โดยมีตัวแปรหรือองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) เปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาด    

ที่สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3) การจัดจําหนาย และ                                            

4) การสงเสริมการตลาด (Borikutt, 2014) 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดแผนกลยุทธ TOWS Matrix 

  Sereerat, Hirankitti  & Wanichayaporn (2002) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวางแผนกลยุทธองคกร 

เปนกระบวนการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก ไดแก จุดแข็ง จุดเดน ขอไดเปรียบ และ         

จดุออน แลวนาํมาจบัคูและจดัลาํดับความสาํคัญวาควรปรบัปรงุและแกไขรายการใดกอน กลยทุธทีค่ดิขึน้มา

แตละขอสามารถเชื่อมและเสริมกันไดดังในตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวย TOWS Martrix
 

TWOS Matrix  

 
S–O Strategies 

 

W–O Strategies 

 

 
S–T Strategies 

 

W–T Strategies 

 

 ทางเลือกกลยุทธ

  WT  เมื่อเห็นจุดออนและอุปสรรคสูงกวาคูแขงขัน ตองพัฒนาอีกระยะจึงจะแขงขันได 

   (กลยุทธถอย)

  WO  มีจุดออนสูงแตโอกาสก็สูงดวย ตองคอยหลีกเลี่ยงบางจุดออนเพื่อโอกาส 

   ควรเลือกแผนตั้งรับ 

  ST  มีจุดแข็งสูงแตเจออุปสรรคแขงขันสูง หรือผูบริหารยังขาดความม่ันใจ 

   ควรเลือกแผนทดสอบ

  SO   มีทั้งจุดแข็งและโอกาสสูง เลือกแผนรุก

 4.  แนวคิดและทฤษฎีการเลือกอาชีพ
  Holland, J. L. ผูสราง "แบบสาํรวจความพอใจในอาชีพ" (The Vocational Preference Inventory) 

และไดสราง "ทฤษฎกีารเลอืกอาชพี" ขึน้โดยมีความคิดพืน้ฐาน 4 ประการ (Holland, 1973, 537) ประกอบดวย 

ประการท่ีหนึง่บคุลกิภาพของบุคคล 6 ลกัษณะตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ไดแก 1) งานชางฝมอืและ

งานชางกลางแจง 2) งานวิทยาศาสตรและเทคนิค 3) งานบริการการศึกษาและสงัคม  4) งานสาํนกังานและเสมียน 5) 

งานจัดการและคาขาย และ 6) งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม ประการที่สอง สิ่งแวดลอมของบุคคล                        

6 อยางตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ซึ่งส่ิงแวดลอมแตละอยางไดถูกครอบงําโดยบุคลิกภาพที่ตางกัน 

ประการท่ีสาม สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย บุคคลท่ีอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยจะแสดงความสามารถ                  

และเปนโอกาสใหแสดงทัศนคติ คานิยม และบทบาท ประการที่สี่พฤติกรรมของบุคคลจะถูกกําหนด                             

โดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอม เมื่อเขาใจบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมก็จะทราบถึงความสามารถเฉพาะ                     

การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ และสังคม

 5. แนวคิดดานผลิตภัณฑของอาชีวศึกษา

       การออกแบบผลิตภณัฑของอาชีวศกึษาในประเทศไทย ควรใหความสําคัญในเร่ืองของการตลาด 

หลักสูตรและโปรแกรมตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจําเปนในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและ                       

ผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพดังนี้
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  5.1 ดานการตลาด นักศึกษาสวนใหญจะคํานึงถึง 1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ                           

2) สิง่ทีน่กัศกึษาไดจากหลกัสตูร  3) ความประทับในหลักสูตร และ  4)  สถานท่ีทาํงานหลังจากสาํเรจ็การศกึษา 

โดยพบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษา ไดแก ความชอบและความถนัด

ในสาขา ชื่อเสียงของสถานศึกษา และการประชาสัมพันธจากเพื่อน ตามลําดับ (Sukpan, 2013, 122-134)

  5.2 ดานหลกัสตูรและโปรมแกรม นกัศึกษาสวนใหญใหความสําคญัเก่ียวกับ 1) สาขาทีเ่ลือก

เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 2) การเปดหลักสูตร 3) ความคาดหวังของนักศึกษาจากการเรียน และ         

4)  การศึกษาตอเม่ือสาํเร็จการศึกษา ปจจบุนัพบวาการผลิตกาํลงัคนอาชีวศกึษาของประเทศยังไมสอดคลอง

กบัความตองการของตลาดแรงงานและทักษะท่ีจาํเปนตอการทํางาน เชน ทกัษะการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังขาดความรับผิดชอบ ความอดทน 

ความขยัน และระเบียบวินัย เปนตน (Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut, 2015  & 

Kaewcharoen, 2014)

  5.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษา

อาชวีศกึษาไทยเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ผูบรหิารควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาใช เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูจาก Internet และเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณ        

กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Sutantivanichkul, 2011)

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมี                     

3 กลุม ไดแก 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน 2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพี (ปวช.) ชัน้ปที ่1 - ชัน้ปที ่3 ของสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) ผูประกอบการ

ในเขตภาคเหนือตอนบน  4) นักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยแตละกลุมมีเกณฑในการคัดเลือกผูให

ขอมูลสําคัญ ดังนี้

  1.1 กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คนมีเกณฑ                            

ในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในพ้ืนที่ 9 จังหวดั ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร 

นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ตัดสินใจเลือกเขาเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนใน

เขตภาคเหนือตอนบน

  1.2 กลุ มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) ชั้นป ที่  1- ชั้นป ที่  3 ของ                                             

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 9 คน มีเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1- ชั้นปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 

ไดแก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงราย และจังหวัดอุตรดิตถ 

  1.3 กลุมผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน มีเกณฑในการคัดเลือก                        

คือ เปนผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร นาน 

ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ประกอบธุรกิจมาไมนอยกวา 5 ป และเปนสถานประกอบการท่ี               

มีการฝกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

  1.4 กลุมนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน มีเกณฑในการคัดเลือก คือ                        

เปนผูทีม่สีวนเก่ียวของกบัสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที ่9 จงัหวัด ไดแก เชยีงราย พะเยา 

เชยีงใหม แพร นาน ลาํปาง ลาํพนู อตุรดติถ และแมฮองสอน ทีม่ปีระสบการณทาํงานไมนอยกวา 10 ป 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

       แบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group Interview) 

โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบปลายเปดท่ีมีความยืดหยุนและเปดกวาง เปนขอคําถามที่สามารถ                  

ปรับเปลี่ยนถอยคําในการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการเรียนในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

และคณุสมบตัขิองนกัเรยีนอาชวีะทีผู่ประกอบการตองการรับเขาทาํงาน และแนวทางในการพฒันาหลักสตูร

ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

  การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปประเมินขอคําถามใหมี                                

ความครอบคลมุวตัถปุระสงคหรอืประเด็นทีต่องการวดัไดครบถวน โดยใหผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทาน ประเมนิ

เน้ือหาของขอคาํถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มคีาเทากบั 0.80 ทกุขอ โดยกําหนดระดับความคิดเหน็

ของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง/ไมเหมาะสม 0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม

สามารถนําไปใชได
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ                    

จากกลุมตวัอยาง โดยมกีารตรวจสอบความสมบรูณของคาํตอบและจดัหมวดหมูของขอมลู พรอมทัง้บนัทกึเสยีง

เพื่อตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองภายหลังการสัมภาษณ ดังนี้

  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ตัดสินใจเลือกเขาเรียนสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี                 

ซีเทคแปซิฟค จังหวัดพะเยา ในงานเปดวิทยาลัยใหทุกโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนมาเยี่ยมชม

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1- 3                              

ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที่                                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ในงานแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกับผูประกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนใน                           

วนัที ่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที ่สถาบันวทิยาการจดัการแหงแปซฟิค ในงานวนัมหกรรมวชิาการแปซฟิค

เพื่อชุมชน

 4. การวิเคราะหขอมูล

  ผูวจิยัทาํการวิเคราะหขอมลูจากการสัมภาษณทัง้สามกลุม โดยการรวบรวมขอมลูทีไ่ดจากแบบฟอรม

การบันทึกและการบันทึกเสียงการโตตอบในประเด็นการสัมภาษณ โดยเริ่มตนวิเคราะหประเด็นหลัก                         

จากภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ แลวนาํเสนอในรูปแบบการบรรยายเน้ือหาเชิงพรรณนา

ตามขอคนพบ จากนั้นนํามาวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ

ผลการวิจัย
 1. ผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคที ่1 ปจจยัสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน

เผชิญอยู

  ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลจํานวนประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษา                  

ทุกระดับการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนนอยลงจนถึงขั้นบางสถานศึกษาตองปดกิจการ อีกทั้งยังไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนอย                                     

จึงไมสามารถแขงขันกับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในการรับนักศึกษาได

  1.1 ผลการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน           

สรุปไดดังนี้

   1.1.1 ดานการตลาด นักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจาก 

1) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ครบครัน 2) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจาก                        

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสวนใหญจะมีงานทํา ซึ่งตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) การดูแล                         
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ของอาจารยอยางท่ัวถึงและใสใจในดานการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาเกิดความประทับใจ 4) ชื่อเสียง                    

ของสถาบัน 5) รานจําหนายอาหารในสถาบันมีจํานวนมาก นักศึกษาสามารถเลือกไดหลากหลาย                                     

6) การมีระเบียบวินัย 7) นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมากกวาของรัฐบาล 

สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนจะมีการเผยแพรขาวสารผานทางเว็บไซต และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ชวยใหนักศึกษาไดรับขาวสารใหมๆ  

   1.1.2  ดานหลักสูตรและโปรแกรม นักศึกษาตองการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเทคนิค                           

การสอนโดยใชคอมพวิเตอร และหลกัสูตรทีน่กัศึกษาตองการใหเปดมากทีส่ดุ คอื หลกัสตูรคอมพวิเตอรกราฟก 

อันดับที่สองไดแก หลักสูตรชางเชื่อม อันดับที่สาม หลักสูตรการทองเที่ยว อันดับที่สี่ หลักสูตรชางกลโรงงาน 

และอันดับที่หา หลักสูตรการโรงแรม

   1.1.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นักศึกษาต องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                                     

มโีสตทศันปูกรณทีค่รบ มเีทคนคิการสอนโดยใชคอมพวิเตอรและอปุกรณอืน่ๆ ระบบ Internet ทีม่คีวามเรว็สงู 

ครอบคลมุทัว่ทัง้สถาบนั และนกัศกึษาตองการใหเปดหลกัสูตรทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยกีบัการพฒันาอตุสาหกรรม

มากที่สุด โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต                       

ทาํใหประสทิธิภาพในการผลติเพิม่ขึน้ ชวยใหประหยดัแรงงาน ลดตนทนุและรกัษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี

ที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส การส่ือสาร 

วศิวกรรม เทคโนโลยเีลเซอร การสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร เชน พลาสตกิ แกว วสัดกุอสราง โลหะ  เปนตน 

อันดับท่ีสองไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนา

ดานการเกษตร จะเปนการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ เปนตน อันดับที่สาม หลักสูตร

เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรค และอันดับที่สี่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ จะเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ 

ซึ่งจะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  1.2 ผลการสัมภาษณแบบกลุม  (Focus Group) ผูประกอบการและนักวิชาการในเขต                        

ภาคเหนือตอนบน สรุปไดดังนี้

   1.2.1 ดานการตลาด ผูประกอบการและนักวิชาการตองการใหนักเรียน นักศึกษา

อาชวีศกึษาพฒันาทกัษะดานภาษามากทีส่ดุ โดยเฉพาะภาษาจนีและภาษาองักฤษ อนัดบัทีส่อง ไดแก ทกัษะ

โดยการฝกอบรมดวยการปฏิบตังิาน อนัดับทีส่าม ทกัษะดานทฤษฎีและปฏิบตั ิอนัดบัทีส่ี ่ทกัษะการเขาสงัคม            

โดยเนนใหนกัศกึษาสามารถปรบัตวัไดเมือ่ตองการทาํงานเปนทมี และผูประกอบการ และนกัวชิาการตองการ

ใหนกัศกึษาไดรบัการฝกฝนใหมภีาวะผูนาํ อนัดับทีห่า ทกัษะการแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาเฉพาะหนาที่

นักศึกษาจะตองเผชิญเม่ือปฏิบัติงานจริง อันดับที่หก ทักษะการคิดคํานวณ การมีความคิดเชิงสรางสรรค                

และอันดับที่เจ็ด ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนส่ิงจําเปนตอการทํางานในยุคปจจุบัน

   1.2.2 ดานหลักสูตรและโปรแกรม พบวา หลักสูตรท่ีผูประกอบการและนักวิชาการ                         

เห็นวาควรมีมากท่ีสุด คือ หลักสูตรชางยานยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร อันดับที่สาม 
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ไดแก การบัญชี อันดับท่ีสี่ การทองเที่ยว อันดับท่ีหา ชางอิเล็กทรอนิกส อันดับท่ีหก การโรงแรม และ                                

อันดับที่เจ็ด คอมพิวเตอรธุรกิจ

   1.2.3   ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบวา ผูประกอบการ และนักวชิาการเห็นวานกัศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตมากที่สุด อันดับที่สอง ไดแก เทคโนโลยี

การสื่อสาร อันดับที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่สี่ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อันดับที่หา เทคโนโลยี

การเกษตร อันดับที่หก เทคโนโลยีงานกลึง และเทคโนโลยีงานสี

 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน                                       

จากการสัมภาษณผูประกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน ผูวจิยันาํเสนอผลการวจิยัดวย                 

ตารางการวิเคราะห TWOS Matrix ดังนี้

ตารางท่ี 2

การวิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนดวย TWOS Matrix

                        TWOS Matrix  

 

S–O Strategies 
1.  

     

2.  

3.  

     

4.  

      

5.  

      

W–O Strategies 
1.   

     

2.    

     

3.   

     

 

 

 

 

S–T Strategies 
1.   

2.    

 

1.  

      

 

 3. ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 3 เสนอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ                           

สถาบันอาชวีศกึษาเอกชน จากการวเิคราะห TOWS Matrix ในประเดน็เกีย่วกบัความตองการดานผลติภัณฑ

ทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน สามารถกําหนดกลยุทธได ดังนี้ 
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  3.1 กลยุทธดานการตลาด (SO Strategies)   

   เนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน และ               

สรางเครือขายพนัธมติรรวมมอืกบัผูประกอบการเพ่ือเตรียมความพรอมและความตองการกําลงัคนอาชวีศกึษา 

โดยการสํารวจความตองการของผูประกอบการเก่ียวกับอัตรากําลังคนและสาขาท่ีตองการ โดยจะทําให                       

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และขยายตลาดเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษารองรับ Thailand 4.0 ซึ่งกําลังคน                  

ของอาชีวศึกษาเปนหน่ึงในแรงผลักดัน และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา                

ในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายและเปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ

  3.2 กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies) 

   เนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ                     

และทดสอบคุณภาพทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพือ่เปน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา                       

ทําโดยเสริมสรางองคความรู และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ                

อนัพงึประสงคเหมาะกบัวิชาชพี ตลอดจนการดาํรงชวีติในสงัคม การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรสายวชิาการ 

และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม

  3.3 กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (ST Strategies) 

   เน นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยี  โดยการประเมินในกลุ ม                                       

อาชีพเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยี                                 

และนวัตกรรม โดยนักศึกษาท่ีจบสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะตองผานเกณฑมาตรฐานเพ่ือใหทัน                                     

ตอการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี และเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและ

เปนกําลังพัฒนาในการประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ถาบันอาชีวศกึษาเอกชนพบวา การเพ่ิมศกัยภาพการแขงขัน

ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ออนไลน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองชวยใหนกัศกึษาไดรบัขาวสารใหมๆ  สอดคลองกับการศึกษา

ของ Siano,Vollero, Confetto & Siglioccolo (2013) ศกึษาการจัดการส่ือสารองคกรพบวาการเผยแพรขอมลู

โดยใชสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดชื่อเสียงตอองคกรและยังสอดคลองกับการศึกษาของ Puksawat  &                        

Sadtraruji (2013) ศึกษาเร่ืองการประชาสัมพันธภายใตกระแสส่ือสังคมออนไลน พบวา สื่อสังคมออนไลน

เปนสือ่ทีไ่ดรบัความนยิมในงานประชาสมัพันธและมคีวามกาวหนาอยางตอเนือ่ง อกีทัง้ยงัมแีนวโนมวาจะได

รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต สงผลตอการนํามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ และการสนับสนุนองคกร                                     

ดังนั้นนักศึกษาท่ีจบจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถหางานไดงายเน่ืองจากหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียน

สามารถนาํไปใชไดจรงิ นอกจากนีน้กัศึกษายงัสามารถพฒันาทกัษะความสามารถทางดานการปฏบิตัมิากกวา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 229

ดานทฤษฎี และไดความรูที่ตรงสาขาและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพสวนตัว 

และในสถานประกอบการ สอดคลองกบัการศกึษาของ Hummelsheim & Baur (2014) ศกึษาเร่ืองระบบการศึกษา 

และการฝกอาชีพของอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี พบวา หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา                                

มีการปรับใหเขากับความเปนจริงของการทํางานในสถานประกอบการ ทําใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา                     

จากอาชวีศกึษาเอกชนสามารถประกอบอาชพีไดหลากหลายและเปนแรงงานทีส่าํคญัของประเทศไทย ไดแก 

1) หนวยงานของเอกชน เชน พนักงานบัญชี พนักงานโรงแรม ชางเครื่องยนต พนักงานตอนรับ เปนตน                              

2) รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟา การประปา ระบบการส่ือสาร เปนตน และ 3) หนวยงานราชการ เปนตน                              

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Jackson & Hasak (2014) พบวา นักศึกษาท่ีตัดสินใจเขาศึกษาตอ                              

ระดับอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญตองการเพ่ิมประสบการณดานอาชพี ดวยเหตุผลดังกลาว                    

สถาบนัอาชีวศกึษาจึงมกีารพัฒนาในดานภาพลกัษณ ทกัษะทางวชิาการ และทกัษะดานวชิาชพีใหกบัผูเรียน 

นอกจากน้ีนกัศกึษาท่ีเรยีนในอาชวีศกึษาเอกชนมีความประทับในดาน  1)  อปุกรณอาํนวยความสะดวกสําหรบั

การเรียนทันสมัย 2) อาคารสถานที่ทันสมัย 3) มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 4) มีเคร่ืองอุปโภค และบริโภค                     

ที่ครบครัน สอดคลองกับการศึกษาของ Puchchong, Panturat & Kirdlum  (1973) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการเลอืกเรยีนวทิยาลยัการศกึษาเอกชน กรณศีกึษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณชิยการลพบรุ ี เขตอาํเภอเมอืง 

จังหวัดลพบุรี พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกของสถานศึกษามีอิทธิพล                                  

ตอการเลือกศึกษาตอในวิทยาลัยการศึกษาเอกชน 

 จากวิเคราะหศกัยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจากการสัมภาษณผูประกอบการและนักวิชาการ

ในเขตภาคเหนอืตอนบนพบวา การเพิม่ศกัยภาพการแขงขันของสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน โดยเนนการพฒันา

ศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ และทดสอบคุณภาพทางดานภาษา      

โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สอดคลองกับการศึกษาของ Kumal & Kumal, 2014,63)                                         

ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดนาน พบวา เจาของหรือ                                   

ผูบริหารสถานประกอบการตองการนักบัญชีที่มีความรู ความสามารถในใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ                 

การใชภาษาอังกฤษในการสนทนามากที่สุด

 จากการหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพบวา การเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยี 

โดยการประเมินในกลุมอาชีพเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหลักสูตรท่ีผูประกอบการและ

นักวชิาการเห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยานยนต เนื่องจากเปนสาขาที่ตลาดแรงงานตองการทั้งใน

และตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut 

(2015) ศึกษาความตองการแรงงานและพัฒนาฝมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง พบวาประเทศไทย    

มีความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน สาขากลุมชางยนต เชน ชางซอมรถยนต ชางเคาะตัวถังรถยนต และ                      

ชางสีรถยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร เนื่องจาก เปนบุคคลท่ีมีความสามารถและความรู

ในการทํางานดานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถแกไข ซอมแซม โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                                           

ในสถานประกอบการได และอันดับที่สาม ไดแก การบัญชี เนื่องจากเปนสาขาวิชาพื้นฐาน 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561230

สรุป
 จากขอมูลจํานวนประชากรท่ีลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับการศึกษา                              

มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง                        

โดยการวิจยัครัง้นีพ้บวา แนวทางการเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันของสถาบันอาชวีศกึษาเอกชนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

จึงเปนการทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะสามารถนําไปประยุกตใชเปนกลยุทธ 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธดานการตลาด                        

(SO Strategies) เปนกลยทุธเชงิรกุ ทีเ่นนทาํการตลาดผานการแนะแนว และจดัทาํสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ 

2) กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies) เปนกลยุทธตั้งรับ ที่เนนคุณภาพทางดานภาษา                      

โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 3) กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ST Strategies) เปน                            

แผนทดสอบ โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการเรียนการสอน

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  1.1 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธสถาบัน และควรทําบันทึกขอตกลงกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับนักศึกษาเขาทํางาน

  1.2 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรสงเสริมใหผู ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ                         

เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยเนนความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเปนหลัก

และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพ่ือสรางเครือขายและ

เปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ

  1.3 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการตัดสินใจเขาศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในมุมมองของผูปกครอง และสถานประกอบการ เพิ่มเติม เนื่องจากผูปกครอง                

มีสวนเก่ียวของในการตัดสินเขาศึกษาตอของนักศึกษา และผูประกอบการก็มีสวนในการคัดเลือกนักศึกษา               

ที่จบหลักสูตรเขาประกอบอาชีพ

  2.2 ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาและผูประกอบการที่สงผลตอความตองการ                       

ดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ิมเติม เน่ืองจากปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอ

ความตองการดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน

  2.3 ควรศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษา เน่ืองจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันในแตละสถาบันอาชีวศึกษา

เอกชนมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา
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