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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
เผชิญอยู 2) วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน และ 3) เสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 ของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน กลุม ผูป ระกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน
จํานวน 10 คนและกลุม นักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณประกอบการ
สนทนากลุมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาจากภาพรวม
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ไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาตัดสินใจเลือกเขาเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน เนือ่ งจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝก ประสบการณในระหวางเรียนและนักศึกษา
ตองการใหเปดหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับผูประกอบการตองการใหนักศึกษา
อาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน และตองการใหเปดสอนในหลักสูตร
อุ ต สาหกรรมยานยนต โดยพบว า สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ได ดั ง นี้ 1) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นการตลาด โดยจั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ส ถาบั น
เพื่ อ ขยายตลาด และสร า งโอกาสทางการศึ ก ษา 2) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นเทคโนโลยี
โดยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและมีการทดสอบตามเกณฑการประเมินคุณภาพและ
3) การเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตรและโปรแกรมที่เปดสอนโดยการเสริมสรางองคความรู
จากวิ ท ยากรผู  ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความสามารถและทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ในอนาคต
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
ตอปคอ นขางตํา่ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากประเทศไทยประสบภาวะความถดถอยทางดานเศรษฐกิจ เมือ่ เทียบกับ
ประเทศสวนใหญในอาเซียน ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑสูงโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย
ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอป คิดเปนรอยละ 5.8 ประเทศมาเลเซีย
คิดเปนรอยละ 4.7 ประเทศฟลิปปนส คิดเปนรอยละ 7.2 และประเทศสิงคโปร คิดเปนรอยละ 3.9
(Namthongdee, 2015, 14) ดังนั้นเพื่อเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายและยุทธศาสตร ในการสงเสริมการจัดการศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา ใหมกี ารจัดการศึกษา
ที่มีสัดสวนที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 60 ภายในป พ.ศ. 2561 โดยการเสริมสรางการมีสวนรวม เพิ่มสัดสวน
การจัดการศึกษาภาคเอกชนในดานปริมาณและคุณภาพใหมากขึ้น รวมถึงการลดบทบาทการจัดการศึกษา
ของภาครัฐและจากสถิติการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ในป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ทําใหนักเรียน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (Poonnakaseam, 2012, 3-8) ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงเกิดการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น อีกทั้งยังประสบ
กับปญหาการขยายการศึกษาโดยผานกลไกการเพิ่มโรงเรียนรัฐบาลขึ้นจํานวนมาก สงผลใหสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนตองแขงขันการรับนักศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนจํานวนมาก และมีสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนหลายแหงตองลมเลิกไป และหลังจากที่รัฐบาลออก
กฎหมายงดเก็บคาเลาเรียนหรือใหเรียนฟรี 12 ป ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 และนโยบายการอาชีวศึกษา “อยากเรียนตองไดเรียน” ทําใหผเู รียนเมือ่ จบชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
แลวนิยมเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสงผลใหสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนมีผูเรียนนอยลง
(Jamderm & Simaung, 2013, 86-98) นอกจากปจจัยดังกลาวที่กลาวมาขางตนแลว สถาบันอาชีวศึกษา
ยังมีผลกระทบทีม่ าจากจํานวนประชากรทีล่ ดลง จากผลการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2555 - 2556
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบวา จํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ
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การศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2556 มีการรณรงค
ใหเรียนตอในสายสามัญ ตามสถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2555-2556 ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพบวา สัดสวนนักเรียนประเภทสามัญศึกษาตออาชีวศึกษาคิดเปน 66:34 คน
จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง ซึ่งตรงกันขามกับการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนีมรี ะบบการจัดการเรียนการสอนควบคูไ ปกับการฝกอบรมโดยหลักสูตร
มีการปรับใหสอดคลองกับความเปนจริง การที่นักศึกษาตองทํางานในสถานประกอบการสงผลใหนักศึกษา
ตัดสินใจเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจํานวนมาก (Hummelsheim & Baur, 2014, 279-296) อยางไรก็ตาม
การเรียนการสอนสายอาชีวศึกษายังตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมอยูเสมอ ดังนั้น
หลักสูตรและการสอนจึงตองสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วและมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน
(Thairat Online, 2015) รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนตองพัฒนาสถาบันใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ เชน การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และการสอบ V-NET (Vocational National Education Test) เพื่อใหสามารถผลิตแรงงานไทยที่มีคุณภาพ
และศักยภาพในการเปนประชาคมอาเซียน และเพื่อใหสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีศักยภาพในการแขงขัน
เพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบัน
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ที่ จ ะสามารถผลิ ต แรงงานให ต รงตามความต อ งการของ
สถานประกอบการ และสามารถสรางความเชือ่ มัน่ ตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได ผูว จิ ยั จึงทําการศึกษา
ปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู เพื่อใชในการวิเคราะหศักยภาพและ
เสนอเปนแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเผชิญอยู
2. วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
3. เสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแมฮองสอน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2552 มาตรา 10 หนา 5 เพื่อใหบรรลุประกาศ
ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง คือ 1) การมีเอกภาพดานนโยบาย
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 2) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตาม
ความถนัดและความสนใจอยางทั่วถึงตอเนื่องถึงปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบดวย 1) การศึกษาใน
ระบบ 2) การศึกษานอกระบบและ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี ที่เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอ
ตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรือ่ งการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล (Poonnakaseam, 2012)
Office of the Vocational Education Commission (2013) ไดมีการกําหนดมาตรฐาน เพื่อใช
เป น เกณฑ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบและประเมิ น ผล จํ า นวน 6 มาตรฐาน ได แ ก มาตรฐานที่ 1
ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน มาตรฐานที่ 3 ดานการดูแลผูเรียนและกิจกรรม มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 5 ดานการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย และมาตรฐานที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา
2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสนิ คาทีต่ อบสนองความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง (Wongmontha, 2011)
โดยมีตัวแปรหรือองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) เปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาด
ที่ ส  ง ผลกระทบต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ได แ ก 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ 2) ราคา 3) การจั ด จํ า หน า ย และ
4) การสงเสริมการตลาด (Borikutt, 2014)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดแผนกลยุทธ TOWS Matrix
Sereerat, Hirankitti & Wanichayaporn (2002) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวางแผนกลยุทธองคกร
เปนกระบวนการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก ไดแก จุดแข็ง จุดเดน ขอไดเปรียบ และ
จุดออน แลวนํามาจับคูแ ละจัดลําดับความสําคัญวาควรปรับปรุงและแกไขรายการใดกอน กลยุทธทคี่ ดิ ขึน้ มา
แตละขอสามารถเชื่อมและเสริมกันไดดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวย TOWS Martrix
TWOS Matrix
Ã°µ¸ÉµÎ ´
°»¦¦¸ÉµÎ ´

»Â È ¸ÉµÎ ´
S–O Strategies
Îµ»Â ÈÅÁ¡·É¤Ã°µ
S–T Strategies
Îµ»Â ÈÅ¨°»¦¦

»°n °¸ÉµÎ ´
W–O Strategies
ÎµÃ°µÅ¨»°n°
W–T Strategies
d»°n°Á¡ºÉ°¨°»¦¦

ทางเลือกกลยุทธ
WT เมื่อเห็นจุดออนและอุปสรรคสูงกวาคูแขงขัน ตองพัฒนาอีกระยะจึงจะแขงขันได
(กลยุทธถอย)
WO มีจุดออนสูงแตโอกาสก็สูงดวย ตองคอยหลีกเลี่ยงบางจุดออนเพื่อโอกาส
ควรเลือกแผนตั้งรับ
ST มีจุดแข็งสูงแตเจออุปสรรคแขงขันสูง หรือผูบริหารยังขาดความมั่นใจ
ควรเลือกแผนทดสอบ
SO มีทั้งจุดแข็งและโอกาสสูง เลือกแผนรุก

4. แนวคิดและทฤษฎีการเลือกอาชีพ
Holland, J. L. ผูส ราง "แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ" (The Vocational Preference Inventory)
และไดสราง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ขึน้ โดยมีความคิดพืน้ ฐาน 4 ประการ (Holland, 1973, 537) ประกอบดวย
ประการทีห่ นึง่ บุคลิกภาพของบุคคล 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ไดแก 1) งานชางฝมอื และ
งานชางกลางแจง 2) งานวิทยาศาสตรและเทคนิค 3) งานบริการการศึกษาและสังคม 4) งานสํานักงานและเสมียน 5)
งานจัดการและคาขาย และ 6) งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม ประการที่สอง สิ่งแวดลอมของบุคคล
6 อยางตามความสนใจอาชีพประเภทตางๆ ซึ่งสิ่งแวดลอมแตละอยางไดถูกครอบงําโดยบุคลิกภาพที่ตางกัน
ประการที่สาม สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย บุคคลที่อยูภายใตสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยจะแสดงความสามารถ
และเปนโอกาสใหแสดงทัศนคติ คานิยม และบทบาท ประการที่สี่พฤติกรรมของบุคคลจะถูกกําหนด
โดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอม เมื่อเขาใจบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมก็จะทราบถึงความสามารถเฉพาะ
การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ และสังคม
5. แนวคิดดานผลิตภัณฑของอาชีวศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑของอาชีวศึกษาในประเทศไทย ควรใหความสําคัญในเรือ่ งของการตลาด
หลักสูตรและโปรแกรมตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จําเปนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันและ
ผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพดังนี้
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5.1 ดานการตลาด นักศึกษาสวนใหญจะคํานึงถึง 1) ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
2) สิง่ ทีน่ กั ศึกษาไดจากหลักสูตร 3) ความประทับในหลักสูตร และ 4) สถานทีท่ าํ งานหลังจากสําเร็จการศึกษา
โดยพบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษา ไดแก ความชอบและความถนัด
ในสาขา ชื่อเสียงของสถานศึกษา และการประชาสัมพันธจากเพื่อน ตามลําดับ (Sukpan, 2013, 122-134)
5.2 ดานหลักสูตรและโปรมแกรม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญเกีย่ วกับ 1) สาขาทีเ่ ลือก
เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 2) การเปดหลักสูตร 3) ความคาดหวังของนักศึกษาจากการเรียน และ
4) การศึกษาตอเมือ่ สําเร็จการศึกษา ปจจุบนั พบวาการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศยังไมสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ าํ เปนตอการทํางาน เชน ทักษะการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขาดความรับผิดชอบ ความอดทน
ความขยัน และระเบียบวินัย เปนตน (Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut, 2015 &
Kaewcharoen, 2014)
5.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทยเพือ่ รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ผูบ ริหารควรนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูจาก Internet และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ
กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Sutantivanichkul, 2011)
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

êĆüĒðøêćö

êĆüĒðøêšî
¨·£´r µµ¦¨µ °
µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
x o µµ¦¨µ Sukpan (2013)
 x Jamderm & Simaung (2013)
o µ®¨´¼¦Â¨³Ã¦¤Â¦¤
§¬¸µ¦Á¨º°°µ¸¡ (Holland. 1973)
x o µÁÃÃ¨¥¸Â¨³ª´¦¦¤
Sutantivanichkul (2011)

µ¦Á¡·É¤«´¥£µ¡µ¦Â n  ´ °
µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
x ¨¥»roµµ¦¨µ
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
3 กลุม ไดแก 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน 2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปที่ 1 - ชัน้ ปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) ผูป ระกอบการ
ในเขตภาคเหนือตอนบน 4) นักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยแตละกลุมมีเกณฑในการคัดเลือกผูให
ขอมูลสําคัญ ดังนี้
1.1 กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คนมีเกณฑ
ในการคัดเลือก คือ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร
นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ตัดสินใจเลือกเขาเรียนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน
1.2 กลุ  ม นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ป ที่ 1- ชั้ น ป 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 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร นาน
ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน ที่ประกอบธุรกิจมาไมนอยกวา 5 ป และเปนสถานประกอบการที่
มีการฝกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
1.4 กลุมนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวน 10 คน มีเกณฑในการคัดเลือก คือ
เปนผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ในพืน้ ที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา
เชียงใหม แพร นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮอ งสอน ทีม่ ปี ระสบการณทาํ งานไมนอ ยกวา 10 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group Interview)
โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบปลายเปดที่มีความยืดหยุนและเปดกวาง เปนขอคําถามที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนถอยคําในการสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการเรียนในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
และคุณสมบัตขิ องนักเรียนอาชีวะทีผ่ ปู ระกอบการตองการรับเขาทํางาน และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปประเมินขอคําถามใหมี
ความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นทีต่ อ งการวัดไดครบถวน โดยใหผเู ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน
เนือ้ หาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคา เทากับ 0.80 ทุกขอ โดยกําหนดระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง/ไมเหมาะสม 0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม
สามารถนําไปใชได
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ
จากกลุม ตัวอยาง โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบและจัดหมวดหมูข องขอมูล พรอมทัง้ บันทึกเสียง
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
ของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ในวั น ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ในงานแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกับผูประกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบนใน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 สถานที่ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค ในงานวันมหกรรมวิชาการแปซิฟค
เพื่อชุมชน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ทําการวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณทงั้ สามกลุม โดยการรวบรวมขอมูลทีไ่ ดจากแบบฟอรม
การบันทึกและการบันทึกเสียงการโตตอบในประเด็นการสัมภาษณ โดยเริ่มตนวิเคราะหประเด็นหลัก
จากภาพรวมไปสูก ารวิเคราะหประเด็นยอยตามลําดับ แลวนําเสนอในรูปแบบการบรรยายเนือ้ หาเชิงพรรณนา
ตามขอคนพบ จากนั้นนํามาวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคที่ 1 ปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ ถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
เผชิญอยู
ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลจํานวนประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนน อ ยลงจนถึ ง ขั้ น บางสถานศึ ก ษาต อ งป ด กิ จ การ อี ก ทั้ ง ยั ง ได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลน อ ย
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) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสวนใหญจะมีงานทํา ซึ่งตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) การดูแล
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ของอาจารยอยางทั่วถึงและใสใจในดานการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาเกิดความประทับใจ 4) ชื่อเสียง
ของสถาบั น 5) ร า นจํ า หน า ยอาหารในสถาบั น มี จํ า นวนมาก นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กได ห ลากหลาย
6) การมีระเบียบวินัย 7) นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมากกวาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะมีการเผยแพรขาวสารผานทางเว็บไซต และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ชวยใหนักศึกษาไดรับขาวสารใหมๆ
1.1.2 ดานหลักสูตรและโปรแกรม นักศึกษาตองการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเทคนิค
การสอนโดยใชคอมพิวเตอร และหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาตองการใหเปดมากทีส่ ดุ คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรกราฟก
อันดับที่สองไดแก หลักสูตรชางเชื่อม อันดับที่สาม หลักสูตรการทองเที่ยว อันดับที่สี่ หลักสูตรชางกลโรงงาน
และอันดับที่หา หลักสูตรการโรงแรม
1.1.3 ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม นั ก ศึ ก ษาต อ งการเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มีโสตทัศนูปกรณทคี่ รบ มีเทคนิคการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณอนื่ ๆ ระบบ Internet ทีม่ คี วามเร็วสูง
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ สถาบัน และนักศึกษาตองการใหเปดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีกบั การพัฒนาอุตสาหกรรม
มากที่สุด โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตเพิม่ ขึน้ ชวยใหประหยัดแรงงาน ลดตนทุนและรักษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยี
ที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร
วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร การสือ่ สาร เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร เชน พลาสติก แกว วัสดุกอ สราง โลหะ เปนตน
อันดับที่สองไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการเกษตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนา
ดานการเกษตร จะเปนการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ เปนตน อันดับที่สาม หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรค และอันดับที่สี่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ จะเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ
ซึ่งจะชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ผลการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) ผูประกอบการและนักวิชาการในเขต
ภาคเหนือตอนบน สรุปไดดังนี้
1.2.1 ดานการตลาด ผูประกอบการและนักวิชาการตองการใหนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษามากทีส่ ดุ โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อันดับทีส่ อง ไดแก ทักษะ
โดยการฝกอบรมดวยการปฏิบตั งิ าน อันดับทีส่ าม ทักษะดานทฤษฎีและปฏิบตั ิ อันดับทีส่ ี่ ทักษะการเขาสังคม
โดยเนนใหนกั ศึกษาสามารถปรับตัวไดเมือ่ ตองการทํางานเปนทีม และผูป ระกอบการ และนักวิชาการตองการ
ใหนกั ศึกษาไดรบั การฝกฝนใหมภี าวะผูน าํ อันดับทีห่ า ทักษะการแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาเฉพาะหนาที่
นักศึกษาจะตองเผชิญเมื่อปฏิบัติงานจริง อันดับที่หก ทักษะการคิดคํานวณ การมีความคิดเชิงสรางสรรค
และอันดับที่เจ็ด ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิ่งจําเปนตอการทํางานในยุคปจจุบัน
1.2.2 ดานหลักสูตรและโปรแกรม พบวา หลักสูตรที่ผูประกอบการและนักวิชาการ
เห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยานยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร อันดับที่สาม
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ไดแก การบัญชี อันดับที่สี่ การทองเที่ยว อันดับที่หา ชางอิเล็กทรอนิกส อันดับที่หก การโรงแรม และ
อันดับที่เจ็ด คอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2.3 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบวา ผูป ระกอบการ และนักวิชาการเห็นวานักศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตมากที่สุด อันดับที่สอง ไดแก เทคโนโลยี
การสื่อสาร อันดับที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่สี่ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อันดับที่หา เทคโนโลยี
การเกษตร อันดับที่หก เทคโนโลยีงานกลึง และเทคโนโลยีงานสี
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 วิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
จากการสัมภาษณผปู ระกอบการและนักวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน ผูว จิ ยั นําเสนอผลการวิจยั ดวย
ตารางการวิเคราะห TWOS Matrix ดังนี้
ตารางที่ 2
การวิเคราะหศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนดวย TWOS Matrix
TWOS Matrix

Ã°µ¸ÉµÎ ´

°»¦¦¸ÉµÎ ´

»Â È ¸ÉµÎ ´
S–O Strategies
1. µ´°µ¸ª«¹¬µÁ°¤¸°»¦r
µ¦Á¦¸¥µ¦°¸É¦¦´
2. ´«¹¬µ¸ÉÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µnªÄ®n¤¸µÎµ
3. °µµ¦¥rÄnÄÄoµµ¦Á¦¸¥µ¦°
ÎµÄ®o´«¹¬µÁ·ªµ¤¦³´Ä
4. ¦oµÎµ®nµ¥°µ®µ¦Äµ´¤¸Îµª¤µ
´«¹¬µµ¤µ¦Á¨º°Åo®¨µ®¨µ¥
5. ´«¹¬µÁ oµ¹ o°¤¼¨ nµªµ¦µµ´
°µ¸ª«¹¬µÁ°¤µªnµ °¦´µ¨
S–T Strategies
1. ºÉ°Á¸¥ °µ´
2. µ¦´»µ¦´µ¨¤¸o°¥

»°n °¸ÉµÎ ´
W–O Strategies
1. µ¦¡´µ´¬³oµ£µ¬µ
Ã¥Á¡µ³£µ¬µ¸Â¨³£µ¬µ°´§¬
2. ®¨´¼¦¸Éª¦¤¸¤µ¸É» º°
®¨´¼¦nµ¥µ¥r
3. ´«¹¬µµ´°µ¸ª«¹¬µÁ°
ª¦¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´ÁÃÃ¨¥¸¥µ¥r

:y76WUDWHJLHV
1. Îµª´Á¦¸¥Â¨³´«¹¬µ¤¸ÂªÃo¤
¨¨°¥nµn°ÁºÉ°

3. ผลการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค ที่ 3 เสนอแนวทางการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห TOWS Matrix ในประเด็นเกีย่ วกับความตองการดานผลิตภัณฑ
ทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน สามารถกําหนดกลยุทธได ดังนี้
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3.1 กลยุทธดานการตลาด (SO Strategies)
เนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน และ
สรางเครือขายพันธมิตรรวมมือกับผูป ระกอบการเพือ่ เตรียมความพรอมและความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา
โดยการสํารวจความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับอัตรากําลังคนและสาขาที่ตองการ โดยจะทําให
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และขยายตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษารองรับ Thailand 4.0 ซึ่งกําลังคน
ของอาชีวศึกษาเปนหนึ่งในแรงผลักดัน และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายและเปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ
3.2 กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies)
เนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ
และทดสอบคุณภาพทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กอนทีจ่ ะสําเร็จการศึกษา เพือ่ เปน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา
ทําโดยเสริมสรางองคความรู และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเหมาะกับวิชาชีพ ตลอดจนการดํารงชีวติ ในสังคม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
3.3 กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ST Strategies)
เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาในด า นเทคโนโลยี โดยการประเมิ น ในกลุ  ม
อาชี พ เทคโนโลยี ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ด า นเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม โดยนั ก ศึ ก ษาที่ จ บสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนจะต อ งผ า นเกณฑ ม าตรฐานเพื่ อ ให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและ
เปนกําลังพัฒนาในการประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ทีส่ ถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพบวา การเพิม่ ศักยภาพการแขงขัน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ออนไลน โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือ่ งชวยใหนกั ศึกษาไดรบั ขาวสารใหมๆ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Siano,Vollero, Confetto & Siglioccolo (2013) ศึกษาการจัดการสือ่ สารองคกรพบวาการเผยแพรขอ มูล
โดยใชสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดชื่อเสียงตอองคกรและยังสอดคลองกับการศึกษาของ Puksawat &
Sadtraruji (2013) ศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธภายใตกระแสสื่อสังคมออนไลน พบวา สื่อสังคมออนไลน
เปนสือ่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมในงานประชาสัมพันธและมีความกาวหนาอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีแนวโนมวาจะได
รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น ในอนาคต ส ง ผลต อ การนํ า มาซึ่ ง ชื่ อ เสี ย ง ภาพลั ก ษณ และการสนั บ สนุ น องค ก ร
ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถหางานไดงายเนื่องจากหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
สามารถนําไปใชไดจริง นอกจากนีน้ กั ศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางดานการปฏิบตั มิ ากกวา
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ดานทฤษฎี และไดความรูที่ตรงสาขาและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพสวนตัว
และในสถานประกอบการ สอดคลองกับการศึกษาของ Hummelsheim & Baur (2014) ศึกษาเรือ่ งระบบการศึกษา
และการฝกอาชีพของอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี พบวา หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
มีการปรับใหเขากับความเปนจริงของการทํางานในสถานประกอบการ ทําใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จากอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายและเปนแรงงานทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ไดแก
1) หนวยงานของเอกชน เชน พนักงานบัญชี พนักงานโรงแรม ชางเครื่องยนต พนักงานตอนรับ เปนตน
2) รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟา การประปา ระบบการสื่อสาร เปนตน และ 3) หนวยงานราชการ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Jackson & Hasak (2014) พบวา นักศึกษาที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญตอ งการเพิม่ ประสบการณดา นอาชีพ ดวยเหตุผลดังกลาว
สถาบันอาชีวศึกษาจึงมีการพัฒนาในดานภาพลักษณ ทักษะทางวิชาการ และทักษะดานวิชาชีพใหกบั ผูเ รียน
นอกจากนีน้ กั ศึกษาทีเ่ รียนในอาชีวศึกษาเอกชนมีความประทับในดาน 1) อุปกรณอาํ นวยความสะดวกสําหรับ
การเรียนทันสมัย 2) อาคารสถานที่ทันสมัย 3) มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 4) มีเครื่องอุปโภค และบริโภค
ที่ครบครัน สอดคลองกับการศึกษาของ Puchchong, Panturat & Kirdlum (1973) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกเรียนวิทยาลัยการศึกษาเอกชน กรณีศกึ ษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เขตอําเภอเมือง
จั ง หวั ด ลพบุ รี พบว า ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของสถานศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ล
ตอการเลือกศึกษาตอในวิทยาลัยการศึกษาเอกชน
จากวิเคราะหศกั ยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจากการสัมภาษณผปู ระกอบการและนักวิชาการ
ในเขตภาคเหนือตอนบนพบวา การเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาโดยการทดสอบและประเมินการใชโปรแกรมตางๆ และทดสอบคุณภาพทางดานภาษา
โดยเฉพาะภาษาจี น และภาษาอั ง กฤษ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Kumal & Kumal, 2014,63)
ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดนาน พบวา เจาของหรือ
ผูบริหารสถานประกอบการตองการนักบัญชีที่มีความรู ความสามารถในใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
การใชภาษาอังกฤษในการสนทนามากที่สุด
จากการหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพบวา การเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยี
โดยการประเมินในกลุมอาชีพเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหลักสูตรที่ผูประกอบการและ
นักวิชาการเห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยานยนต เนื่องจากเปนสาขาที่ตลาดแรงงานตองการทั้งใน
และตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ Upayokin, Prapatthong, Chondamrongkun & Pimpisut
(2015) ศึกษาความตองการแรงงานและพัฒนาฝมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง พบวาประเทศไทย
มีความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน สาขากลุมชางยนต เชน ชางซอมรถยนต ชางเคาะตัวถังรถยนต และ
ชางสีรถยนต อันดับที่สอง ไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร เนื่องจาก เปนบุคคลที่มีความสามารถและความรู
ในการทํ า งานด า นระบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง สามารถแก ไ ข ซ อ มแซม โปรแกรมเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
ในสถานประกอบการได และอันดับที่สาม ไดแก การบัญชี เนื่องจากเปนสาขาวิชาพื้นฐาน
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สรุป
จากขอมูลจํานวนประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหจํานวนผูเขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง
โดยการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา แนวทางการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
จึงเปนการทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะสามารถนําไปประยุกตใชเปนกลยุทธ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธดานการตลาด
(SO Strategies) เปนกลยุทธเชิงรุก ทีเ่ นนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ
2) กลยุทธดานหลักสูตรและโปรแกรม (WO Strategies) เปนกลยุทธตั้งรับ ที่เนนคุณภาพทางดานภาษา
โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 3) กลยุทธดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ST Strategies) เปน
แผนทดสอบ โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนทําการตลาดผานการแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธสถาบัน และควรทําบันทึกขอตกลงกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับนักศึกษาเขาทํางาน
1.2 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ
เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเปนหลัก
และควรมีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายและ
เปนการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ
1.3 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการตัดสินใจเขาศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในมุมมองของผูปกครอง และสถานประกอบการ เพิ่มเติม เนื่องจากผูปกครอง
มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเขาศึกษาตอของนักศึกษา และผูประกอบการก็มีสวนในการคัดเลือกนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรเขาประกอบอาชีพ
2.2 ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาและผูประกอบการที่สงผลตอความตองการ
ดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนเพิม่ เติม เนือ่ งจากปจจัยสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกันอาจมีผลตอ
ความตองการดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน
2.3 ควรศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษา เนื่องจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันในแตละสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักศึกษา
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