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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2)ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 3)
ศึ กษาจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริห ารทุ นมนุษ ย์ข องวิท ยาลัย อาชีว ศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 4)พัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจั ย แบบ
ผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจานวน 176 คน ครู184 คน รวม 360 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบประเมินกรอบแนวคิดการวิจัย และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ข อง
กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีPNImodified และการวิเคราะห์
เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจั ยพบว่า 1)กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการบริห ารทุ นมนุษย์ของวิท ยาลัยอาชีว ศึกษาเอกชนฯ
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน และคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย คุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ (1)
ด้ า นความรู้ ประกอบด้ว ย ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย น และความรู้ท างทฤษฎีและวิชาชีพ (2) ด้า นทั กษะ
ประกอบด้วย ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะทางด้านการทางานเป็นทีม (3)
ด้านเจตคติ ประกอบด้วย ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2)
สภาพปัจจุบันของการบริหารทุ นมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ การ
พัฒนาบุคลากร การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากร การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ทั้งนี้ การบริหารผลงานและค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก 3)
จุดแข็งในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียนคือ การพัฒนาบุคลากร ส่วนจุดอ่อนคือ การบริหารผลงานและค่าตอบแทน และการสรรหาการคัดเลือกบุคลากร โดย
พบว่า มิติของด้านเจตคติของทุกด้านเป็นจุดแข็ง ส่วนมิติด้านความรู้และด้านทักษะของทุกด้านเป็นจุดอ่อน โอกาสคือ สภาพ
เทคโนโลยี ภาวะคุกคามคือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ และสภาพสังคม ตามลาดับ 4) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย กลยุทธ์
หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 9 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 1) ปฏิรูปการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมุ่งผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2) เพิ่มขีดความสามาถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้า งคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่ง
ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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{

This research aims to 1) study the conceptual framework of private vocational college’s human capital
management according to the concept of vocational students characteristic for ASEAN Community, 2) examine the
current state and desired state of private vocational college’s human capital management according to the concept
of vocational students characteristic for ASEAN Community, 3) investigate the strengths, weaknesses, opportunities
and threats of private vocational college’s human capital management according to the concept of vocational
students characteristic for ASEAN Community, 4) develop strategies for private vocational college’s human capital
management according to the concept of vocational students characteristic for ASEAN Community, conducted by
using mixed method research. Data was collected from personnel of private vocational colleges consisting of 176
administrators and 184 teachers, totaling 360 persons. Tools used in the research included questionnaires,
evaluation survey of research framework, and evaluation survey of suitability and feasibility of strategies. The data
was analyzed using statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, PNI modified and content analysis from
group discussion.
The results revealed that 1) the research conceptual framework of human capital was consisted with 3
processes (1)recruitment and selection (2) professional development and (3) performance and compensation. While
the conceptual framework of vocational students characteristic for ASEAN Community was consisted with 3
dimensions (1) knowledge (2) skills (3) attitude 2) The current state of private vocational college’s human capital
management according to the concept of vocational students characteristic for ASEAN Community was at a high
level and the desired state at the highest level. 3) The strength of private vocational college’s human capital
management according to the concept of vocational students characteristic for ASEAN Community was human
resource development while the weaknesses were performance and compensation management, and recruitment
and selection. The finding indicated that attitude dimension was considered as strength while the dimension of
knowledge and skills were weaknesses. The opportunity was technology environment whereas the threats included
government policies, economic and social conditions. 4) Strategies for private vocational college’s human capital
management according to the concept of vocational students characteristic for ASEAN Community consisted of
three major strategies, i.e. 1) reforming the performance and compensation management with the focus on the
outcomes of strengthening the vocational students characteristic for ASEAN Community, 2) enhancing the
competitiveness of recruitment and selection with the focus on the outcomes of strengthening the vocational
students characteristic for ASEAN Community, and 3) developing the human resource competencies with the focus
on the outcomes of strengthening the vocational students characteristic for ASEAN Community.
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ปรึกษาแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการจัดทางานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง เป็นอย่างยิ่งขอกราบ
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ กรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์และให้ข้อมูลอันเป็นประโยน์
อย่างยิ่งแด่ผู้วิจัยในการพัฒนาวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนมีความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น และขอขอบคุณ
คณาจารย์ ส าขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระสิ ทธิ
ประสาทวิชาความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย
ขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่า และ เพื่อนๆ ร่วมรุ่น หลักสูตรบริหารการศึกษา ที่ให้คาชี้แนะ
และปรึกษา ตลอดจนกาลังใจในการทางานตั้งแต่เริ่มจนทาวิทยานิพนธ์นี้สาเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกอบอุ่น
ตลอดเวลาที่ร่วมศึกษาและทาวิจัยเล่มนี้
ท้ายนี้ผู้วิจัย ขอบคุณครอบครัว ที่เป็นกาลังใจสาคัญในการเสริมพลังบวกให้ผู้วิจัยผ่าน
อุปสรรคและจัดทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ ขอขอบคุณทุกๆ
ท่านด้วยความรัก

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................................ ช
สารบัญตาราง .......................................................................................................................................ฐ
สารบัญภาพ......................................................................................................................................... ถ
บทที่ 1 บทนา ..................................................................................................................................... 1
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา .................................................................................. 1
1.2 คาถามการวิจัย ........................................................................................................................ 7
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ............................................................................................................... 7
1.4 นิยามศัพท์ ............................................................................................................................... 8
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย .......................................................................................................... 9
1.5.1 กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ....................................................................................... 9
1.5.2 คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ........................................ 10
1.5.3 การพัฒนากลยุทธ์ ....................................................................................................... 11
1.6 ขอบเขตการวิจัย .................................................................................................................... 13
1.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ......................................................................................... 13
1.6.2 เนื้อหา ......................................................................................................................... 13
1.7 ขั้นตอนการวิจัย ..................................................................................................................... 13
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................................... 14
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................ 15
2.1 แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ .................................................................................................. 15

ซ
หน้า
2.1.1 การพัฒนาแนวคิดทุนมนุษย์........................................................................................ 15
2.1.2 ความหมายของทุนมนุษย์ ........................................................................................... 18
2.1.3 องค์ประกอบของทุนมนุษย์ ......................................................................................... 20
2.1.4 การพัฒนาแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ ...................................................................... 21
2.1.5 ความหมายการบริหารทุนมนุษย์ ................................................................................ 25
2.1.6 ความสาคัญของการบริหารทุนมนุษย์ ......................................................................... 26
2.1.7 กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ..................................................................................... 27
2.2 แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ....................................... 42
2.2.1 คุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .................................. 42
2.3 บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา .............................................................................................. 48
2.3.1 แนวคิดพื้นฐานการจัดการอาชีวศึกษา......................................................................... 49
2.3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ............................................................................................ 50
2.3.3 ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ........ 51
2.3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน .................................................... 54
2.4 แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ................................................................................................ 55
2.4.1 ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ ............................................................................... 55
2.4.2 ระดับกลยุทธ์............................................................................................................... 58
2.4.3 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ................................................................................... 58
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................ 66
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย ................................................................................................................. 70
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย ...................................................................................................................... 70
3.2 ขั้นตอนการวิจัย ..................................................................................................................... 70
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... 84

ฌ
หน้า
4.1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน....................................... 85
4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ................................................................................................................................. 86
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ............................................... 86
4.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ....................................... 89
4.2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก .................................. 103
4.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ............................................................................................................................... 115
4.3.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ....................................................... 115
4.3.2 ผลการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก................................... 119
4.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .............. 143
4.4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จาแนกรายด้านของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน......................................................... 144

ญ
หน้า
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .... 148
4.4.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ..................................................................................................... 155
4.4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมและรายด้านของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ....................................................................... 158
4.4.5 ผลการจับคู่กลยุทธ์และพัฒนาแนวกลยุทธ์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน..................................................................................................................... 163
4.4.6 ผลการวิเคราะห์ SO / WO / ST / WT จาแนกรายด้านการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ..................................................................................................... 164
4.5 ผลการพัฒนา(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ....................................... 166
4.5.1 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 1...................................................................................... 166
4.5.2 ผลการตรวจสอบ(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1) .. 175
4.5.3 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 2...................................................................................... 183
4.5.4 ผลการตรวจสอบ(ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 2 ........................................................ 192

ฎ
หน้า
4.6 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับสมบูรณ์ ............................................. 207
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.................................................................... 213
5.1 สรุปผลการวิจัย................................................................................................................... 213
5.1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .......................... 213
5.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน..................................................................................................................... 214
5.1.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน .............. 214
5.1.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ................. 215
5.1.2.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน............................................................................ 217
5.1.3 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 กล
ยุทธ์หลัก และ 9 กลยุทธ์รอง .................................................................................... 217
5.2 อภิปรายผลการวิจัย............................................................................................................ 219
5.2.1 อภิปรายในประเด็นกรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน..................................................................................................................... 219

ฏ
หน้า
5.2.2 อภิปรายในประเด็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน ......................................................................................... 221
5.2.3 อภิปรายจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคามและโอกาสการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ..................................................................................................... 227
5.2.4 อภิปรายประเด็นกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .......................... 229
5.3 ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................... 231
รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 234
ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 244
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................... 291

ฐ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ ..................................................................... 32
ตารางที่ 2 ตารางที่ขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติงาน...................................................................... 41
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ...................... 47
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย ............................................................................................................... 81
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ....................................... 86
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง .................. 87
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม...................... 89
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ...................................................................... 90
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบ
ย่อยด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ............................................................................. 94
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบ
ย่อยด้านการพัฒนาบุคลากร .......................................................................................... 95
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบ
ย่อยด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน .................................................................. 98

ฑ
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม ................ 103
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้าน
นโยบายรัฐบาล ............................................................................................................. 105
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพ
เศรษฐกิจ ...................................................................................................................... 107
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพ
สังคม ............................................................................................................................ 109
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพ
เทคโนโลยี .................................................................................................................... 112
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ......................................... 116
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ............................................................ 117
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก...................................... 121

ฒ
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดย
จาแนกตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร....................................................................... 123
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดย
จาแนกตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร....................................................................... 124
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม โดย
จาแนกตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร....................................................................... 126
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพเทคโนโลยี
โดยจาแนกตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ................................................................ 128
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดย
จาแนกตามการพัฒนาบุคลากร .................................................................................... 129
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ
โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร .............................................................................. 131
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม โดย
จาแนกตามการพัฒนาบุคลากร .................................................................................... 133

ณ
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี
โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร .............................................................................. 134
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดย
จาแนกตามการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ............................................................ 136
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ
โดยจาแนกตามการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ...................................................... 138
ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม โดย
จาแนกตามการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ............................................................ 139
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี
โดยจาแนกตามการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ...................................................... 141
ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน .......................................................................... 144
ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ........................................................................................................ 148
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จาแนกตามการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ........................................................................................................ 155

ด
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน............................................................................................. 155
ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียนทั้งโดยรวมและรายด้าน ................................................................................... 158
ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ........................................................................................................ 160
ตารางที่ 38 คู่กลยุทธ์ที่นาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ........................................................................................................................ 163
ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ........................................................................................................................ 164
ตารางที่ 40 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 1 ......................................................................................... 166
ตารางที่ 41 จานวนและร้อยละของการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
วิธีดาเนินการตามร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ............................................ 176
ตารางที่ 42 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 2 ......................................................................................... 183
ตารางที่ 43 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ารบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2) ............ 193

ต
ตารางที่ 44 กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ฉบับสมบูรณ์ .................................................................................................. 207

ถ

สารบัญภาพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย .......................................................................................... 12
แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ ผลผลิตของผู้ปฏิบัติงานและผลผลิตขององค์กร ...... 17
แผนภาพที่ 3 สมการทุนมนุษย์ ........................................................................................................ 20
แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เป้าประสงค์ ............................ 29
แผนภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์TOWS Metrix ............................................................................. 64

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของโลกส่ง
ผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการอยู่รอดของพลเมืองในประเทศสานักโฆษก สานัก
เลขาธิการรัฐมนตรี 2557 อ้างใน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศักดิ์
(2560); (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ก) โดยเฉพาะระบบการศึกษาซึ่งเป็นระบบที่สาคัญ
ของประเทศที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ออกไปพัฒนาชาติที่สาคัญ เนื่องจากคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง
ขององค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร(จอมพงศ์ มงคลวนิช , 2556) ซึ่ง ใน
ปัจจุบันยังพบว่าพื้นที่ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างไม่เท่าเทียม เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาที่
ไม่มีคุณภาพที่เท่าเทียมและทั่วถึง ด้วยการกระจายอานาจไปยังท้องถิ่นชนบทที่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค เมื่อระบบการศึกษาเกิดความไม่เท่ า
เทียมกันคุณภาพของประชาชนในชุมชนเมือง ชุมชนชนบทจึง แตกต่างกัน คุณภาพแรงงานที่เป็น
ผลผลิตจากการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงมีช่องว่างที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน (พจนา
วลัย, 2560) จาเป็นที่รัฐบาลต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อจะทาให้เกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบัน โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามพัฒนาและ
วางแผนการดาเนินการในเชิงรุกมาโดยตลอดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและสามารถลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2560)
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ได้ดาเนินการโดยมีการกาหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติระยะยาว พ.ศ.2560-2579 ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทยในอนาคต โดยมี
การพิจารณาการจัดทาแผนพัฒนาอย่างชัดเจน จากการวิเคราะห์ความจาเป็นจากความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เปลี่ยนโครงสร้างจากเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ความต้องการคนในศตวรรษที่ 21 การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาคม
อาเซียน และคุณภาพการศึกษาของประเทศ พบว่ายังไม่เป็นที่พอใจและจากปัญหาการขาดโอกาส
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการศึกษาของประชาชน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนการ
บริ ห ารการศึ ก ษายั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ การผลิ ต คนไม่ ต รงความต้ อ งการของตลาดแรงงานในวงการ
อุตสาหกรรม เป็นต้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ข) ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
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เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21” อันนามาซึ่งการกาหนดเป้าหมาย 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียนโดย
มุ่ง ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่มุ่ง ให้ เกิ ดการเข้า ถึง ความเสมอภาค คุณภาพ ระบบการศึกษามี ประสิ ทธิ ภ าพ และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และจากเป้าหมายดังกล่าวมี
การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาใน 6 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศชาติ การผลิตกาลังคน การวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุก ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทาง การศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา(สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
นอกจากประเด็นการกาหนดเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติระยะยาว
พ.ศ.2560-2579ดั งกล่ า วส่ งผลให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศแล้ว การพิจารณาในบริบทที่เป็นปัญหาจากการดาเนินการ ที่
ผ่านมาของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทยก็เป็นสิ่งจาเป็น จากการศึกษา ยัง
พบว่าการผลิตบัณฑิตในระบบอุดมศึกษายังไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน บัณฑิตบางสาขาไม่มีงานทา
ขาดทักษะในการทางาน มาตรฐานคุณภาพของระบบการศึกษาไทยและความสามารถในการแข่งขัน
แรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียนตกต่า คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ ในอันดับท้ายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน คุณภาพของแรงงานไทยยัง มีทักษะฝีมือขั้นกลางถึง ขั้นต่า ไม่สามารถทางานใน
สถานประกอบการที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทัดเทียมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่
ทันสมัยได้ (พจนา วลัย, 2560) และ การผลิตกาลังคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อการป้อน
ตลาดแรงงานของประเทศมี ทั้ง การผลิต ก าลัง คนในระดับ อาชี ว ศึก ษาและระดั บอุ ด มศึกษายั ง ไม่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานดั ง กล่ า วประกอบกับ มี รายงานผลการวิ จั ยชี้ ชั ดว่า
ภาคอุตสาหกรรมยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ.2557
พบว่ามีตัวเลขความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม 5.91 ล้านคน แต่มีกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เพียง 5.46 ล้านคน จาแนกความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 5 ประเภท
หลักคือ ธุรกิจสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจผลิตยางและพลาสติก ซึ่งยังจาเป็นที่ต้องอาศัยแรงงานจากภายนอก
ประเทศ ทั้งนี้จากการที่การศึกษาในสายอาชีพไม่เป็นที่นิยมของนักเรียน อาจมาจากการทะเลาะวิวาท
ระหว่างสถาบัน ค่านิยมของสังคม ผู้ปกครองที่ให้ความสาคัญกับการได้รับปริญญามากกว่า (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรงศึกษาธิการ, 2559: 45) ประกอบกับผลการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากรในปี 2557 พบว่าค่าจ้างแรงงานของผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญ ญาตรีต่อค่าจ้าง
แรงงานที่จบอาชีวศึกษาเป็น 1.8 เท่า ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนจบมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ากว่าคนจบ
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อาชีวศึกษา (วีระชาติ กิเลนทอง, 2560) ประเด็นดังกล่าวมีบทบาทสาคัญต่อนโยบายของรัฐบาล ใน
การพิจารณาความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานอย่างมาก เนื่องจากตลาดแรงงานต้องการแรงงาน
สายอาชีวศึกษาอย่างมาก แต่ไม่มีผู้สนใจเรียนดังจะเห็นจากจานวนผู้สนใจเรียนในระดับอาชีวศึกษา
กับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสัดส่วน 34:66 ในปี พ.ศ. 2555 แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วน 32:68 ซึ่ง
ลดลง แม้ว่าจะพิจารณาในส่วนของประชากรในกลุ่มอายุระหว่ าง 15-17 ปี ในปี พ.ศ. 2557 จะมี
จานวนลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับหนึ่งปีก่อน แต่เทียบสัดส่วนจานวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากลับ
ลดลงร้อยละ 20(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ข: 34) อีกทั้งปัญหาการจัดการศึกษาของ
อาชีวศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพก็เนื่องมาจากปัญ หาการขาดแคลนงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานรับปริญญา การเรียนในระดับสูง
ขึ้นจะมีเงินเดือนสูงกว่าและมีสถาบันมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558)
การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง ในประเทศไทยและเคลื่อนย้ายเข้ า สู่
ตลาดแรงงานอาเซียนอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพแรงงานฝีมือ จากการที่ประชาคมอาเซียนมี ความ
ตกลงทางการค้าและเศรษฐกิจร่วมกัน ส่งผลต่อการทาการค้าและบริการโดยไม่มีกาแพงภาษีและ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ส่งผลต่อความต้องการแรงงานในการผลิต การค้าและการบริการ ใน
กลุ่มอาเซียนมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสการหางานได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงพบว่า
แรงงานฝีมือไทย ยังมีทักษะความชานาญไม่ตรงกับความต้องการของผู้จ้าง ปัญหาด้านการสื่อสารการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาอย่าง
จริงจัง (วิบูลย์ทัต สุทันธนุกิตติ์ ,2560)
ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ ทั้งด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั กษะการปฏิบัติง าน
เทคโนโลยีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับความต้องการ
ของแรงงานที่มีมาตรฐานในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ มี
หลักสูตรที่เทียบเคียงกับสากลเชื่อมโยงกับประเทศในประชาคมอาเซียนได้ (อนัน งามสะอาด, 2560)
นอกจากนี้รัฐบาลในปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) จึงได้มีนโยบายเร่งรัด
การพัฒนานักเรียนสายอาชีวศึกษาให้มี คุณ ภาพและตรงกั บ ความต้องการของประเทศที่จ ะเป็ น
กาลังคน กาลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามการ
จ้างงาน และยกระดับสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพและอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น จัดทาแผน ทิศทางและ
แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนที่ตอบสนองต่ อ ภาพอนาคตของการพัฒนาประเทศและ
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการพัฒนา การแข่งขันและทันต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อนบ้าน ภูมิภาคอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ก)
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การที่จะพัฒนากาลังคนในระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จะแข่งขันกับประชาคมอาเซียนได้นั้นเป็นสิ่งจาเป็น กาลังคนจะต้อง
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในปี
พ.ศ. 2558 ยังกาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้ง
ทั ก ษะฝี มื อ และภาษากลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส าคั ญ (มยุ รี ด้ ว งศรี , 2558) ประกอบกั บ แผนพั ฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดพันธกิจที่สาคัญไว้ คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล และมียุทธศาสตร์ที่สาคัญยุทธศาสตร์หนึ่งคือการผลิตกาลังคนและพัฒนากาลัง คน
ด้านการอาชีวศึกษา เพื่ อสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ ให้ผู้สาเร็จการศึ ก ษา
อาชีวศึกษา มีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
Common European Framework of Reference(CEFR) มีความเชี่ยวชาญเป็น เลิ ศ (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560) ทั้ ง นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2551) มีการกาหนดคุ ณลักษณะที่พึง ประสงค์ไ ว้เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ไ ว้ โดยเน้นที่พฤติกรรมส่วนบุคคลที่พึง ประสงค์ ดัง นี้ มีมนุษย
สัมพันธ์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ใฝ่รู้ เป็นต้น (ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554)ได้สรุป คุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (2554-2564) ไว้ว่าควรมีความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ มี
ความรู้เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ มีด้านความสามารถทางเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีนิสัยอุตสาหกรรม มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และ(อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, วัลนิภา ฉลากบาง,และ
สมคิด สร้อยน้า, 2559) ได้ทาการวิจัยอนาคตเพื่อศึกษาแนวโน้ม และเขียนภาพอนาคตของการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 โดยได้สรุปแนวคิดทางด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สาเร็จอาชีวศึกษาเอกชนไทย จานวน 3 ข้อ 1) ต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2556 และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน 3)มี ค วามรู้ ทั กษะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นวิช าชี พ ที่
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้กาหนดคุณลักษณะของนักเรียน
ที่จะเข้าสู่สังคมของประชาอาเซียนไว้ 3 ประการคือ 1) มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อ ให้
เข้าใจบริบทของประเทศในอาเซียนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) มีทักษะและกระบวนการ โดยมี
ทักษะขั้นพื้นฐานคือการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาอย่าง
สันตวิธี ทักษะความเป็นพลเมืองดี ความรับผิดชอบทางสังคม ทักษะการเรียนรู้ และ3) ด้านเจตคติที่
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มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย/อาเซี ย น ยอมรั บ ความแตกต่ า งของบุ ค คล ยึ ด แนวทาง
ประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษา
สาหรับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
การพัฒนาให้นักเรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะสาหรับประชาคมอาเซียนดังกล่าวนั้น ครู
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่จะสร้างนักเรียนอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ครูถือว่าเป็นทุนมนุษย์
(Human Capital) ในระบบการจั ด การศึ ก ษาที่ ส าคั ญ เพราะทุ น มนุ ษ ย์ ห มายถึ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ที่แต่ละคนมีและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, 2559)
คุณวุฒิของครูนับเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง ที่กระทบคุณภาพการศึกษา คุณภาพของครูมีอิ ทธิพ ล
ยิ่ง ใหญ่ต่อการสร้างผลผลิตทางการศึกษา พศิน แตงจวง (2554) และเกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศักดิ์
(2560) ได้เสนอไว้ว่าคุณภาพการจัดการศึกษาที่สาคัญคือครู เมื่อครูไม่มีคุณภาพผลผลิตก็จะไม่มี
คุณภาพ ในประเทศไทยพบว่ามีความขาดแคลนครู มีครูไม่เพียงพอต่อนักเรียนและชั้นเรียน ครูได้รับ
ผลตอบแทนต่า สวัสดิการต่า ครูมีชั่วโมงการทางานอยู่ระหว่าง900-1200 ชั่วโมงต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ในประเทศกลุ่ม OECD ซึ่งมีชั่วโมงการทางานอยู่ที่ 600-700 ชั่วโมงต่อปี เมื่อครูไม่มีแรงจูงใจในการ
ทางานย่อมทาให้ผลงานต่าลง การแก้ปัญหาคุณภาพครูจึงจาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับครูด้วย (วีระ
ชาติ กิเลนทอง, 2560) นอกจากนี้การพัฒนาตนเองของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่ง ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นกัน ครูต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ มีวิธีการที่ขัด
เกลาพฤติกรรมของนักเรีย น ต้องรู้จักจัดการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เกิดความรู้ความเข้าในในบริบทของประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ครูถูกคาดหวังให้ปรับตัวเข้ากับสิ่ง เหล่านั้น และการปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานตาม
วิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบทาให้เกิดปัญ หาด้ าน
สมรรถนะการทางานของครูอย่างมาก จากผู้บริหารและสัง คมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (สมพงศ์ เกษมสิน, 2556) ทั้งนี้ในแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศและหน่วยงาน(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559ก)
การบริหารจัดการเพื่อให้มีครูในระบบการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ จัดเป็นความท้าทาย
ของผู้บริหารในการบริหารกาลังคนในระบบการศึกษาอาชีวศึกษา หรืออีกนัยหนึ่งคือการบริหารทุน
มนุษย์ ทั้งนี้การบริหารทุนมนุษย์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ ด้วยหลักการ สร้าง
ความเกี่ ย วพั น (Involvement) โดยเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ฝ่ า ยในองค์ ก รได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ
เสนอแนะมีการวางแผนกลยุทธ์ หลักการเชื่อมโยง (Alignment) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่
ทุ ก ฝ่ า ยร่ ว มกั น ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทุ ก ระบบในองค์ ก รและหลั ก การที่ มี พั น ธะผู ก พั น
(Commitment) เป็นหลัก ที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้คนเหล่านั้น
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ทุ่มเทต่องานที่ทา อย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) การ
พัฒนาทุนมนุษย์ ไม่ได้หมายความเพียงการพัฒนาด้วยการศึกษา การอบรม แต่เป็นกระบวนการที่
ขับเคลื่อนทั้งองค์กร ซึ่งการบริหารทุนมนุษย์ เป็นการกาหนด นโยบายและ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในการทางาน โดยเฉพาะในเรื่องของการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้รางวัล
และการเตรียมการในเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม และความยุติธรรมให้กับพนักงานขององค์กรเพื่อ
เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ (Dessler, 2005) กระบวนการบริหารทุนมนุษย์
ถือเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญคือ คือ
การสรรหาบุคลากร คัดเลือกบุคลากรเข้า สู่ง าน การพั ฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานและ
ผลตอบแทน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Odden, 2011b; Werther & Davis,
1985; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) การบริหารทุนมนุษย์ ( Human Capital Management ) ในยุค
ปัจจุบันเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา (Ivancevich, 2003) โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการใช้
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ทาให้มีกิจกรรมและนโยบายสอดประสานกับกลยุทธ์
ขององค์กรโดยให้ความสาคัญกับคนและการได้เปรียบทางการแข่งขัน (Hendry & Pettigrew, 1986)
ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์เป็นการกาหนดกรอบการทางานที่กว้าง ที่สอดคล้องการกลยุทธ์ของ
องค์กร ซึ่งทีมผู้บริหารต้องมีความเข้า ใจและดาเนินกลยุ ทธ์ในการจ้ างงาน การพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556) ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ จึงเป็นแผนที่กาหนดขึ้นมา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดาเนินการตามกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ เครื่องมือที่จะใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ วิธีการหนึ่งคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis ) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อทราบจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อทราบจุดอ่อน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบโอกาสและอุปสรรค เพื่อการนามาวางแผนในการพัฒนาองค์กร
ต่อไป (Certo & Peter, 1991; ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานนท์, 2557)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ส นใจศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ การศึ ก ษา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้น สูง (ปวส.) ซึ่ง ในประเทศไทยมี จ านวนสถาบันการอาชีว ศึกษาเอกชน
มากกว่ า ภาครั ฐ โดยมี ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กว่า 404 แห่ง (ทาเนียบสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งการจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะประชาคมอาเซียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนา ครูนับเป็นทุนมนุษย์ที่
สาคัญในระบบการศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่มีต่อการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างผลผลิตที่สามารถแข่ง ขันในประชาคมอาเซียน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องมีการกาหนด กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานพัฒนาครูอย่างจริงจัง ให้ครู
สามารถปฏิบัติงานในระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามกระบวนการบริหารทุนมนุษย์คือ การสรรหา
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บุ ค ลากรเข้ า มาสู่ ง าน การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า สู่ ง าน และการพั ฒ นาทุ นมนุษ ย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานสอนเพื่อให้นักเรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ช่วงแห่งการแข่งขันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจาเป็นต้องมีการปรับตัว ซึ่งจะสามารถผลิตนักเรียนอาชีวศึกษาออกไปรับ
ใช้ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน หากมีการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ คือครูใน
ระบบการศึกษาอาชีว ศึก ษาเอกชนแล้ว จะสามารถพัฒนาคุ ณภาพผู้เรี ยนให้มี คุ ณ ลักษณะที่ เ ป็ น
แรงงานฝีมือป้อนในระบบแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมประชาคมอาเซียน ดังนั้น
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างแรงงาน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมประชาคมอาเซียนได้ต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 กรอบแนวคิ ด การบริห ารทุ นมนุษ ย์ข องวิท ยาลั ย อาชี วศึ กษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร
1.2.2 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร
1.2.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง
1.2.4 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารทุ น มนุษ ย์ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.3.3 เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.3.4 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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1.4 นิยามศัพท์
กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการ
บริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามเพื่อนามาเป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการบริหารของวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ของประเทศ
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใน
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร `หมายถึง การวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร และดึงดูดบุคลากรคนเก่งโดยอาจรับสมัครจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและสถานประกอบการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการส่ง เสริมให้บุค ลากร
เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตน รวมทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ปรึกษาหารือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน หมายถึง การประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์การประเมินผล
งานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือนที่ชัดเจนรวมถึงมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสมแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการพัฒนาคุ ณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชานาญ ประสบการณ์
ของแต่ละคนที่มีสั่งสมอยู่ในตนเองที่ทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่ดาเนิน กิจการโดยภาคเอกชน ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
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คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น หมายถึ ง ความสามารถ
แสดงออกของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะยกระดับคุณภาพนักศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาของประเทศไทยให้ พ ร้ อ มรั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น ได้ แ ก่ ( 1) ด้ า นความรู้
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ(2) ด้าน
ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะ
ทางด้านการทางานเป็นทีม (3) ด้านเจตคติ ประกอบด้วย ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับ
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 10
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ราชอาณาจักรไทย บรูไนดารุสชาลาม สาธารณรัฐสังคงนิยมเวียดนาม สาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่รวมตัวภายใต้สามเสาหลักใน
การร่วมมือ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้
1.5.1 กระบวนการบริหารทุนมนุษย์
สังเคราะห์จากแนวคิดกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ สรุปได้ว่าการบริหารทุนมนุษย์
ของนักวิชาการนั้นมีกระบวนการประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (Odden, 2011b; Werther & Davis,
1985; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559)รายละเอียด ดังนี้
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร คือการวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
กับบริบทขององค์กร และดึงดูดบุคลากรคนเก่งโดยอาจรับสมัครจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ได้ มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาบุคลากร คือการวางแผนพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมให้บุคลากร
เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตน รวมทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ปรึกษาหารือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
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3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน คือการประเมินผลงานเพื่อให้ได้ผลงานโดยมี
เกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือนที่
ชัดเจนรวมถึงมีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.5.2 คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
สังเคราะห์จากแนวคิดคุณลักษณะนักเรียนในประชาคอาเซียนของ ดวงนภา มกรานุ
รักษ์ (2554); อนัน งามสะอาด (2560); อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, วัลนิกา ฉลากบาง
,และ สมคิด สร้อยน้า(2558) และสานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณลักษณะหลักคือ
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี สรุปเป็นคุณลักษณะดังนี้
1. ด้านความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2.ด้านทักษะ
2.1 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.2 ทักษะทางวิชาชีพ
2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.4 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3. ด้านเจตคติ
3.1 ความภูมิใจในความเป็นชาติความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.2 การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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1.5.3 การพัฒนากลยุทธ์
การดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ได้นาแนวคิดของ Certo and Peter (1991) ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT analysis) ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
2. การกาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองและวิธีดาเนินงานตาม
กลยุทธ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจากทั่วประเทศ จานวน 481 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 218 แห่ง โดยกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยการคานวณจากวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973)ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และความคาดเคลื่อน (e) + 5% ระดับความเชื่อมั่น 95%
1.6.2 เนื้อหา
เนื้อหาหลักในการดาเนินการวิจัย คือ การบริหารทุนมนุษย์ ได้แก่ (1) การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากร (2)การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร การส่ง เสริมบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ และการให้คาปรึกษา และ
(3)การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ประกอบด้วย การประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม การมีฐานเงินเดือนและหลั กการขึ้นเงิน เดื อนบุ ค ลากรที่ ชัด เจน และการมีสวัสดิ ก ารที่
เหมาะสม ส่วนคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้ทาง
ทฤษฎีและวิชาชีพ(2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ
ทางเทคโนโลยี และทักษะทางด้านการทางานเป็นทีม (3) ด้านเจตคติ ประกอบด้วย ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติ การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.7 ขั้นตอนการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานออกแบบเป็น Exploratory Sequential Mixed Methods
Design ที่ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิง คุณภาพ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากความคิดเห็น
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และครูผู้สอน
โดยมีขั้นตอนการวิจัยอยู่ 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ข องการบริห าร ทุ น มนุ ษ ย์ ข อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหาร ทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนที่ 4 ร่างกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1)
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหาร ทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน (ฉบับที่ 1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 ร่างกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2)
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหาร ทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน (ฉบับที่ 2) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 8 นาเสนอกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สามารถน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนไปเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวางแผนในการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในสาย การ
สอน กาหนดกรอบคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.8.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ ได้จากการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ของหน่วยงานให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอาชีวศึกษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นสาย
อาชีวศึกษา
1.8.3 นักศึกษามีคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นที่ต้องการของ สถาน
ประกอบการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่องกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยนาเสนอการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
2.2 แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.3 บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2.4 แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
2.1.1 การพัฒนาแนวคิดทุนมนุษย์
คาว่า ทุนมนุษย์ ( Human Capital ) ปรากฏเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 แต่มามีบทบาท
ชัดเจนในบทความปี ค.ศ. 1961 โดยนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล Theodore W. Schultz
และเป็ น ประธานของสมาคมเศรษฐกิ จ ของอเมริ ก า เขาได้ เ ขี ย นบทความชื่ อ “Investment in
Human Capital ” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารชื่อ American Economic Review โดยที่นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบในการลงทุนด้านการศึกษาและการอบรมบุคลากรมีผลต่อศักยภาพในการสร้าง
ผลิ ต ภาพในระบบเศรษฐกิ จ คื อ ผลกระทบต่ อ ทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ความรู้ ทั ก ษะของบุ ค คลเป็ น
การลงทุนที่มีผลระยะยาวในการที่จะทาให้องค์กรเจริญเติบโตได้ (Schultz, 1961) ต่อมา William
Petty นั ก เศรษฐศาสตร์ ค นแรกๆ ในยุ ค ศตวรรษที่ 17 ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกของผลผลิ ต
อันเนื่องมาจากคุณค่าของแรงงาน และ Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ผู้ซึ่ง เขียนหนัง สือที่ชื่อว่ า
“An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation” ในปี ค.ศ. 1776 ซึ่ ง ได้
กล่าวถึงทฤษฎีของการแบ่งงานกันทา (Division of Labor) และ กล่าวถึงกลไกของตลาด ซึ่งแนวคิด
ของเหล่านี้ ได้มีอิทธิพลต่อแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ในยุคต่อๆ มาเป็นอย่างมาก ในหนัง สือเล่มนี้
Adam Smith ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้และทักษะของพนักงานว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อ
กระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิต เขายัง กล่าวอีกว่า อัตราค่าจ้างควรที่จะถูกกาหนดโดย
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เวลา พละกาลังที่คนงานใช้ ในการท างาน และเงินที่คนงานลงทุน ในมนุษ ย์อ ย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
Adam Smith เห็นว่าความสามารถในการผลิ ตของแรงงาน ที่มีทักษะจะสูงกว่าแรงงานที่ไม่มีทักษะ
และผลที่ตามมาก็คือ แรงงานที่มีทักษะควรได้รับรายได้ที่สูงเนื่องจากการลงทุนดังกล่าว (นิสดารก์
เวชยานนท์, 2554)
ทุนมนุษย์จึงมีแนวคิดมาจากทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่ง
มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการแข่งขันในการหาแหล่ง
ทรัพยากรหรือแหล่งวัตถุดิบไปทั่วโลก และเป็นยุคที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างสูง ซึ่งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ ทาให้นักเศรษฐศาสตร์พ บช่องว่างของการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจอันไม่ได้มาจากเหตุ ของ สามทุนหลักในการผลิต คือ เงินทุน ที่ดิน และ แรงงาน ซึ่งช่องว่าง
ของการเติบโตนี้สามารถอธิบายได้โดยทุนชนิดใหม่ที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Denison 1962, Krueger
1968 อ้างถึงในNafukho, Hairston, & Brooks, 2004) ซึ่งItika (2011) ได้สรุปแนวคิดของทุนมนุษย์
ไว้ว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นกรอบการศึกษาเกี่ยวกับคนว่าเป็นสิ่ง
ที่มีมูลค่า (valuable assets) การลงทุนในคนก็เช่นเดียวกับการลงทุนในลักษณะอื่นอาทิ เครื่องจักร
เพื่อผลผลิตขององค์กร
การศึกษาเล่า เรี ยนและการฝึก อบรมเป็นการลงทุน ที่ส าคัญ ที่สุ ด ในการพัฒนาทุน มนุ ษ ย์
ทฤษฎี ทุ น มนุ ษ ย์จึ งเป็ นการวิเ คราะห์ จ ากแนวคิ ด ต้น ทุ นและผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ (Cost-Benefit
Analysis) และวิ เ คราะห์ บ นพื้ น ฐานของผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากการลงทุ น (Return on
Investment) ที่จะต้องคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรโดยเรียนรู้ผ่าน
การศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา นาไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่องค์กรต้องการ จากการศึกษา
ของ (Swanson & Holton, 2001)
Groysberg, McLean, and Nohria (2006) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์ว่า ทุนมนุษย์
ควรกาหนดรูปเค้าโครงเป็นแบบมีทักษะและผลลัพธ์ สามารถถ่ายโอนได้ เรียกว่า Portfolio Model
of Human Capital ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ
1. ทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไป (General Management Human Capital)
หมายถึงความสามารถในการจัดการทั่วไป ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่นาไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ
เช่น ด้านการเงิน ด้านเทคนิค และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงภาวะผู้นา ความสามารถในการ
ตัดสินใจการจัดการ ลักษณะของการจัดการทั่วไปนี้สามารถถ่ายโอนการจัดการความรู้จากที่เดิมมาสู่ที่
ใหม่ เป็นการถ่ายโอนทั้งความรู้และประสบการณ์
2. ทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Human Capital) หมายถึง ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพหรือ
ความสามารถด้านทักษะหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน เช่น กลยุทธ์การลดต้นทุน กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ลักษณะนี้สามารถถ่ายโอนไปยังองค์กรอื่นที่มีลักษณะ
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งานคล้ายกัน ผู้บริหารสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สามารถจัดการต่อไปได้โดยใช้กลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร
3. ทุนมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Human Capital) หมายถึง รูปแบบทุนมนุษย์ที่
มี ค วามสามารถในการเรีย นรู้แ ละถ่ า ยทอดรายละเอีย ดในการประกอบอาชี พด้ า นอุต สาหกรรม
ประกอบไปด้วยการเรียนรู้และการสร้างหรือกาหนดกฎเกณฑ์การให้บริการลูกค้า การส่งมอบของสู่
งานอุตสาหกรรมเป็นต้น
4. ทุนมนุษย์ด้านความสัมพันธ์ (Relationship Human Capital) หมายถึง รูปแบบทุนมนุษย์
ที่สะท้อนสมรรถภาพของผู้บริหารในการสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานหรือเพื่อนร่วมงาน สามารถช่วย
ให้เกิดความสาเร็จในการบริหารงานในหน่วยงานใหม่ การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันทางาน
5. ทุนมนุษย์ด้านความสามารถเฉพาะงาน (Company Specific) หมายถึงความรู้เกี่ยวกับ
งานที่ทาและโครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ระบบและกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะของ
องค์กร ทุนมนุษย์แบบนี้ถ่ายโอนไปสู่องค์กรอื่นได้น้อยที่สุด
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2551) กล่าวว่าทฤษฎีทุนมนุษย์ถูกนามาใช้มากในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลผลิตที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ลงทุนไปใน
รู ป แบบของการฝึ ก อบรมและการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของต้ น ทุ น (CostEffectiveness Analysis) ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่ างการเรี ยนรู้ที่ เพิ่ม ขึ้นกับ ผลผลิ ต ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง น าไปสู่ ผ ลประกอบการขององค์ ก รที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง แสดงใน
แผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ ผลผลิตของผู้ปฏิบัติงานและ
ผลผลิตขององค์กร
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์. (2551). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เอชอาร์
เซ็นเตอร์
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แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์มองว่าทุนมนุษย์ คือ แรงงานในการสร้างผลผลิตหรือการ
ให้บริการในรูปแบบของการซื้อขายและถือว่าแรงงาน คือ การลงทุนชนิดหนึ่ง ความแตกต่างระหว่าง
แรงงานกับทุนมนุษย์ คือ ทุนมนุษย์จะหมายถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่แต่ละบุคคลสะสม
โดยผ่านกระบวนการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกอบรม Becker (1964) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ทุนที่มีคุณค่า
มากที่สุดก็คือการลงทุนในมนุษย์ โดยอธิบายไว้ 2 ด้าน ได้แก่
1. ทุ น มนุ ษ ย์ แ บบเฉพาะขององค์ ก ร (Firm-Specific Human Capital) ได้ แ ก่ การสร้ าง
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการศึกษาและการฝึกอบรมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้
จากกระบวนการทางาน หรือการสร้างความเชี่ยวชาญที่ตรงกับลักษณะของงานเฉพาะองค์กร
2. ทุนมนุษย์แบบทั่วไป (General-Purpose Human Capital) ได้แก่ ทักษะทั่วไปที่จาเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร
สรุปได้ว่าแนวคิดทุนมนุษย์จะให้ความส าคัญ กับการสร้างมู ลค่ าเพิ่ม ให้กับ ทุนมนุษย์ โดย
วิธีการส่วนใหญ่เน้นที่กระบวนการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาคนโดยถือว่าเป็นการลงทุนที่จะต้อง
มีการเกี่ยวผลประโยชน์กลับคืน โดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะมีทั้งองค์กรหรือผู้จ้างงานกับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เป็นเจ้าของความรู้เอง ซึ่งการเรียนรู้ที่เพิ่ มขึ้นจากการศึกษา ฝึกอบรมหรือจากประสบการณ์ต่างๆ
จะมีความสัมพันธ์กับผลผลิ ตของผู้ ปฏิบั ติง านที่ จะเพิ่ม สูง ขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติง านมีผลผลิ ตเพิ่ม สู ง ขึ้ น
ผลผลิตและผลประกอบการขององค์กรก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย และย่อมส่งผลถึงอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
ตามไปด้วยเช่นกัน
2.1.2 ความหมายของทุนมนุษย์
ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) ทุนมนุษย์เป็นความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะหรือความ
ชานาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละนที่มีสั่งสมอยู่ในตนเองและสามารถจะนาเอาสิ่งเหล่านี้มา
รวมกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทาให้องค์กรนั้น
มีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ดนัย เทียนพุฒ (2551) ทุนมนุษย์ (Hunan Capital) คือ มิติใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแนวคิดของ
การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ให้ ดึ ง ความสามารถของคน (Human Competence) ออกมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Value) สิ่งเหล่านี้กาลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร (HRD: Human Resource Development)
กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ (2552) อธิบายว่า ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ ความรู้ความสามารถ
และพฤติกรรมในการทางานที่สอดคล้อง และเอื้ออานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของ
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องค์กร โดยได้รับความสาคัญในฐานะที่เ ป็นทรัพย์ สิน ที่ส าคัญ ต่อ ความสาเร็จ ขององค์ กรที่ ส าคั ญ
ประการหนึ่ง
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ให้ความหมายของทุนมนุษย์ หมายถึง คุณลักษณะต่างๆ รวมถึง
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับ
มนุษย์ผู้นั้นหรือใช้เงินและเวลาในการสร้างเสริม สะสม คงไว้ ทุนมนุษย์ถูกสะสมขึ้นมาหลายทาง เช่น
ทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน การย้ายถิ่น ประสบการณ์ชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้ง
การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
นิ่มนวล คาปลื้ม (2556) คาว่า ทุนมนุษย์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสร้าง การ
ผลิ ต การให้ บ ริ ก าร ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น การฝึ ก อบรม
ประสบการณ์การทางาน ความเชี่ยวชาญ ทัศนคติความกระตือรือร้นและแรงจูงใจที่จะเป็นส่ วนหนึ่ง
ขององค์กร เลือกนาความรู้ความสามารถทักษะที่มีอยู่มาใช้ในการท างาน สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
Becker (1964) ให้ความหมายทุนมนุษย์ว่า เป็นการให้น้าหนักระหว่างการตัดสินใจของ
บุคคลต่อการศึกษา การฝึกอบรม การดูแลสุขภาพและความรู้เดิมเข้ามาและภาวะสุขภาพเมื่อเทียบ
กับผลประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนที่เสียไป ซึ่งผลประโยชน์นี้จะรวมถึงวัฒนธรรมและผลประโยชน์อื่น
ที่ไม่มีเงินตราที่เกิดขึ้นระหว่างการหาเลี้ยงชีพและการประกอบอาชีพ ขณะที่ต้นทุนที่เสียไปจะขึ้นอยู่
กับคุณค่าของเวลาที่เสียไปที่ใช้ในการหาทุน
Lucas (1988) กล่าวว่า ทุนมนุษย์นั้น คือความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลที่เปรียบเทียบ
กันได้กับทรัพยากรอื่นๆในการผลิต สินค้าและบริการ
Bontis (1998) กล่าวว่า ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่นาไปสู่ทุนทางปัญญา โดยทุน
มนุษย์เป็นตัวแทนของความรู้ ความเก่ง และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
Tallarigo (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทุนมนุษย์เป็นส่วนที่ประกอบด้วยความสามารถส่วน
บุคคล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของพนักงานและผู้บริหารขององค์กร ที่สอดคล้องกับงานใน
ความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะเป็นแหล่ง สะสมความรู้ทักษะและประสบการณ์โดยผ่าน
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
จากความหมายต่างๆ ที่กล่าวมาจะเห็นว่า นักวิชาการหลายท่านได้พยายามที่จะให้คาจากัด
ความคาว่าทุนมนุษย์ให้ชัดเจน แต่ก็พบว่า คาว่า ทุนมนุษย์ ยัง มีความหมายที่หลากหลาย แต่ก็มี
ใจความหลักที่คล้ายกัน คือ การเป็นส่วนรวมของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถสร้างผลงานให้แก่องค์กร
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สรุปได้ว่าทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีสั่งสมอยู่ในตนเองที่ทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่าง
มีคุณภาพ
2.1.3 องค์ประกอบของทุนมนุษย์
Daveport(1999) ได้ เสนอว่ า องค์ ป ระกอบของทุ น มนุ ษ ย์ แ บ่ ง ออกเป็ น ความสามารถ
พฤติกรรมและความพยายามคุณสมบัติทั้ง 3 ประการเหล่านี้ เมื่อประกอบกับปัจจัยประการที่ 4 คือ
เวลา ก็จะเป็นตัวแบบซึ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษในมุมองค์ประกอบซึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้
ดังนี้
1. ความสามารถ (Ability) หมายถึ ง ความช านาญในชุ ด ของกิ จ กรรมหรื อ งานโดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนย่อยๆคือ
1.1 ความรู้ (Knowledge) ซึ่ง ความรู้นี้จะแสดงถึง ขอบเขตของสติ ปัญ ญาในงาน
หรือภารกิจที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาอยู่ สบความสาเร็จในงานในภารกิจนั้นจาเป็นต้องมีความรู้
หลายๆอย่างเป็นทั้งความรู้หลักในงานนั้นและความรู้ด้านอื่นประกอบ
1.2 ทักษะ (skill) คือ ความชานาญ เช่น การทราบถึง กระบวนการขั้นตอนการ
ทางานวิธีการทางานความคล่องแคล่วในการทางานการใช้กล้ามเนื้อมีความเข้มแข็งของร่างกายการ
เคลื่อนไหวซึ่งทาให้งานภารกิจนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย
1.3 พรสวรรค์ (Talent) คือ คุณสมบัติสาหรับการทางานที่ติดตัวมาโดยธรรมชาติ
และอาจได้รับการฝึกฝนจนมีความคล่องแคล่วและชานาญ
2. พฤติกรรม (Behavior) คือ การแสดงออกที่สามารถมองเห็นและ ซึ่ง ในพฤติกรรมก็จะ
สะท้อนถึงค่านิยม จริยธรรมและความเชื่อที่บุคคลผู้นั้นมี
3. ความพยายาม (Effort) คือ การนาเอาบรรดาทรัพยากรต่างๆ จิตใจที่บุคคลทุ่มเทใช้ไ ป
เพื่อให้ภารกิจนั้นประสบความสาเร็จ ความพยายามนี้จะเป็นตัวที่ผลักดัน ให้บุ คคลนาเอาความรู้
ทักษะ พรสวรรค์ที่ตนเองมีใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
4. เวลา (Time) คือทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของบุคคล

แผนภาพที่ 3 สมการทุนมนุษย์
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ที่ ม า : Davenport,(1999). Human capital: Employees want a return on their
investment, and they expect managers to help them get it. Management Review,
88(11), 37-37.
2.1.4 การพัฒนาแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
การบริหารทุนมนุษย์นั้นมีพื้นฐานในการบริหารมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงซึ่งการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีที่มาหลากหลาย แต่โดยหลักแล้วมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
(Theory of Human Relation) และได้เริ่มมีการนาแนวคิดอื่นๆเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพของการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เช่ น ศาสตร์ ท างวิ ช าการ(Academic Discipline) พฤติ ก รรมศาสตร์
ประยุ ก ต์ (Behavioral Applied Sciences)(Jamrog & Overholt, 2004 ) โดยการพั ฒนาแนวคิด
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นเริ่มขึ้น ในยุคระหว่าง ค.ศ. 1990-1920 เมือบริษัทจานวนหนึ่งเริ่มที่จะ
พนักงานในการจัดการบุคลากรภายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Jamrog & Overholt, 2004 ) ต่อมา
ในช่วง ค.ศ.1950-1960 เป็นช่วงเดียวกับยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งองค์กรในยุคนี้ให้ความ
สนใจในการพัฒนาผลงานและเสริมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแม้ว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะเข้าใจถึง
พฤติกรรมของคนในองค์กรมากน้อยเพียงใด ก็มีอานาจเพียงแค่การจดบันทึกรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารยังไม่ได้มีอานาจอื่นใด และในระยะ ค.ศ.1960-1970 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เริ่มเป็นที่
แพร่หลายไปทั่วโลก อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เองยัง ไม่มี
ความชัดเจนถึงบทบาทในที่ทางานมากนัก จึง ทาให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้น ถูก
ทางานไม่ต่างจากเสมียน แต่ก็ถือเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานบุคคล (Personal
Management) มาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (Wesley,
Charbel, & Fernando, 2011) จนกระทั่งมาถึงช่วง ค.ศ. 1960-1970 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เริ่ ม พั ฒ นาแนวคิ ด เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Strategic Human Resource
Management) และเริ่มเป็นที่นิยมนาไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลายอันเนื่องมาจากงานวิจัยจานวน
มากสนับสนุนว่าการนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้นั้นส่งเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1990 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีการแข่งขันระหว่างองค์กรนั้นในสูงมาก เนื่องจากปัจจัย
ทางด้าน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้นได้เข้ามามีบทบาทและมีอานาจในองค์กรมากยิ่งขึ้น ในคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ การอบรมและการประเมินคุณภาพผลงานอย่างเป็นระบบ ซึ่ง Nafukho et al. (2004) ได้สรุป
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรย์ออกเป็น 4 ระยะ 1) ระยะแนวคิด (Concept) เป็นช่วงที่เริ่ม
เข้าใจถึงความจาเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังไม่ได้เริ่มมีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการบุคคล 2) ระยะแผนกงานบุคคคล (Personal Department) ในระยะนี้ทุกองค์กรทุกขนาด
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มีหน่วยงานรับผิดชอบในเรืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยหน้าที่หลักจะอยู่ ใน การสรรค์หาบุคคล
เข้ า ท างาน ฝึ ก ฝน ประเมิ น คุ ณ ภาพงานและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ ดี ใ ห้ อ ยู่ ใ นองค์ ก ร 3) ระยะกลยุ ทธ์
ทรัพยกรมนุษย์ (Strategic Human Resource) เป็นช่วงระยะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดกลยุ ท ธ์กั บ หน่วยงานอื่น ๆเพื่อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ ข ององค์ ก ร4)ระยะที่
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร (Human Resource as a Basis for
Organizational Sustainability) เป็ น ระยะที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น อั น ดั บ แรก
เพราะมีความเชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาศักยภาพองค์กร
นอกจากภาพรวมการวิวัฒนาการแนวคิดทางด้านการบริหารทรัพยกรมนุษย์แล้วยังมีนักวิจัย
กลุ่มหนึ่งได้สรุปแนวการวิวัฒนาการภายในองค์กรของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือ Eisenstat
(1996) ได้สรุปแนวการวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 แบบตามลาดับการ
พั ฒ นาโดยแต่ ล ะแบบนั้ น แบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยบุ ค คลแตกต่ า งกั น 1) แบบล าดั บ ขั้ น
(Hierarchical Model) ซึ่ ง ฝ่ า ยบุ ค คลท าหน้ า ที่ ใ นงานด้ า นการสนั บ สนุ น ทุ ก รู ป แบบ เช่ น การจั ด
ประชุม จองตั๋วเครื่องบิน 2) แบบมืออาชีพ (Professional Model) ทาหน้าที่ในการดูแลความสัมพันธ์
ขององค์กรและสังคม โดยทาหน้าที่ติดต่อหรือต่อรองกับสหภาพต่างๆ เจ้าหน้าที่รัฐ 3) แบบบริการส่ง
(Service Delivery Model) ทาหน้าที่ศึกษาเพื่อพัฒนาการบริการโดยคานึงถึงการลดต้นทุนและเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้า 4) แบบการเป็นหุ้นส่วน (Partnership Model) เป็นการรวม 3 แบบข้างต้น
เข้าด้วยกันรวมถึงนาฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
ในขณะที่Meshoulam and Baird (1987)ได้แบ่งการวิวัฒนาการของการบริห ารทรัพยากร
มนุษย์ออกเป็น 5 ระยะด้วยกัน โดย 1) ระยะการเริ่มต้น (Initiation) เป็นช่วงที่เจ้าของหรือผู้บริหาร
เริ่มกาหนดเงินเดือนผลประโยชน์และการคัดเลือกคนเข้าทางาน โดยยังไม่ได้คานึงถึงอิทธิพลทั้งจาก
ภายนอกและภายในที่ ส่งผลต่อธุรกิ จ 2) ระยะการเติบโตในหน้าที่ (Functional Growth) เริ่มให้
ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังไม่นามาเป็นหลักในการบริหารอย่างแท้จริงแม้มีการ
นาบางส่วนมาใช้เช่น การอบรม การให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์แต่เริ่มคานึงถึงปัจจัยภายนอก
แม้ว่ายังไม่ได้นามาปรับใช้กับการปฎิบัติก็ตาม 3) ระยะควบคุมการเติบโต (Controlled Growth) ให้
ความสาคัญกับปัจจัยภายนอกมากขึ้นโดยมีการประเมินวัดรวมถึงการนางบประมาณมาวิเคราะห์เพื่อ
คานวณความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงมีการอธิบายปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจต่อบุคคลในองค์กร
4) ระยะการบูรณาการในหน้าที่ (Functional integration) คือ มีการกระจายอานาจและร่วมมือกัน
ระหว่ า ง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ผู้ จั ด การโดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น น าการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมมาร่วมกับขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ 5) ระยะการ บรูณาการกลยุทธ์
(Integration Strategy) ซึ่ ง ในระยะนี้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น นอกจากนี้ Gratton and
Truss (2003)ได้ แ บ่ ง การวิวัฒ นาการของการบริ หารทรัพ ยากรมนุษ ย์อ อกเป็ น 3 มิ ติ 1) แนวตั้ง
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(Vertical Alignment) การที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น ส่วนสาคัญ ในการเตรี ยมการพั ฒ นา
บุคลากรในองค์กร 2) แนวนอน (Horizontal Alignment) เป็นการเชื่อมต่อกลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เข้ากับหน่วยงานอื่น 3) (Dimension Action) การกระทาเชิงรุกในการวางนโยบาย
และระเบียบปฎิบัติ ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
สาหรับประเทศไทย เชษฐชัย วาทีสาธกกิจ (2554) ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่าการให้ความสาคัญในการบริหารงานบุคคลนั้นเริ่มมีการสนใจกันอย่าง
จริง จังในประเทศไทยไม่เ กิน 50 ปีที่ผ่านมานี้เอง เนื่องจากระบบเศรษฐกิ จ ที่เ จริญ ก้ าวหน้ า และ
ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้คนเป็นจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อคนมาอยู่ร่วมกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนตามมามากมาย การจัดการ
คนแบบเดิมๆ ที่เพียงแต่หาคนมาทางานและจ่ายค่าตอบแทนให้ก็เพียงพอแล้ว จึงทาให้ในยุคแรกๆ
ของการบริหารงานบุคคลในประเทศไทยถือหลักการเรื่อง “Put the Right Man to the Right Job”
ผู้รับผิดชอบงานบุคคลเน้นไปที่การสรรหา คัดเลือก บรรจุและจ่ายผลตอบแทนถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ครบถ้วนแล้วระดับตาแหน่งที่นิยมใช้เรียกกันในยุคนี้ก็คือ Personnel Manager เมื่อ 20-30
ปีต่อมา จานวนคนทางานมีการขยายตัวอย่างมากมายในแง่ของความต้องการกาลังคน โอกาสในการ
หางานใหม่ตลอดจนความรู้วิทยาการทักษะความชานาญงานแยกออกไปตามสาขาวิชาการและเกิด
ธุรกิจใหม่อย่างรวดเร็วเกิดการสูญเสียกาลังงานการขาดประสิทธิภาพงานนักบริหารงานบุคคลจึงได้
เริ่มให้ความสาคัญและยกระดับความสาคัญ ของคนทางานขึ้นไปเป็นทรัพยากรที่มีค่าและหายาก
(Human Resources) โดยเน้นเรื่องการพัฒนา (Development) ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการรักษา (Retain) พนักงานไว้ในองค์กรด้วยตลอดจน
มีการนาวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เช่นการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) การจัดทา
โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ (Career
Path/Ladder) การพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม (Attitude and Behavior Development) ภาวะผู้นา
และการทางานเป็นทีม (Leadership &Teamwork) เป็นต้น โดยถือหลักการบริหารงานบุคคลทั่วไป
คื อ “To Get and Keep the Good Worker” ซึ่ ง ระดั บ ต าแหน่ ง ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบนิ ย มใช้ ค าว่ า
“Human Resources Manager หรือ Director”
ปัจจุบันนี้แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความสาคัญต่อคนทางานในองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้
พัฒนาไปสู่ระดับสูง ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยมองว่าคนทางานคือ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) และ
มุ่ง เน้นที่การบริหารทุนมนุษย์ที่ดี มีผลต่อความเจริญ ความมั่นคงส่ง ผลต่อความสาเร็จขององค์กร
องค์กรที่ประสบความสาเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องบริหาร “ทุนมนุษย์” ให้ดีเหนือ
คู่แข่งเมื่อเทคโนโลยีทันสมัยกลยุทธ์การบริหารจัดการและเงินทุนแต่ละองค์กรสามารถซื้อหาได้ไ ม่
แตกต่างกันหากมีเงินทุนที่เพียงพอแต่ “ทุนมนุษย์” ไม่ใช่สิ่งที่จะหาซื้อกันได้ง่ายๆ ต้องใช้เวลาในการ
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สร้าง พัฒนาและรักษาให้ก้าวหน้าเติบใหญ่ไปพร้อมกับองค์กรดัง นั้น “คน” จึง เป็นตั วสร้างความ
แตกต่างระหว่างองค์กร
ในการบริหารองค์กร มนุษย์นับเป็นทุนสาคัญที่จาเป็นและต้องใช้ทุนมนุษย์จานวนมากใน
หลากหลายหน้าที่ เพราะทุนมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการที่เน้นคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภั ย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซึ่ ง การที่ จ ะได้ ม าซึ่ งทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
การพั ฒ นาและการรัก ษาทุ นมนุษ ย์ ใ ห้ท างานให้ กับ องค์ กรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผล
ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการบริหารทุนมนุษย์ที่ดี โดยทุนมนุษย์เป็น
การเพิ่มและสร้างคุณค่าให้กับคน และทาให้คนคนนั้นมีคุ ณค่า เป็นทุนขององค์กรที่มีมูลค่าสูง และ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าสินทรัพย์อื่นใดขององค์กร ดังนั้นการบริหารทุนมนุษย์จึง เน้นไป
ที่คุณค่าของคน (Value of People) มากกว่าที่จะสนใจเกี่ยวกับตัวกระบวนการหรือหน้าที่ด้านบุคคล
(HR Function) (Mayo, 2001) ซึ่ ง การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ตั้ ง อยู่ บ น การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ตั้ ง อยู่ บน
ปรัชญาพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการคือ 1) มูลค่าของบุคลากรแต่ละคนถือว่าเป็นตัวแทนองค์กร เป็นผล
มาจากองค์ ประกอบของความรู้ ทักษะ และทัศนคติและแรงจูง ใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ง านสู่
ความสาเร็จในการทางาน 2) คุณค่ามนุษย์องค์กรมิได้จากัดเฉพาะบุคลากรประจาเท่านั้ น ยังหมาย
รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างนอกเวลา ผู้รับจ้างเหมาภายนอกหรือเครือข่าย(network) และผู้ป้อน
วัตถุดิบ(Supplier) ด้วย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรจะมีวงจรชีวิตของความสัมพันธ์ที่
ต้องการจะได้รับการศึกษา การฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และการมีสุขภาพที่ดีจากองค์กรและต้องการ
จะได้รับการบริการ การจัดการที่ดีเพื่อให้ชีวิติตนเองเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงที่สุด
การบริหารทุนมนุษย์ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ ด้วยหลักการ
สร้างความเกี่ยวพัน (Involvement) โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะการวางแผนกลยุทธ์หลักการเชื่อมโยง (Alignment) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ทุก
ฝ่ายร่วมกันกาหนดให้สอดคล้องกับทุกระบบในองค์กรและหลักการมีพันธะผูกพัน (Commitment)
เป็นหลักที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้คนเหล่านั้นทุ่มเทต่องานที่ท า
อย่างเต็มที่และโอกาสที่แผนกลยุทธ์จะบรรลุผลก็มีมากขึ้น เป็นผลทาให้คนเกิดความสมัครใจที่ จะ
พัฒนาตนเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) โดยการ เชื่อมโยง
ระหว่ า งองค์ กรและพนัก งานนั้ นประกอบไปด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ เอกลั ก ษณ์ แ ละค่ า นิ ยมขององค์กร
(Corporate Identity and Values) มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน (Commitment) ต่อ
องค์กร องค์ประกอบที่สองคือ การปฏิบัติการด้านบุ ค ลากร (Human Operation) มีจุดมุ่ง หมาย
เพื่อให้พนักงานมีความเสีย สละ (Dedication) และองค์ประกอบสุ ดท้ า ยคื อ การพัฒนาบุค ลากร
(Human Development) เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation)
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2.1.5 ความหมายการบริหารทุนมนุษย์
เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ได้กล่าวว่า การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management
:HCM) เป็นการทาหน้าที่ ภายในเกี่ ยวกับ การจั ดหา การพัฒนา การให้ รางวัล การป้องกันรัก ษา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเพิ่มค่าทุนมนุษย์ขององค์กรให้มีมูลค่าสูงที่สุดการบริหารทุนมนุษย์จึงเป็นการ
เพิ่มค่าทุนมนุษย์เกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานมาตรฐานสูง
โชคชัย สุเวชวัฒนกุล และ กนกกานต์ แก้วนุช (2555) ได้กล่าวว่า การบริหาร ทุนมนุษย์
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการและการสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้น มีบทบาทในการดาเนินกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อให้
องค์กรบรรลุไปตามเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงผลกระทบทั้งจาก สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกกิจการ
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) การบริหารทุนมนุษย์ หมายถึง นโยบายหรือกระบวนการที่
เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
องค์กร ตั้งแต่การวางแผน สรรหา คัดเลือกพนักงาน การจัดวางตาแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนา
พนักงาน การจัดการค่าตอบแทนและเงินเดือน การดูแล ธารงรักษา จนกระทั่งการออกจากตาแหน่ ง
งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
Dessler (2005) ให้ความหมายของ การบริหารทุนมนุษย์ หมายถึง นโยบายและ การปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในการทางาน โดยเฉพาะในเรื่องของการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผล
งาน การให้รางวัล และการเตรียมการในเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม และความยุติธรรมให้กับ
พนักงานขององค์กร ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์
งาน การวางแผนความต้องการกาลังคนและการสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ
และฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และเงินเดือน การเตรียมการเรื่องของ
สิ่งจูงใจและผลประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลงาน การติดต่อสื่อสาร การฝึกอบรมและพัฒนา และ
การทาให้พนักงานมีความผูกพัน ทุ่มเทกับงาน
Hall (2008) ได้กล่าวว่าการบริหารทุนมนุษย์เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบ มาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีผลกระทบต่อการบริหาร ความสามารถหลัก
ขององค์กร
จากความหมายของการบริหารทุนมนุษย์ของนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารทุน
มนุ ษ ย์ หมายถึ ง กระบวนการบริห ารบุ ค ลากรให้ มีค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านมาตรฐานสูง
ประกอบด้ ว ย การสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการบริ ห ารผลงานและ
ค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมาย
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2.1.6 ความสาคัญของการบริหารทุนมนุษย์
วชิรวัชร งามละม่อม(2558) การบริหารองค์กรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่จาเป็นและ
ต้องใช้ทุนมนุษย์จานวนมากในหลากหลายหน้าที่เพราะทุนมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและ
เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เน้นคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่
จะได้มาซึ่งทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพการพัฒนาและการรักษาทุนมนุษย์ให้ทางานให้กั บองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทุน
มนุษย์ที่ดี ดังนั้นการจัดการทุนมนุษย์มีความสาคัญกับการบริหารองค์กรดังต่อไปนี้คือ
1. ทาให้มีบุคลากรทางานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจ ะต้องมี
การวางแผนทุนมนุษย์ โดยมีการทานายความต้องการทุนมนุษย์ในอนาคต จะต้องสัมพันธ์กับทิศทาง
และแผนงานขององค์กรตลอดจนกิจ กรรมขององค์กรที่ ค าดว่า จะมี ในอนาคต นอกจากนี้ยัง ต้ อ ง
คานึงถึงตลาดแรงงานของทุนมนุษย์ เพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์กรมีความต้องการทุนมนุษย์ประเภท
ใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ทาให้สามาถวางแผนการรับคนเข้าทางาน การฝึกอบรมและการพัฒนา และ
การหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจาเป็นซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรทางานอย่างเพียงพอตาม
ความจาเป็น และมีบุคลากรที่ทางานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัว
ของธุรกิจขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้ต ามทิ ศทางและบรรลุ เป้ าหมายที่
ต้องการ
2. ทาให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้าทางานในองค์กร การจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจะนามาสู่
กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร
3. ทาให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์นับเป็นบทบาทหนึ่ง ของ
การจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทางานในองค์กร ทั้งคนที่รับมา
ท างานใหม่ แ ละคนที่ ท างานอยู่ เ ดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของทุ น มนุ ษ ย์ เ หล่ า นี้ ใ ห้ ท างานได้
ทางานเป็น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทางานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร
4. ทาให้การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการทุน
มนุษย์ที่ดีจะทาให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ เป็นการดึงดูด และรักษาคนให้อยู่กับองค์กร มีขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับองค์กร
5. ทาให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทุนมนุษย์
จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนทางานให้เ ป็นไปตามสภาพลักษณะงานและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
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6. ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุค ลากรที่เ หมาะสมและสนับ สนุนคนท างานดี การ
จั ด การทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ก ารก าหนดกระบวนการประเมิ น ผลงานของบุ ค ลากรที่ ดี แ ละเป็ น ธรรม
จะส่งผลให้มีการให้รางวัลการเลื่อนตาแหน่งแก่ผู้ที่ ปฏิบัติง านดี การลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรอันเป็นการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทางานด้วยกันและคนทางานกับผู้บริหาร เนื่องจาก
การจัดการทุนมนุษย์จะทาให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทางานด้ว ยกัน
และระหว่างคนทางานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน และ
เป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์กร
2.1.7 กระบวนการบริหารทุนมนุษย์
การบริหารทุนมนุษย์ในปัจจุบันจัดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย
ให้เน้นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ ยึดหลักสมรรถนะและการเน้นการลงทุนเพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่ผลสาเร็จในองค์กร ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ทาการสรุปกระบวนการการบริหารทุนมนุษย์ไว้
ดังนี้
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้เสนอกระบวนการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการเพิ่ม
มูลค่า ว่ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่ง การพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหาร
ผลงานและกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน
Werther and Davis (1985) ได้สรุปกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ไว้ 3 ขั้นตอน คือ การสรร
หาบุคลากรเข้ามาสู่งาน การคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่งาน และการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสรรหาบุคลากรเข้ามาสู่งาน คือการจูงใจและแยกแยะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในจานวนที่
พอเพียง เพื่อบรรจุลงไปในกาลังพลที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตมือสังหารมี 2 รูปแบบคือการ
สรรหาจากภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
2. การคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่งาน คือการคัดเลือกผู้สมัครงานจากภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งงานที่เปิดรับเป็นงานสาคัญเป็นความรั บผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจ
คัดเลือกคนเข้าสู่งาน โดยในขั้นตอนนี้อาจพิจารณาได้จาก การสัมภาษณ์ การทดสอบ การพิจารณา
ประวัติของผู้สมัคร การตรวจสุขภาพ
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ ต่อจากการได้มาซึ่ง บุคลากร เป็นเรื่องของการปฐมนิเทศและการ
บรรจุ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงานและวงจรการพัฒนาทุนมนุษย์
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Rothwell and Gardiner (1989) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 7
ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการพัฒนา คือการวิเคราะห์ถึงความจาเป็นใน การพัฒนา
เป้าหมายที่องค์กรต้องการจะบรรลุ นามากาหนดจุดหมายในอนาคตที่เป็นไปได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร
2. ประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กร การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลงาน
ของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
3. สารวจตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งปัจจัยทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์
4. เปรียบเทียบสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่และสภาพเป้าที่ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ และระบุช่องว่าง
ของความแตกต่าง
5. กาหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว
6. การนาเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
7. การประเมินความสาเร็จกลยุทธ์
Odden (2011a) ได้เสนอ แนวคิดของการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นั้น เป็นการพัฒนา
มาจากแนวคิดการบริหารคนเก่ง (Talent Management) และ แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital)
โดย ได้พัฒนาแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มาปรับใช้ในการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สอน และ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เป้าประสงค์
ที่ ม า : Odden(2011a). Strategic management of human capital in education:
Improving instructional practice and student learning in schools: Routledge.
ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การพั ฒ นาผลงานขององค์ ก ร (Improved Organizational Performance) คื อ ระบุ
เป้าหมายของความสาเร็จของนักศึกษาอย่างชัดเจน และเป็นไปได้
2. การทบทวนกลยุทธ์ขององค์กร (Organizational Strategy) คือ คานึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร อาทิ กฎหมาย สหภาพครู ผู้บริหาร และสถาบันการผลิต ครู เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
ข้อจากัดของ:
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1. อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา
2. คุณภาพ ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการสอน
3. การออกแบบบทบาทที่จาเป็นในการบรรลุเป้าหมาย (Role Design) คือ คานึงถึงบริบทที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร อาทิ กฎหมาย สหภาพครู ผู้บริหาร และสถาบันการผลิต ครู เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้และข้อจากัดของ:
1. ผู้เกี่ยวข้องในการสอน: ครู ผู้นาครู ผู้บริหาร
2. ระบุตัวผู้เกี่ยวข้องในการสอน
3. กาหนดสมรรถนะและแรงจูง ใจ (Competencies and Motivation) โดยการ
ระบุ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่จาเป็นในการนาไปสู่เป้าหมายของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องใน การ
สอนที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 รวมทั้งกาหนดบันไดอาชีพ
4. ก าหนดสมรรถนะและแรงจู ง ใจ (Competencies and Motivation) โดยการ ระบุ
ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่จาเป็นในการนาไปสู่เป้าหมายของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการสอนที่ ระบุไว้
ในขั้นตอนที่ 3 รวมทั้งกาหนดบันไดอาชีพ
5. ทบทวนกลยุ ท ธ์ บ ริ ห ารคนเก่ ง (Strategy of Talent Acquisition, Motivation, and
Retention)
5.1 การสรรหาคนเก่ง (Talent Acquisition)
5.1.1 การสรรหาปัญหาคือความขาดแคลนและคุณแผนภาพที่ไม่ดีซึ่งแก้ไ ด้
โดยดูเส้นทางการมาของคนเก่ง
5.1.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5.1.3 การบรรจุคือการเอาคนที่เหมาะสมเข้ากับงานบรรจุไปในหน้าที่ซึ่ง
เป็นส่วน สาคัญมาก
5.1.4 การพัฒนาจาเป็นจะต้องทาอย่างต่อเนื่อง
5.1.5 การบริ ห ารค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทนนั้ น เป็ น ปั จ จั ย แรกในการ
ตัดสินใจเข้าทางาน (Milanowski & Odden, 2008)
5.2 การพั ฒ นาความสามารถและจู ง ใจคนเก่ ง (Talent Development and
Motivation)
5.2.1 การให้ ต าแหน่ ง และการให้ ค าปรึ ก ษา เป็ น การช่ ว ยครู ใ หม่ เ พื่ อ
พัฒนาการสอน
5.2.2 การพัฒนาเพื่อเป็นมืออาชีพควรเป็นระบบโดยมีพื้นฐานจากวิสัยทัศน์
ในการสอนและเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพครู
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5.2.3 การบริ ห ารผลงานโดยการประเมิ น ครู จ าเป็ น ต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
วิสัยทัศน์และมีการประเมินหลายช่องทางและการให้รางวัลหลายช่องทางเช่นเพิ่ม
เงินเดือน เลื่อนตาแหน่งบรรจุเป็นอาจารย์ประจา
5.2.4 การบริหารค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนส่งผลโดยตรงและเป็น
ตัวแปรสาคัญในการกระตุ้นครู ทั้งในด้านการพัฒนาการสอนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา และควรมีการให้โบนัสผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้น
5.3 การธารงไว้ซึ่งคนเก่ง (Talent Retention)
5.3.1 จากการวิจัยหลายแห่งพบว่า การปฐมนิเทศและการสอนงานจะช่วย
รักษาอาจารย์ในระยะห้าปีแรก
5.3.2 การบริหารผลงานและการพัฒนาเพื่อเป็นมืออาชีพ ช่วยในการคัดคน
ที่ไม่ถึงคุณภาพมาตรฐานออกและส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถพัฒนาตนเองไปอีก
5.3.3 การบริหารค่าตอบแทนเป็นส่วนช่วยในการรักษาคนเก่ง
6. ออกแบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Design an Execution of Human Capital
Management Program)
6.1 การสรรหาบุคลากร
6.2 การคัดเลือก/การบรรจุบุคลากร
6.3 การนาเข้าสู่องค์กร/การให้คาปรึกษา
6.4 การพัฒนาวิชาชีพ
6.5 การบริหารผลงาน
6.6 การจ่ายค่าตอบแทน
จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการดั ง กล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ก ระบวนการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ จ าก
นักวิชาการต่างๆ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
Werther&
Davis (1985)

การสรรหา
คัดเลือก

การสรรหา
บุคลากรเข้า
มาสู่งาน คือ
การจูงใจและ
แยกแยะ
ผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติใน
จานวนที่
พอเพียงโดย
การคัดเลือก
ผู้สมัครงาน
จากภายใน
และภายนอก
องค์กรเพื่อ
บรรจุลงใน
ตาแหน่งงาน
ที่เปิดรับ

การพัฒนา
บุคลากร

การพัฒนาทุน
มนุษย์ ต่อ
จากการได้มา
ซึ่งบุคลากร
เป็นเรื่องของ
การ
ปฐมนิเทศ
และการบรรจุ
การฝึกอบรม

Rothwell
&Gardiner
(1989)

Odden
(2011a)

Wemer
(2011)

การสรรหา
บุคลากรใน
สาขาที่ขาด
แคลนและ
คุณภาพที่ไม่
ดีซึ่งแก้ได้โดย
ดูเส้นทางการ
มาของคนเก่ง

กาหนด
วัตถุประสงค์
ที่ต้องการใน
การพัฒนา

การพัฒนา
ความสามารถ
และจูงใจคน
เก่งการ
พัฒนาเพื่อ
เป็นมืออาชีพ
โดยดูจาก
วิสัยทัศน์ใน
การสอน

สารวจความ
ต้องการหรือ
ช่องว่างใน
การพัฒนา
บุคลากรโดย
ดูจากปัญหา
ของผู้ปฎิบัติ
งานที่ปฎิบัติ
ไม่ทันตาม
กาหนด

เสน่ห์ จุ้ยโต
(2554)

นิดารก์ เวชยา-

การสรรหา
ภายใน และ
ภายนอก
ภายในคือการ
ประกาศ
ตาแหน่งงาน
ว่างหาจาก
พนักงาน
ภายนอกคือ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
โดย
อินเตอร์เน็ต
บริษัทจัดหา
งาน

การ
คัดเลือก
เพื่อให้ได้มา
ซึ่งคนดีคน
เก่ง

นนท์ (2554)

การพัฒนา
ทุนมนุษย์
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Werther&
Davis (1985)

การบริหาร
ผลงานและ
ค่าตอบแทน

Rothwell
&Gardiner
(1989)

กาหนด
เป้าหมายที่
องค์กร
ต้องการ
บรรลุโดย
ประเมินจาก
สภาพ
ปัจจุบันจาก
การ
ปฎิบัติงาน

Odden
(2011a)

การบริหาร
ค่าตอบแทน
การจ่าย
ค่าตอบแทน
ส่งผลโดยตรง
และเป็นตัว
แปรสาคัญใน
การกระตุ้น
ครู

Wemer
(2011)

เสน่ห์ จุ้ยโต
(2554)

นิดารก์ เวชยานนท์ (2554)

การบริหาร
ผลการ
ปฏิบัติงาน
และกลยุทธ์
การบริหาร
ค่าตอบแทน

สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ ว ย การสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานและค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การสรรหา(recruitment) และคัดเลือก (selection) เป็น
การดาเนินการที่ได้คนเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรตามที่องค์กรต้องการ
ขั้นตอนการสรรหา และการคัดเลือก
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้สรุป ขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือกคือการ
ดาเนินการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง คนที่จะมาทางานให้กับองค์กรตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
1) การวิเคราะห์องค์กร (Organization Analysis) คือการประเมินจากเป้าประสงค์ระยะ
ยาวและระยะสั้น การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร จานวนบุคคลที่องค์กรต้องการ รวมถึงวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผล
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) การวิ เ คราะห์ ง าน (Job Analysis) คื อ การวิ เ คราะห์ ง านเพื่ อ ก าหนด ถึ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ภาระงาน คุณลักษณะของบุคลากรที่เหมาะสมทางด้าน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และ ทัศนคติ
3) การสรรหา (Recruitment) คือ การสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับงาน
และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ขององค์กร หรือ
การโฆษณาตามเว็บไซต์หางาน หรือการติดต่อบริษัทจัดหางาน การไปยังสถานศึกษาที่มีนักศึกษาจบ
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ใหม่ตรงความต้องการ เป็นต้น ทั้ง นี้การสรรหา นั้นสามารถทาได้ทั้ง การสรรหาจากภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจาก จานวนแรงงานที่ต้องการ คุณภาพแรงงานที่ต้องการ แหล่งข้อมูล
ความแม่นตรงของแหล่งข้อมูล ตลอดจนข้อจากัดทางการเงิน
4) การคัดเลือก (Selection) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
4.1) วิธีการวัดและประเมินเบื้องต้น (Initial Assessment Methods) เป็นการคัดกรองเพื่อ
ลดผู้สมัคร โดยคัดกรองจาก ใบสมัครและประวัติย่อ พิจารณาข้อมูลอ้างอิง อาจใช้การสัมภาษณ์
เบื้องต้น
4.2) วิธีการวัดและประเมินเนื้อหา (Substantive Assessment) เป็นการคัดกรองสาหรับ
การตัดสินใจครั้งสุดท้าย โดยใช้เครื่องมือ เช่น การทดสอบความรู้ การทดสอบความเฉลียวฉลาด การ
ทดสอบความชานาญ การทดสอบความถนัด การทดสอบความสนใจ การทดสอบบุคลิกภาพ หรือใช้
การสัมภาษณ์
4.3) วิ ธี ก ารวั ด และการประเมิ น ตามสถานการณ์ (Contingent Assessment Methods)
เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยในการคั ดกรองเพื่ อให้ มั่น ใจว่ าผู้ ส มั ค รจะสามารถปฏิ บั ติง านได้ ต รงกั บ ความ
ต้องการขององค์กร
5) การเสนองานให้ผู้สมัคร (Offering Job) เป็นการแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบทั้ง นี้
การแจ้ ง ต้ อ งแจ้ ง ให้ท ราบถึ งลั ก ษณะความรับ ผิ ด ชอบของงานที่ จ ะต้ อ งท า การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งการแจ้งนั้นต้องเป็นแบบทางการเพื่อให้เกิดตรวจสอบการมีหลักฐานแสดงได้ใน
ภายหลังหากเกิดกรณีการโต้แย้งทางกฎหมาย
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ได้เสนอวิธีการสรรหาบุคลากร 2 วิธีคือ
1.การสรรหาภายใน(internal recruiting)
1.1การสรรหาโดยการประกาศตาแหน่งงานว่าง (Job Posting) เป็นการจัดโครงการขึ้นมา
เพื่อเปิดโอกาสให้คนในที่มีความรู้ ความสามารถมาสมัครในตาแหน่ง ที่ต้องการแล้วมีการทดสอบ
ความสามารถ ทักษะของพนักงานว่ามีความพร้อมหรือไม่ อย่างไร
1.2การสรรหาโดยหาจากพนักงาน (Inside Moonlighting and Employee friends)เป็น
การหาบุคลากรในขณะที่ขาดแคลนแรงงานเร่งด่วนระยะสั้นจากพนักงานภายในหรือเพื่อของพนักงาน
ที่ให้สามารถทางานที่สอง(Second Job) โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มพนักงานใหม่แต่อย่างใด
2. การสรรหาภายนอก ( External recruitment )
2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Advertisements) เป็นการประกาศตาแหน่ง ว่าง
เพื่อรับบุคลากรผ่านสื่อทุกชนิดอาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์บนรถบัส เป็นต้น
2.2 การสรรหาโดยใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นการสรรหาบุคลากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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2.3 การสรรหาผ่านบริษัทจัดหางาน (Employment Agencies )เป็นการสรรหาผ่านบริษทั
จัดหางานตามคุณสมบัติที่ต้องการ
2.4 การสรรหาผ่านสถาบันการศึกษา (College Recruitment) โดยการส่ง พนักงานไปให้
ความรู้ผ่านไปยังฝ่ายแนะแนวในการช่วยกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์
2.5 การสรรหาโดยการรับฝึกงาน (Summer internship) เป็นการสรรหาโดยรับนัก ศึกษา
เข้ามาฝึกงานในตาแหน่งงานต่าง ๆ และจัดสรรทุนพัฒนานักศึกษา เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
บริษัทสามารถพิจารณาผู้เหมาะสมเข้ามาทางาน
ในส่ ว นการตั ด เลื อ กนั้ น เป็ น กิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งจากการสรรหา โดยจะเลื อ กบุ ค ลากรที่
เหมาะสมที่สุดที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่เหมาะสมกับงาน ในการคั ดเลือกนั้นจะต้องมีการทดสอบ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาจใช้วิธีการโดยบุคคลผู้มี
อานาจหรือ คณะกรรมการ
2. การพัฒนาบุคลากร
ก าร พั ฒ น าบุ ค ลาก ร ( Human Resource Development) เป็ น ก าร ด าเนิ น ก าร ใน
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรให้
ประสบความสาเร็จ องค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง ที่สุดองค์กรนั้นก็จะประสบ
ผลสาเร็จในการบริหารงาน(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556: 116) และองค์กรทุกแห่งในปัจจุบันมุ่งความ
สนใจไปสู่ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะองค์กร โดยผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อท าให้
พนักงานมีความสามารถพิ เศษ มีทักษะและพนักงานทุ ก คนมีโ อกาสยกระดับ ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะของตน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มในการท างานนั้นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในลักษณะ
เป็ น งานที่ ไ ม่ แ น่ น อน ยื ด หยุ่ น มี ก ารท างานเป็ น ที ม มากขึ้ น ปั จ เจกบุ ค คลมี ก ารเปลี่ ย นงานบ่ อ ย
องค์กรมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน
การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นต่อผลผลิตขององค์กร (นิสดารก์ เวชยา
นนท์, 2554)
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2546)การพั ฒ นา หมายถึ ง การท าให้ เ จริ ญ บุ ค ลากร หมายถึ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรจึ ง หมายถึ ง การท าให้
ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีความเจริญขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2527)การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินงานต่างๆเพื่อช่วยพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถภาพในการทางานให้ดีขึ้น

36
Swanson and Holton (2001)การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาและ
การเพิ่ ม ความสามารถผ่ า นการฝึ ก อบรมและการพัฒ นาของหน่ วยงานเพื่ อ เพิ่ม ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
Lunenburg and Ornstein (2011)การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สามารถทางานในหน้าที่ปัจจุบันและอนาคต
Werner and DeSimone (2011)การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีการวางแผนกิจกรรมที่กาหนดโดยหน่วยงานเพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้
มีทักษะที่จะสามรรถปฏิบัติงานตามความต้องการของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาและการเพิ่มความสามารถ
ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาของหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีความสาคัญดังนี้ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556)
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนาความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรมากที่สุด
2. ช่วยให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการทางาน ประหยัด
ทรัพยากร ประหยัดเวลา
3. เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามาถ ทักษะ ทัศนคติ มีความ
พร้อมในการก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การหาความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากร การวางแผน การดาเนินงานและการประเมินผล (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556)
1. การหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร เป็นการสารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร หาปัญหาขององค์กรที่ต้องการการแก้ไขโดยการพัฒนาบุคลากรทาได้โดยการวิเคราะห์
องค์กร วิเคราะห์งานและวิเคราะห์บุคลากร
1.1 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร (organization analysis) เป็ น การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก หาปัญหาที่เป็นสภาพที่พึงประสงค์
กับสภาพที่เป็นอยู่ กาหนดลาดับความสาคัญหรือความจาเป็นเร่งด่วนของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของ
แต่ละปัญหา ปัญหาใดบ้างที่เกิดจากคนขององค์กร ซึ่ง ในหน่วยงานการศึกษานั้นจะมีการกาหนด
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มาตรฐานสถานศึกษาอยู่แล้ว ผลการประเมินในด้านใดที่ต่ากว่ามาตรฐานก็เป็นความจาเป็นที่ต้องมี
การพัฒนา
1.2 การวิเคราะห์งาน (task analysis) เป็นการพิจารณาตาแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองค์กรว่า
แต่ละงานประกอบด้วยงานย่อย ๆ อะไรบ้าง มีลาดับขั้นตอนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์กับ
งานอื่นหรือไม่อย่างไร ต้องใช้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถอย่างไรในการปฏิ บัติง านนั้ น เพื่ อ
กาหนดความจาเป็นในการพัฒนาบุคล่กรในตาแหน่งดังกล่าว
1.3 การวิเคราะห์บุคลากร (person analysis) เป็นการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนว่ า มี
ความรู้ ความสามารถ มีความชานาญ มีประสบการณ์อย่างไร เหมาะสมกับตาแหน่งที่ดารงอยู่หรือไม่
มีมนุษยสัมพันธ์อย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาบุ ค ลากรเป็ น
รายบุคคลนั้น ทาได้โดยการเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละคนกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
2. การวางแผนการพัฒนา เป็นการนาผลที่ได้จาการสารวจความจาเป็นและความต้องการ
การพัฒนามาวางแผนการดาเนินการ โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ ในการพัฒนา ทั้ง ระดับองค์กร
หน่วยงานและรายบุคคล กาหนดวิธีการพัฒนา กาหนดระเวลา งบประมาณและการประเมินผล
3. การดาเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นการดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่กาหนด
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นการติดตามประเมินผลงานว่าเป็นไปตาม
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น ผลทั้ ง ในระยะการด าเนิ นการ
ภายหลังการสิ้นสุดการพัฒนาและภายหลังการกลับไปปฏิบัติงานแล้วระยะหนึ่งเพื่อดูประโยชน์จาก
การพัฒนาบุคลากร
Gibb (2006) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรว่าประกอบด้วย
1. การทบทวน (review) ซึ่งเป็นการสังเกตว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ
พฤติกรรมอย่างไร ทางานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร
2. การวางแผน (planning) เป็นการนาผลที่ได้จากการสังเกต และสิ่ง ที่ต้องการพัฒนามา
วางแผนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการต่าง ๆ ที่จะให้บรรลุเป้าหมาย
3. การลงมือปฏิบัติ (act) เมื่อดาเนินการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
4. ทบทวน (review) เมื่อได้ดาเนินการตามแผนแล้ว ก็มีการประเมินผลการด าเนิ น การ
เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงต่อไป
Werner and DeSimone (2011) เสนอว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรนั้นประกอบด้วยการ
หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร (need assessment phase) เป็นการสารวจความต้องการ
หรือช่องว่างในการพัฒนาบุคลากร การหาความต้องการอาจเป็นปัญหาการที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ งาน
ไม่ได้ตามหน้าที่ที่กาหนด หรืออาจเป็นความต้องการของหน่วยงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องใหม่ๆ
วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1. การออกแบบการพัฒนา (design phase) เป็นการดาเนินการออกแบบการพัฒนาโดย
กาหนดโปรแกรมหรือวิธีการทีจะทาทั้งนี้ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม พัฒนาวิธีการจัดการ
ของแผนการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกาหนดผู้รับผิดชอบ
วิทยากรและระยะเวลา กาหนดการให้ชัดเจน
2. การดาเนินการ (Implementation phase) เป็นการดาเนินการตามแผนที่กาหนดให้
เหมาะสมกับบริบทมากที่สุด ซึ่งหากมีปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการต้องมีการตัดสินใจแก้ไข
3. การประเมินผลการดาเนินการ (Evaluation phase) เป็นการดาเนินการประเมิน ผล
โปรแกรมที่กาหนดเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง การประเมินผลต้อง
ระมั ด ระวังการได้ มาซึ่งข้ อมู ล จากผู้ เ ข้ าร่ วมโปรแกรมว่า เข้า ได้ รับ อะไรในการเรีย นการสอนตาม
โปรแกรมและสามารถนามาใช้ในงานได้หรือไม่ ซึ่งการใช้วิธีการประเมินต้องมีทั้งแบบการประเมินด้วย
กระดาษ และการพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อดูปฏิกริยาของผู้เรียน เพื่อการตัดสินใจในการดาเนินการครั้ง
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่จะได้ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
สุเมธ เดี่ยวอิศเรศ (2531) เสนอว่ารูปแบบการพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลายรูปแบบต้องเลือกใช้
ให้เหมาะสม คือ
1. กิจกรรมที่บุคลากรสามารถปฏิบัติได้เองเช่นการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาชีพ การเข้าร่วมประชุ ม สัมมนา การวิจัย การเข้าร่วมสัง เกตการสอน การเข้าร่วมกิ จ กรรม
การศึกษาต่อและการประเมินผล
2. กิจกรรมที่จัดเป็นหมู่คณะ เช่น การประชุม การดาเนินงานตามโครงการ การศึกษาดูงาน
การจัดทากิจกรรมพิเศษและนิทรรศการ เป็นต้น
Gilley, Eggland, and Gilley (2002) ได้ เ สนอรู ป แบบและหลั ก การพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึกษาประกอบด้วย
1. การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล (individual development) ซึ่ ง
จาเป็นต้องพึ่งพาผู้มีความรู้ความสามารถในดาเนินการพัฒนาในลักษณะต่างๆ เพื่อให้มีพฤติกรรม
ความรู้ ความสรมารถ ทักษะที่สามารถปฏิ บัติง านได้ ดียิ่ง ขึ้น ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ ผู้ เรียน รูปแบบอาจ
ดาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนการสอนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียน
การสอนแบบการจัดกิจกรรมในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาอาชีพ (career development) เป็นการดาเนินการที่จะทาความเข้าใจความ
สนใจเฉพาะบุคคล ค่านิยม สมรรถนะและรวมถึงการวางแผน การพันาทักษะที่เหมาะสมกับงานใน
อนาคต
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3. รูปแบบการบริหารจัดการ (performance management) เป็นระบบที่ใช้เพื่อการพัฒนา
สภาพขององค์กร
4. การพัฒนาองค์กร (organization development) เป็นการพัฒนาบุคลากรมีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาองค์กร
Gibb (2006) เสนอว่ารูปแบบการพัฒนาบุคลากรนั้นส่วนใหญ่จะดาเนินการในรูปแบบของ
การศึกษา (education) และการฝึกอบรม (training) ทั้งนี้การศึกษาจะเป็นการพัฒนาที่มีการจัดเป็น
แบบหลักสูตรทางวิชาการในรายหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเพื่อการได้รับวุฒิการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ซึ่งการได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นั้นมาจากนักวิชาการอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา
โดยบางหลักสูตรเน้นการจบการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพเฉพาะด้าน แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เช่นนั้น จะ
เป็นการเตรียมเพื่อให้สามารตอบสนองความต้องการของชีวิตและแสวงหาในงานที่ตนชอบได้ต่อไป
ส่วนรูปแบบการฝึกอบรม (training) จะมีเทคนิควิธีการดาเนินการหลายลักษณะ โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในงานที่ทาการฝึกอบรมมีทั้งในรูปของการทางานไปด้วยฝึกอบรมไปด้วยและการ
จัดการอบรมเป็นหลักสูตรเฉพาะอย่างเป็นทางการในเวลาที่กาหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง านสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กาหนดขององค์กรได้เป็นอย่างดี
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลงานและค่าตอบแทนในลักษณะ
ของการประเมินผลงานไว้ว่าในการที่จะประเมินการปฏิบัติงานนั้นต้องตอบคาถาม 3 เรื่องคือ
1. ประเมินทาไม คาตอบคือการประเมินเพื่อการพัฒนา การให้รางวัล การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และการจูงใจ
2. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องเป็นอย่างไร คาตอบคือ ความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวพันธ์กับ
ผลลัพธ์ ความรู้สึกในความแตกต่าง ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับ
ต่าและสามารถปฏิบัติได้
3. มีเทคนิคในการประเมินอะไรบ้าง คาตอบคือมีการประเมินรายบุคคล วิธีการประเมินแบบ
กลุ่มส่วนกิจกรรมค่า ตอบแทนนั้นจ าเป็น ต้องกระตุ้น สร้างแรงจูง ใจให้พนักงานท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ท ามากจ่ า ยมาก ท าน้ อ ยจ่ า ยน้ อ ยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ดี จ ะส่ ง เสริ ม จู ง ใจให้ คน
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน กลยุ ท ธ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนมี 3 ประการ คือ กลยุทธ์จ่ายสูง กลยุทธ์จ่ายต่า กลยุทธ์จ่ายโดยการเปรียบเทียบกับ
ค่าครองชีพ นอกจากนี้ องค์กรอาจพิจารณาจ่ายโดยใช้วิธีการจ่ายตามทักษะการทางาน จ่ายตาม
ความรู้ จ่ายตามความน่าเชื่อถือ จ่ายตามผลลัพธ์และจ่ายตามสมรรถนะ
Odden (2011a) ได้ให้ความหมายของการบริหารผลงานและค่าตอบแทน คือ การประเมิน
การปฏิบัติการและยึดโยงกับการบริหารค่าตอบแทน โดยการบริหารผลการปฏิบัติการนั้นจาเป็นต้อง
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มีการประเมินผลงานที่ชัดเจน และมีหลากหลายช่องทาง นอกจากนั้นยังได้สรุปแนวการประเมินผล
งานในด้านการศึกษาแบ่งออก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ครูผู้สอน สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
แต่ละระดับมีการวัดแตกต่างกันดังนี้
1. ระดับครูผู้สอน ต้องมีการประเมินผลการสอนโดยผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ ทั้งก่อนและหลัง
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. ระดับสถาบันการศึกษา จาเป็นต้องมีการกาหนดเป้าประสงค์ของสถาบัน เพื่อจัดการ
อบรมทักษะที่เหมาะสม
3. ระดั บ เขตพื้ น ที่ เป็ น การสรุ ป การประเมิ นในสองส่ ว นแรกเป็ นภาพรวมของเขตพื้นที่
เพื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสม และความต้องการจาเป็นของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในอนาคต
การประเมินผล จาเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ (Reliable) หมายถึง คะแนนที่ผู้ประเมินกี่คนก็
ตามให้แก่ผู้ถูกประเมินมีความใกล้เคียงกัน และมีความเที่ยงตรง (Valid) หมายถึง การประเมินมี
ความตรงในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด จ าแนกได้ เ ป็ น 3 ประเภท 1) การประเมิ น จากคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
บุคลิกภาพ (Trait Scales) คือ การประเมินคุณลักษณะของพนักงาน เช่น ความจงรักภักดี และ
ความกระตือรือร้น 2) การประเมินจากผลงาน (Performance Outcome) คือการประเมินผลลัพธ์
เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3) การประเมินจากพฤติกรรม (Behavior Measure) การออกแบบระบบ
จัดการผลงาน 5 ขั้นตอน(Clark,1998 อ้างถึงใน Odden, 2011b)
1. กาหนดเป้าประสงค์ คือการแปลงเป้าประสงค์ที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้มาถึง ระดับ
ล่างและระดับพนักงาน ทั้งนี้เป้าประสงค์ควรเป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน
2. การวั ด ผลลั พ ธ์ คื อ การวั ด ผลงานทั้ ง ในรู ป แบบในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินสามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยภายนอกในขณะนั้น
3. การให้รางวัล ทั้งนี้เพื่อให้ผลการ คือการกาหนดรางวัลที่เหมาะสมกับความสาเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การกาหนดรางวัลจาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการของพนักงาน
4. การเชื่อมโยงกระบวนการ คือ ขั้นตอนของการเชื่อมโยงระหว่าง การวัดผลลัพธ์และการให้
รางวัล ซึ่งจาเป็นต้องมีการออกแบบงานและการสื่อสารภายในองค์กร
5. การสะท้อนกลับและปรับปรุง แก้ไข คือการสรุปผลงานที่เกิดขึ้นรวมทั้งรับฟัง คาแนะนา
ของพนักงานเพื่อนามาปรับปรุงในอนาคตดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางที่ขั้นตอนการทบทวนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
1. ระบุวัตถุประสงค์

คาถามที่ใช้ทบทวน
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รมี
เพียงพอแล้วหรือยัง
2. การถ่ า ยทอดวั ตถุ ป ระสงค์ ไ ปยั ง
ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ บุ ค คลแล้ ว
หรือไม่
2. เลือกการวัด
1. จะวัดอะไร
2. เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือยัง
3. ง่ายแก่การเข้าใจแค่ไหน
4. เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรในการเก็บ
ข้อมูล
3. ก าหนดการเชื่ อ มโยงระหว่ า ง 1. มีการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับ
ความพยายามและ การวัดผล
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือยัง
2. มีเครื่องมือเพียงพอหรือยัง
3. มีเวลาเพียงพอหรือยัง
4. มีคนเพียงพอหรือยัง
5. มี ก ารวั ด ผลกั บ การเชื่ อ มโยง
หรือไม่
6. พนักงานรับทราบการเชื่อมโยง
หรือไม่
4. เลือกรางวัล
รางวัลต้องถูกให้คุณค่าโดยพนักงาน
5. เชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านกั บ 1. พนักงานรับทราบการเชื่อมโยง
รางวัล
หรือไม่
2. มีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ การ
ปฏิบัติงานกับรางวัลหรือไม่

การปรับปรุง
1.การทาวัตถุประสงค์ให้ทันสมัย
2. แก้ ไ ขให้ ทุ ก ระดั บ ในองค์กรให้
ได้รับความรู้
1. ออกแบบและกาหนดชุ ด ความ
แตกต่างเฉพาะของการวัด

1. ให้การฝึกอบรมที่เพียงพอ
2. ให้มีเครื่องมือที่เพียงพอ
3. ให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ
4. พิจารณาหาคนทดแทน
5. ออกแบบเชื่ อ มโยงการวั ด กั บ
รางวัล
6. ออกแบบและน ากลยุ ท ธ์ การ
สื่อสารไปปฏิบัติ
กาหนดรางวัลที่แตกต่าง
1. ออกแบบและน ากลยุ ท ธ์ ก าร
สื่อสารไปปฏิบัติ
2. ออกแบบใหม่ ใ นการเชื่ อ มโยง
การวัดกับรางวัล

ที่มา :ข้อมูลจาก G. Clark,1998, Performance Management, in Mabey, Christophe
r, Salama man, Graeme, and Story, John, Strategic Human Resource Management.
London: Sage
Tremblay and Chenevert (2005) กาหนดวิธีการคิ ด ค่ าตอบแทนแบบผสมผสาน โดย
กาหนดค่าตอบแทนมาตรฐานขององค์กรตามภาระงานและตาแหน่งโดยคานึงถึงระดับของการจ่าย
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน และภาระงานในตาแหน่งนั้น รวมถึง ภาวะการแข่งขัน จากนั้นวิเคราะห์
ความสอดคล้องในแนวทางการบริหารคน ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร และความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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2.2 แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.2.1 คุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและรุนแรง
ก่อให้เกิดการเคลื่ อนย้ ายแลกเปลี่ยนทรั พยากรทางการผลิต และข้ อมู ล ข่า วสาร ทาลายขอบเขต
พรมแดนไปอย่างสิ้นเชิง นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทาให้ผู้คนองค์กรและ
รัฐมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ าย (Connectivity) ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interactivity)
เข้มข้นมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเท (Mobility) ผู้คน ทุน และสินค้าบริการที่มากขึ้น ตลอดจน
กิจกรรมและธุรกรรมบนโลกเสมือนจริง (Vitality) เพิ่มขึ้น(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2553) และมีส่วนสาคัญ
ในการผลักดันให้ประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีภายใต้กฏกติกาสากลทั้งใน
ระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาค ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มกันเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
ทุกด้านให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ใช้ "ความรู้และนวัตกรรม"
เป็นองค์ประกอบในการพัฒนา
จากกระแสความเปลี่ ย นแปลงข้ า งต้ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา(2550) ได้
กาหนดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการคิด และปรับตัวได้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอาชีวศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถคุณลักษณะของ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียนกาหนดเป็นลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนกาหนดเป็นลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
1.2. ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาอย่างสันติ วิธี
และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น หลากหลายทางวั ฒ นธรรม มี ภ าวะผู้ น า เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
เป็นมนุษย์ เท่าเทียมกัน คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การจัดการ
การควบคุมตนเอง
3. ด้านเจตคติ
3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน
3.2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
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3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม
3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา
3.6 ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย และคณะ(2559) ได้สรุปคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึก ษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียนในงานวิจัยเรื่องภาพอนาคตการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน
ระหว่างพ.ศ. 2558-2567 ว่าประกอบไปด้วย 3 ข้อ
1. ผ่านเกณฑ์มาตราวิชาชีพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2556
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และ
ทักษะทางปัญญา
1.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติง าน การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การ
จัดการและการพัฒนางาน
1.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
2. มีความรับผิดชอบในการทางาน
3. มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ
นอกจากนี้ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของไทยคุ ณ ลั ก ษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษามีกาหนดไว้ภายใต้คาจากัดความของ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มี
ความหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช (2551) ว่ า “ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ส่ ง เสริ ม การก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การ
อาชีวศึกษา”
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง ได้กาหนดคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ไ ว้เพื่อให้
นักศึกษานักศึกษาทั้งในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.). และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้น สูง
(ปวส.) ได้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึง ประสงค์ ดัง นี้ (พ.ร.บ การอาชีวศึกษา
2551)
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงการพูดจาที่สุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา
3. ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ด้วยความตั้งใจ และเสร็จทันกาหนด
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4. ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมย
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยอมรับความจริง
6. การประหยัด
7. ความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
8. การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน
9. ความรักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคมโดยรวม
10. ความกตัญญู ตระหนักในพระคุณของครูอาจารย์ มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์
11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
12. การพึ่งตนเอง แก้ปัญหา ทางานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง
13. ความอดกลั้น มีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
14. มารยาทไทย แสดงซึ่งความเคารพที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย อื่น ๆ ที่เหมาะสม และส่งผล
ให้ นกั ศึกษานักศึกษาเป็ นคนดีและมีความสุข

ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้สรุป คุณลักษณะนัก ศึก ษาอาชีว ศึก ษาในทศวรรษหน้ า
(2554-2564) ดั้งนี้
1. มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ คือ ต้องมีความสามารถในการพูดหรืออ่านขึ้นได้
มากกว่า 2 ภาษา เช่นอังกฤษ และจีน มีฝีมือในการปฏิบัติทางวิขาชีพพื้นฐานวาชีพแบบเจาะจงอาชีพ
ที่ลึกซึ้ง มีทักษะที่หลากหลาย มีความเข้าใจศัพท์เทคนิค
2. ด้ า นความรู้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี ท างวิ ข าชี พ โดยในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีความรู้รอบตัวในสาขาวิชาที่จบมา
3. ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตไม่สามารถหยุดยั้งการ
พัฒนาของเทคโนโลยีได้ ดังนั้นผู้สาเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) เทคโนโลยีทางวิชาชีพ
4. ด้านทักษะชีวิต เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากต้องทางานร่ วมกับผู้อื่น จึงต้อง
เป็ น คนใฝ่ รู้ สามารถท างานเป็ น ที ม ได้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ กล้ า แสดงออก
มีภาวะผู้นา มีความใฝ่คว้าทางอาชีพที่ตนถนัด รู้จักสร้างเครือข่าย รู้และเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง สามารถแก้ปัญหาเองได้
5. มี นิ สั ย อุ ต สาหกรรม หมายถึ ง การพร้ อ มรับ การฝึ ก พั ฒ นาตนเอง มี ค วามตั้ ง ใจ ขยะ
ซื่อสัตย์ ใจสู้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ มีวินัย อดทน รับผิดชอบต่อตน ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน คือ มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ภาพลักษณ์องค์กรเชื่อมั่นว่าการเรียนอาชีวศึกษาทาให้ดารงอยู่ได้มีอาชีพเป้าหมายที่อยากจะเป็นมี
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ความฝันที่จะประสบความสาเร็จไม่ก ลัวความล าบากหรืองานหนัก ไม่กลัวความสกปรกสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของกิจการได้
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย และคณะ (2558) ได้ทาการวิจัยอนาคตเพื่อศึกษาแนวโน้ม และเขียน
ภาพอนาคตของการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558-2567
โดยได้สรุปแนวคิดทางด้านคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักศึกษาที่สาเร็จอาชีวศึกษาเอกชนไทย
จานวน 3 ข้อ 1) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2556 และกรอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ 2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน 3) มี ค วามรู้ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
อนัน งามสะอาด (2560) ได้ให้ความหมายของคุณลักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียนว่า ควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ 1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ดี 2) ผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศอย่างน้อย1 ภาคเรียน 3) มีวินัยและผ่าน
กิจกรรมด้านคุณธรรมและจิตอาสา 4) สามารถใช้ IT ในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูล 5) มีความรู้
ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อีก 1 ภาษา และ คุณลักษณะเฉพาะได้แก่ 1) ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับใบรับรองในการสมัครไปทางานในต่างประเทศได้ 2) ผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามตาแหน่ง งาน 3) สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีว ศึกษาภายใต้
ประชาคมอาเซียนได้ 4) ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการ
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้กาหนด คุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
1. มีด้านความรู้
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
1.2.1 จุดกาเนิดอาเซียน
1.2.2 กฎบัตรอาเซียน
1.2.3 ประชาคมอาเซียน
1.2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน
2. ด้านทักษะและกระบวนการ
2.1 ทักษะพื้นฐาน
2.1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา( ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน)
2.1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
2.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
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2.1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม
2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2.2 มีภาวะผู้นา
2.2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
2.3 ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน
2.3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
2.3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มี
วิธีคิดอย่างถูกต้อง
2.3.4 มีความสามารถในการจัดการและควบคุมตัวเอง
3. ด้านเจตคติ
3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน
3.2 ร่วมกันรับผดชอบต่อประชาคมอาเซียน
3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม
3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา
3.6 ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาแนวคิดทางด้านคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ดังกล่าวได้สังเคราะห์คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
สานักงานเลขาธิก าร
สภาการศึกษา(2550)

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
และคณะ(2558)

ดวงนภา มกรานุรักษ์
(2554)

สานักงานวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
(2554)

อนันท์ งามสะอาด
(2555)

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

ความรู้

ความรู้
เกี่ยวกับ
อาเซียนใน
ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ
สังคมและ
วัฒนธรรม
ความรู้
เกี่ยวกับกฎ
บัตรอาเซียน

มีความรู้และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ในวิชาชีพที่
ตอบสนองต่อ
ความ
ต้องการของ
สถาน
ประกอบการ

มีความรู้เชิง
ทฤษฎีทางวิขา
ชีพ มีทาง
ความรู้ด้าน IT

มีความรู้
มีความรู้ด้าน
เกี่ยวกับ
IT
ประเทศ
อาเซียนใน
ด้าน
การเมือง
เศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม

มีความสนใจ
ใฝ่รู้ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเองค้นหา
ความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอ

ทักษะ

ทักษะสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2
ภาษาใช้
สารสนเทศ
อย่าง
สร้างสรรค์
แก้ปัญหา
อย่างสันติวิธี
และอยู่
ร่วมกับผู้อื่น

มีทักษะด้าน
การสื่อสาร
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้และ
การ
ปฎิบัติงาน

การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มี
วิสัยทัศน์ มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
กล้าแสดงออก
มีภาวะผู้นา

มีทักษะด้าน
การสื่อสาร
อย่างน้อย 2
ภาษาทักษะ
การใช้
เทคโนโลยี มี
ความสามาร
ถในการ
ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

มี
ความสามารถ
ทางด้านภาษา
มี
ประสบการณ์
จริง

ความ
รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่วาง
ไว้

เจตคติ

มีความภูมิใจ
ในความเป็น
ไทย/ความ
เป็นอาเซียน มี
ความ
รับผิดชอบ
และความ
ความตระหนัก

มีความ
รับผิดชอบใน
การทางาน
มี
ประสบการ
ณ์จริง

มีความ
ภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพ
มีจิตสาธารณะ
มีความเป็น
ผู้นา

มีความภูมิใจ
ในความเป็น
ไทย/ความ
เป็นอาเซียน
มีความ
รับผิดชอบ
และความ
ตระหนักใน

มีการฝึก
ประสบการใน
การเป็นผู้
ประกอบ การ

มีความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและ
สังคม มีความ
อดทน อดกลั้น
มีสติ ควบคุม
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สานักงานเลขาธิก าร
สภาการศึกษา(2550)

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
และคณะ(2558)

ในความเป็น
อาเซียนมีวิถี
ชีวิต
ประชาธิปไตย
ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล
สันติวิธี/สันติ
ธรรมยอมรับ
ความแตกต่าง
ในการนับถือ
ศาสนา

ดวงนภา มกรานุรักษ์
(2554)

สานักงานวิชาการ
และมาตรฐาน
การศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
(2554)

ความเป็น
อาเซียน

อนันท์ งามสะอาด
(2555)

สานักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา

อารมณ์ตนเอง
ได้

สรุ ป ได้ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นได้ แ ก่
(1) ด้านความรู้ ประกอบไปด้วย 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ 2) ความรู้ด้าน
ทฤษฎีและวิชาชีพ (2) ด้านทักษะประกอบด้วย 1) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 2) ทักษะทางวิชาชีพ
3) ทั ก ษะทางเทคโนโลยี และ 4) ทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม (3) ด้ า นเจตคติ ป ระกอบด้ ว ย
1) ความภูมิใจในความเป็นชาติ 2) การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และ3) ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
2.3 บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา (Vocational Education ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกาลังคนระดับ
ต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและเทคโนโลยี เ พื่ อพั ฒนาประเทศไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองทาง
เทคโนโลยีได้นั้นต้องมีกระบวนการสร้างเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การวิจัยพัฒนา
และการสร้างตนแบบ การถ่ายทอดและดัดแปลงเทคโนโลยีสู่กะบวนการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
ให้ ส ามารถผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน ดังนั้น การอาชีวศึกษา จึงเป็น การเตรียมบุคคลด้านฝีมือสาหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุ่ม
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อาชีพสาขาหรืองาน ตามปกติจัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะรวมทั้งการเรียนวิชาสามัญ การ
ฝึกปฏิบัติ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนของวิชาเหล่านี้อาจมีได้หลากหลายแต่ต้องเน้นภาคปฏิบัติ
(บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548)
2.3.1 แนวคิดพื้นฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2536) ได้กล่าวถึง การจัดการอาชีวศึกษานั้นมีแนวคิดที่สาคัญ มาจาก
แนวคิ ด ของ Professor Dr.Chaeles Prosser ซึ่ ง เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก การพั ฒ นาระบบอาชี ว ศึ ก ษา
ซึ่งเสนอทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาไว้ 16 ประการคือ
1. ประสิทธิภาพของการจัดการอาชีวศึกษา จะแปรผันกับสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนได้รับการ
ฝึก ซึ่งจาลองจากสภาพแวดล้อมจริงที่ผู้เรียนต้องประสบก่อนสาเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ
อาชีพ
2. การฝึกอาชีพจะมีประสิทธิผลเมื่อมีการศึกษากระทาในลักษณะเดียวกับการทางานจริง คือ
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักร เช่นเดียวกับการปฏิบัติจริงในอาชีพนั้น
3. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับการฝึกอาชีพรายบุคคลโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนิสัยในการคิดเป็นทาเป็นสาหรับอาชีพนั้น
4. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจะแปรผันกับการจัดให้ผู้ฝึกอาชีพรายบุคคลได้
ใช้ความสนใจ ความถนัด และใช้สมองของตนอย่างเต็มที่
5. การฝึกอาชีพที่มีประสิทธิผลของช่างในแต่ละอาชีพจะสามารถจัดให้แก่กลุ่มที่ต้องการ
ลาดับประโยชน์จากการฝึกเท่านั้น
6. การฝึกอาชีพที่มีประสิทธิผล จะแปรผันกับการฝึกประสบการณ์เฉพาะอย่างหลายครั้ง เพื่อ
สร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้ถูกต้องในการฝึกทักษะรวมทั้งพฤติกรรมที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาขึ้น เพื่อให้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นในการหางานทา
7. การฝึกอาชีพที่มีประสิทธิผลต้องขึ้นกับครูผู้สอน ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพสูงในการ
ประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
8. ในแต่ละอาชีพครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการผลิตช่างที่มีมาตรฐานขั้นต่าระดับหนึ่ง
และรั ก ษามาตรฐานของการผลิ ต ไว้ ถ้ า การอาชี ว ศึ ก ษาไม่ ส ามารถจั ด ได้ ถึ ง ขั้ น นี้ แ ล้ ว ก็ จ ะไม่ มี
ประสิทธิผล
9. การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาต้ อ งตระหนั ก ถึ ง สภาพความเป็ น จริ ง ในปั จ จุ บั น และต้ อ ง
ฝึกทักษะบุคคลเพื่อสนองตอบต่อตลาดแรงงาน
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10. การสร้างนิสัยของผู้เรียนในการปฏิบัติงาน จะได้ผลต่อเมื่อผู้เรียนได้ฝึกทางานจริงใน
โรงงาน ไม่ใช่ฝึกแต่แบบฝึกหัดหรือฝึกแบบลองผิดลองถูกในสถานศึกษาเท่านั้น
11. แหล่งข้อมูลเนื้อหาสาระที่เชื่อถือได้ของการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในแต่ละอาชีพจะมา
จากแหล่งเดียวกันเท่านั้นคือประสบการณ์จากผู้ชานาญงานของอาชีพนั้น
12. ในแต่ละอาชีพจะมีเนื้อหาอยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติของอาชีพโดยเฉพาะ และไม่
มีคุณค่ากับการปฏิบัติในสาขาอื่น
13. การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการให้บริการ หรือตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยวิธีการที่กลุ่มบุคคลนั้นได้รับประโยชน์มากที่สุด
14. การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพผันแปรกั บวิธีการสอนและสัมพันธ์กับ ผู้เรียน โดย
พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน
15. การบริหารอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการจัดการศึกษาในลักษณะยึดหยุ่น
ได้
16. ในขณะที่รัฐพยายามลดค่ าใช้ จ่า ยต่อ หัว ในการฝึกอบรมแต่ ต้องใช้ง บประมาณขั้ น ต่ า
จานวนหนึ่งที่พอเพียงในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิผล ดังนั้นหากรัฐไม่สามารถสนับ สนุน
งบประมาณขั้นต่าในการฝึกได้ก็ไม่ควรให้มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศ เรื่ อ งการใช้ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ 2559 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถาบันการศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมกากับดูแลการตรวจสอบและประเมินผล โดยมีสาระ
ของมาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวชี้บ่งชี้ คือ มาตรฐานที่1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้าน
บริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง ใน
มาตรฐานนี้เน้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ
ตามหลักสูตรโดยให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแ ละ ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 258 ง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มีประเด็นหลักประการหนึ่งคือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กล่าวคือ คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัว เตรียมพัฒนากาลังคนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ทันต่อการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน
กาพัฒนาความชานาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
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เพื่อยืนยันว่าแรงงานมีฝีมือจริงมีความรู้ที่จะทางานได้ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
2.3.3 ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (2560 )ได้จัดทายุทธศาสตร์ อาชีว ศึ ก ษา
ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจดังนี้
7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถกาลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา และ
7. ผลิ ต และพั ฒ นาครู อ าชี ว ศึ ก ษาให้ มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทความ
เปลี่ยนแปลง
5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
อนัน งามสะอาด (2560) ได้กล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เตรียมการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ดังนี้
เป้าประสงค์ (Purpose) ประกอบด้วย
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยมีหลักสูตรที่เป็นสากลและเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
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2. สถานศึกษาจัดประชุม สัมมนา วิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างครูและผู้บริหารและศึกษาดูงานในอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ
3. สถานศึกษามีการจัดหาคู่มือ ตารา และหนัง สืออ่านนอกเวลา ที่เป็นภาษาอัง กฤษ ทั้ง
วิชาชีพ และวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างนักเรียนนักศึกษาที่
เป็นตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับนานาชาติ
5. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และเทคโนโ ลยี
สารสนเทศ ตลอดจนมีการแปลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาอาเซียน
6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน
7. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเองในทุกมิติ
กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วย
1. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งเร่ง รัด การสอนภาษาอัง กฤษ ที่ เ ป็ น ภาษากลางของอาเซียน และ
กาหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอัง กฤษของนักศึกษาอย่ างเป็นรู ป ธรรม
กาหนดให้นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอื่นเพิ่มอีก 1 ภาษา และดาเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้ทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ
1 วัน
2. พัฒนาสื่อการสอน ตาราที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาปิโตรเคมี
และสาขาวิชาเครื่องมือวัด ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการตาราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน
3. สถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ แล้ว ขยาย
ความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆให้ครบทั้ง 10 ประเทศ
4. สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียน
5. เปิ ด สอน English Program ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 โดยคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเปิ ด สอน
ประเภท วิชาละ 1 สาขา
แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังอยากให้อาชีวศึกษามีบทบาทสาคัญในการเตรียมกาลังคน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เตรียมการ
ให้สถานศึกษาในอาชีวศึกษาดังนี้ ประเภทวิ ทยาลัยทั่วไป เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอัง กฤษ
เข้มข้นขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สัปดาห์ละ
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1 วัน จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับช่าง ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อในการสั่งงานรับงานตามสาขาอาชีพได้ สามารถใช้ศัพท์เทคนิคแต่ละสาขาได้ ประเภทวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้มทั้งใช้ภาษาอาเซียน เช่นภาษามาเลเซีย พม่า ลาว ฯลฯ รวมทั้งภาษาที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายเช่นภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
2. เตรียมมาตรฐานช่างฝีมือระดับช่างในอาเซียน
3. เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
4. คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในกลุ่ม ”อาชีวะอินเตอร์” ซึ่งเรียนเป็นบางสาขา เช่น
สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กลุ่มที่เรียนในชั้น ปวช.1-3 ควรมีกิจกรรมได้พัฒนา
ตนเอง เช่น เข้าค่ายอาเซียน อบรมภาษาอังกฤษ กลุ่มที่เรียนชั้น ปวส. ควรมีหลักสูตร วิธีการเรียนที่
เหมาะสม
5. ควรมี ค ารั บ รองว่ า ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ม าตรฐานฝี มื อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์เป็นที่ยอมรับและตอบคาถามสังคมได้ว่านักเรียนนักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปแล้วต้องมีงาน
ทา
6. ควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชี วศึกษา เช่น การกล้าแสดงออก การ
เสนอความคิดเห็น กล้าพูด วิธีการนาเสนอ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ
7. ทาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ นอกเหนือกลุ่มอาเซียน เช่น เกาหลี จีน อิสราเอล
ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมกาลังคน ให้มีความเชื่อมั่นและสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
8. การเรียนการสอนควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้
สะดวก คาสั่งที่ใช้ในชั้นเรียนหรือทั่วไปควรเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนอาชีวศึกษาควรใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทางาน (Working Language) ได้ ให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ ภาษาอัง กฤษกั บเจ้ าของภาษา ใช้
ภาษาอังกฤษโดยครูเริ่มต้นสื่อสารระหว่างครูด้วยกันและบุคลากรอื่น ๆ โดยไม่ต้องกังวลความถูกผิด
ของไวยากรณ์
9. จัดกิจกรรมการพูดภาษาอัง กฤษบ่อ ยครั้ง หรือเป็นช่วงเวลาของทุก ๆ วัน หรือใช้เ ป็ น
ชีวิตประจาวัน จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตร 30-60 ชั่วโมง การประชุมสัมมนาใช้
ภาษาอั ง กฤษ ตั้ ง เขต English Zone โดยเป็ น เขตใช้ ภ าษาอั ง กฤษ100% จั ด เพลงสากลและจั ด
รายการเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการ วิธีการและทักษะชีวิต ครูที่สอนภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารตลอดคาบการ
เรียนการสอน แม้นอกห้องเรียนก็ให้ใช้ บ่อย ๆ นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูที่สอน
ในรายวิชาอื่นควรใช้คาสั่งเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเนื้อหาที่สอนควร
ใช้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น บางรายวิชาสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรได้ เช่น วิชาพล
ศึกษาสามารถบูรณาการกับภาษาท่าทางได้ง่าย
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10. ควรจับคู่กับวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนเป็นลักษณะ Sister School โดยมีการแลกเปลี่ยน
ครูและนักเรียนทุก ๆ ปีหรือเรียนร่วมกันในเวลาเดียวกันโดยใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
11. สานักความร่วมมือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แบ่งกลุ่มวิทยาลัยที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) กลุ่ม EP (English Program) โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้วยการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน การบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
2) กลุ่ม Bilingual การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสองภาษาเนื้อ หาสาระทาง
วิชาการในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) กลุ่ม MINI EP ใช้ภาษาอังกฤษสอนอย่างน้อย 4 รายวิชา
4) กลุ่ ม ทั่ ว ไป โดยจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทั้ ง การอ่ า นเขี ย นฟั ง พู ด โดยครู
ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน การเรียนผ่านสื่อ กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ
2.3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
การดาเนินการจัดให้มีการศึกษาอาชีพอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่พ.ศ. 2544 และในพ.ศ. 2453
ได้จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่ งแรกคือโรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ
การดาเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้พัฒนาและเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ จนกระทั่งในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2479 ได้มีการกาหนดคาว่า อาชีวศึกษา เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศ
ไทยโดยความรับผิดชอบของกระทรงธรรมการ และได้มีการพัฒนามาเป็นลาดับหลายครั้ง จนใน
พ.ศ. 2484 จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น กรมอาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และในวั น ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8/2559
ซึ่งมีสาระสาคัญให้ โอนอานาจหน้าที่ ของสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน
ส่ ว นที่ ดู แ ลการอาชี ว ศึ กษาให้ มาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา มี ผ ลท าให้ ก าร
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนถูกรวมไว้ด้วยกัน โดยมีผลตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นหน่วยงาน
รัฐในปัจจุบันที่ดูแลกากับงานสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนคือสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สาเริง บุญเรืองรัตน์, 2554)
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ห น้ า ที่ ดั ง นี้
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
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3. ขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่ม
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ
โดยที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา กาหนดวิสัยทัศน์ไ ว้ว่ า “เป็นผู้นาการจั ด
การศึกษาสายอาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและภูมิภาค” ( สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน รวม 481 แห่งจาแนกสถานที่ตั้งตาม
ภาคดังนี้กรุงเทพมหานคร 81 แห่ง ภาคกลางรวมภาคตะวันออก 113 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
170 แห่ง ภาคเหนือ 57 แห่ง ภาคใต้ 60 แห่ง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
หน่วยงานอีกหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทยใน
ปัจจุบันคือสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรวมตัวจัดตั้งของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะ ตั้งแต่ พ.ศ.2517 และพัฒนาการดาเนินการมาโดยลาดับ โดยมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้ (สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2560)
1. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในด้ า นการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ประสานงาน กับกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู-อาจารย์ และวิทยาลัยใน
กลุ่ม วิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษา
3. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนและครูที่ยากจน หรือประสบปัญหาต่าง ๆ
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพทางการศึกษากับสมาคมการศึกษาอื่น ๆ ทั้ง นี้ไ ม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง
ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นสมาชิกจานวน 404 แห่ง (สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2560)
2.4

แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.4.1 ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management ) เป็นการผสมผสานระหว่างการบริ หาร
และกลยุทธ์ (Ullah & Khanam, 2008) ดังนี้
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ความหมายของกลยุทธ์
ธงชัย สันติวงศ์ (2539) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการแบ่งสันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิดผลดีที่เป็นข้อได้เปรียบและสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ โดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ระดับที่ยอมรับได้
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2544) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง การมุ่งเน้นหรือ
ผลักดัน เพื่อให้องค์กรหรือกิจการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในงานใด
งานหนึ่ง เพื่อหวังว่างานที่มุ่งเน้นนั้น จะนาพาองค์กร หรือกิจการไปสู่ความสาเร็จ
สุพานี สฤษฎ์วานิข (2544) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่
ได้จัดทาขึ้นอย่างเหมาะสมต่อสภาพการแข่งขันและความพร้อมขององค์กร
สมยศ นาวีการ (2546) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง แผนงานรวมที่นาไปสู่การ
จัดสรรทรัพยากรของบริษัทเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ธนชัย ยมจินดา (2554) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์หมายถึง วิธีการที่องค์กรเลือ กที่ จ ะ
ดาเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
A. Thompson and Strickland (1990) อธิบายว่า กลยุ ทธ์เป็นแบบแผนของการบริห าร
จัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจขององค์กรตามที่กาหนดโดยที่กลยุทธ์เป็นการกาหนด
แผนกิจกรรมที่จะกระทารวมทั้งการจัดการด้านทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะขององค์กร
Aaltonen and Ikävalko (2002) ได้กล่าวว่ากลยุทธ์ หมายถึง แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติ
การที่เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการขององค์กร ที่จะเป็นตัวกาหนดทิศทาง เป้าหมายขององค์กรใน
ระยะยาวเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ หมายถึงวิธีการในการตอบ สนองการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมโดยการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการ เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ความหมายของการบริหาร
มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อาทิ
ภารดี อนันตนาวี (2551) การบริหารหมายถึง กิจกรรมของคนตั้ง แต่ 2 คนขึ้นไปมีการ
ร่วมมือกันทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
Thompson and Strickland (1978) การบริหารคือกระบวนการของการวางแผน การจัด
องค์กร การนาและการควบคุม เพื่อให้เกิดการร่วมมือของบุคลากร การใช้ทรัพยากร ในองค์กรให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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Stoner, Freeman, and Gilbert Smith (1982) กล่ า วว่ า การบริ ห ารคื อ กระบวนการ
วางแผน การจัดองค์กร การนาและการควบคุม โดยใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
Smith, Arnold, and Bizzle (1998)การบริหารเชิง กลยุทธ์หมายถึง กระบวนการของการ
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตเพื่อการกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการตัดสินใจในการดาเนินการ การปฏิบัติงานที่เน้นไปสู่ความสาเร็จ
ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต
สรุปการบริหาร หมายถึงกระบวนการของการทางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการการ
วางแผน การจั ด องค์ ก ร การน าและการควบคุ ม เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์
พิบูล ทีปะปาล (2546) สรุปว่าการบริหารจัด การเชิง กลยุ ทธ์ หมายถึง การบริหารงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การนาและการควบคุม อันเกี่ยวกับการตัดสินใจและ
การปฏิบัติการในกลยุทธ์ที่กาหนด เพื่อที่จะทาให้องค์กรเกิดการแข่งขันที่ได้เปรียบ
ธนาชั ย สุ ข วณิ ช และ พรชั ย อรั ณ ยกานนท์ ( 2557) การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง
กระบวนการของการกาหนดทิศทางระยะยาว การกาหนดกลยุทธฺ การดาเนินการกลยุทธ์และการ
ประเมินกลยุทธ์ขององค์กร
Smith, Arnold, and Bizzell (1991) การบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึงกระบวนการของการ
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคตเพื่อการกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการตัดสินใจในการดาเนินการ การปฏิบัติงานที่เน้นไปสู่ความสาเร็จ
ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต
Certo and Peter (1991) ให้ความหมายว่าการบริหารเชิงรุก เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะรั ก ษาองค์ ก รไว้ ใ ห้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง
Pearce, Robinson, and Subramanian (2000)กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
การดาเนินการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนในการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการดาเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
Wheelen, Hunger, Hoffman, and Bamford (2017) หมายถึง ชุดของการตั ด สิน ใจและ
กิจกรรมที่จะปฏิบัติในระยะยาวที่จะบ่งบอกถึงการดาเนินธุรกิจ ขององค์กรซึ่งวรวมถึ งการสารวจ
ตรวจสอบวิเคราะห์ การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติและการประเมินผลในการดาเนินการขององค์กร
ทั้งนี้ต้องให้ความสนใจกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามขององค์กรด้วย
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สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วางแผน การจัดองค์กร การนาและการควบคุม ที่ผ่านการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ภายในองค์กร ภายนอกองค์กรเพื่อ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับคือ (ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานนท์2557)
1. กลยุทธ์ระดับบริษัท ( corporate level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นโดยผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยกลยุทธ์กว้างๆทีครอบคลุมถึงการ
ก้าวไปสู่ความสาเร็ จตามที่ต้ องการ ตามวิสัยทัศน์และภารกิ จ ที่ก าหนด กลยุทธ์ระดับบริษั ท จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ อื่ น ๆด้ ว ย กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ บริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ค งที่ กลยุ ท ธ์
เจริญเติบโต และกลยุทธ์ถดถอย
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business level strategy) ในกรณีที่องค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มี
หลายกิจการรวมอยู่ด้วยกัน หรือที่มีเครือข่ายจานวนมาก มีสินค้าหลายชนิดจาหน่วยทาให้ยากต่อการ
บริหาร จึงได้มีการวิเคราะห์แต่ละธุรกิจ และมีกาหนดกลยุทธ์ของตนเองขึ้นมาเป็นระดับหน่วยธุรกิจที่
สอดคล้องการกลยุทธ์ของบริษัท
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Functional level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับ หน้ า ที่
ต่างๆที่สาคัญในองค์กร เกี่ยวกับการแข่ง ขันทางกลยุทธ์ในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่การผลิต การตลาด
การเงิน การวิจัย เป็นต้น ซึ่งต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในหนาที่ดังกล่าวเป็นต้น
2.4.3 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2554) คือ
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการเริ่มแรก ซึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์และ
พัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. การกาหนดเชิงกลยุทธ์ ผลจากการวิเคราะห์เชิง กลยุ ทธ์ จะสามารถนา มากาหนด
เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนรู้ทิศทางขององค์กรในอนาคต โดยการนาข้อมูลและความรู้มาทาเป็น
กลยุทธ์ในระดับต่างๆ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์จะนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์
3. การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ ในระดับขององค์กรที่อยู่ในแผน
กลยุทธ์ไปสู่กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยการกาหนดเป็นโครงการแผนปฏิบัติ
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การและงบประมาณ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะครอบคลุม 2 ส่วน คือ การประเมินความ
พร้อมขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
4. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่ง ประกอบด้วยการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่เป็นมาตรฐาน การวัดผลงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลงานที่เทียบกับค่า
มาตรฐาน และการปรับปรุงแก้ไข (กรณีที่จาเป็น)
ขั้นตอนทั้ง 4 นี้ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน และสามารถย้อนกลับมาประเมิน และ
ปรับเปลี่ยนภายในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานนท์(2557) ได้เสนอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญคือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment analysis) เป็นการดาเนินการในขั้นแรกโดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สาคัญในการจัดการโดยพิจารณาองค์กรในระบบเปิด ที่จะทาให้องค์กร
ได้รับความสาเร็จเพื่อให้เกิดการกาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปหรือสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมในการดาเนินการหรือ
สภาพแวดล้อมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์กร ซึ่งนิยมดาเนินการในรูปแบบของ
SWOT analysis
2. การกาหนดทิศทางขององค์กร (Establishment of an organizational direction ) เป็น
การดาเนินการภายหลังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้ว กาหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ใน
การดาเนินการขององค์กรเพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
3. การกาหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) หลัง ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
แล้ว กาหนดทิศทางองค์กรแล้วก็ดาเนินการกาหนดกลยุทธ์จากประเด็นที่ต้องการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะทาให้การดาเนินงาน
บรรลุผลสาเร็จ
4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( strategy implementation) เป็นการดาเนินการนากลยุทธ์ ที่
กาหนดไปปฏิบัติ โดยผู้นากลยุทธ์ไ ปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ การสรรหา
ทรัพยากร การตรวจสอบดูแลการทางาน
5. การควบคุมกลยุท ธ์ ( Strategic control )เป็นการดาเนิ นการเพื่อ การตรวจสอบดู แ ล
ประเมินกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อให้มีการดาเนินงานตามกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
Certo and Peter (1991) ได้เสนอว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นประกอบด้วย การ
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (environment analysis) การก าหนดทิ ศ ทางขององค์ ก ร
(Establishing organizational direction) การกาหนดกลยุทธ์องค์กร (formulating organizational
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strategy) การดาเนินงานตามกลยุทธ์ (implementing organizational strategy) และการควบคุม
กากับกลยุทธ์ (exercising strategic control)
Dessler (2006) มีความเห็นว่าในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มีสิ่งที่จะต้องดาเนินการที่
สาคัญคือ 1) การกาหนดวิสัยทัศน์( Define the business and mission) เป็นการกาหนดทิศ ทาง
ของหน่วนยงานว่าจะไปทางไหน โดยมีการประเมินสถานะในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในอนาคต
2) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (Perform external and internal audits) ใน
ลั ก ษณะการวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส และอุ ป สรรค 3) แปลงวิ สั ย ทั ศ น์ สู่ ก ารกลยุ ท ธ์
(Translate the mission into strategy goals)ก าหนดเป้ า หมายของบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทั ศน์ และกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง 4) กาหนดกลยุทธ์ให้เป็นไปใน
ทิ ศ ทาง ที่ จ ะ บร ร ลุ เ ป้ าหม าย ( Formulate a strategy to achieve the strategy goal ) 6)
ด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ (Implement strategy) 7) ประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ ( Evaluate
performance)
Wheelen et al. (2017) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้น ประกอบด้วย
การดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environment scanning) การกาหนดกลยุทธ์ (strategy
formulation) การดาเนินงานตามกลยุทธ์ (strategy implement) และการประเมินผลและควบคุม
(evaluation and control)
จะเห็นได้ว่ากระบวนการบริห ารเชิง กลยุ ทธ์ ต ามที่นักวิ ช าการเสนอมี ความคล้ ายคลึ ง กั น
สรุปว่ากระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environment analysis )
2. การกาหนดทิศทางขององค์กร (Establishing organizational direction )
3. การกาหนดกลยุทธ์องค์กร (formulating organizational strategy )
4. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ (implementing organizational strategy )
5. การควบคุมกากับกลยุทธ์ (exercising strategic control )
ในการดาเนินการวิจัยในครั้ง นี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จึงนาเสนอ
รายละเอียดเฉพาะในส่วนของขั้นตอนที่1 คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ 2 การกาหนดกลยุทธ์
รายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการดาเนินการในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงกลยุ ทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี 2 ลักษณะคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความสาคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะทาให้ผู้บริหาร
ได้ดาเนินการตัดสินใจในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (โดยพิจารณาใน
ลักษณะของโอกาสจากสิ่งแวดล้อม ( Opportunity) ภาวะคุกคามหรืออุปสรรค (Threat) (Certo &
Peter, 1991; Dessler, 2006)
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมในปัจจุบัน ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานนท์(2557) ได้เสนอ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปที่เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้
1.1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กรเกี่ยวกับกิจการของ
รั ฐ หรื อ ข้ อ ก าหนดของรั ฐ บาล แนวโน้ ม ทางการเมื อ ง เช่ น การก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านการส่งออกสินค้า เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง การร่างกฎหมาย ที่มี
ผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์องค์กร
1.1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็นสภาพแวดล้อมที่สาคัญ ที่บ่งบอกว่าองค์ กรจั ด สรร
ทรัพยากรทางการบริหารอย่างไร เช่นในการผลิต การจัดจาหน่ายสินค้า เป็นต้นและการพิจารณา
เกี่ยวกับค่าแรง อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่ างๆในการบริ การ ซึ่ง มีความผันผวนจากตลาด
ภายนอกองค์กร
1.1.3 สภาพแวดล้อมทางสัง คม เป็นการวิเคราะห์สภาพทางสัง คมเกี่ยวกับการประชากร
ค่านิยมในสังคม ในลักษณะโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชากรที่มีผลกระทบต่อ
อานาจซื้อของประชากร ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนแปลงประชากร ช่วยให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์ที่
จะช่วยสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชากรได้
1.1.5 สภาพแวดล้ อ มทางเทคโนโลยี เป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อองค์กร เช่นในการผลิตสินค้า การให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยจัดการ ซึ่งต้องพิจารณากลยุทธ์ที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้ทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้น
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในขององค์กร ซึ่งเป็นอานาจการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร ซึ่ง
พิจารณาในประเด็นจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (strength) ของการดาเนินการ ซึ่งเป็นมุมมอง
ของการบริหารจัดการ Hitt, Black, and Porter (2005) เสนอว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
นั้ น เป็ น การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการด าเนิ น งานขององค์ ก รซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่ า
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สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นห่วงโซ่ของคุณค่า (value chain) ซึ่ง เป็นกุญ แจสาคัญ ในการดาเนิน
กิจกรรมและการสร้างผลผลิตขององค์กร โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรมพื้นฐาน 5 ประการและ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 4 ประการ ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมพื้นฐาน (primary activities ) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ส่ง ผล
ต่อผลผลิต/บริการที่จะส่งมอบให้ลูกค้าขององค์กรโดยตรง เช่น การบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับ
ปัจจัยนาเข้าในการผลิ ต ทรัพยากรในการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การไหลเวียนของข้อมูล
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินการขององค์กร การปฏิบัติงาน การปฏิบัติกิจกรรมตามภารกิจ
ขององค์กร การประชาสัมพันธ์การตลาด การบริหารจัดการในการให้บริการ เป็นต้น
1.2.2 กิจกรรมที่สนับสนุน (support activities) เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของสิ่งสนับสนุน
การจัดการบริหารของหน่วยงาน เช่นทรัพยากรต่าง ๆ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอัตรากาลัง การใช้
เทคโนโลยีภายในองค์กร การใช้เครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมว่า มีความพร้อมและความไม่เพียงพอ
อย่างไรบ้างเป็นต้น
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกและภายในดั ง กล่ า วใช้ วิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่ า SWOT
Analysis (Dessler, 2005; Johnson, 2017)
S มาจากคาว่า Strengths หมายถึงจุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เช่นในหน่วยงานมีจุดแข็งในด้านทรัพยากรบุคคล ค่านิยม ความยึด
มั่นผูกพันองค์กร ความรู้ความสามารถของบุคลากร ที่ส่งผลให้กิจการรุ่งเรื่อง เป็นต้น ซึ่งองค์กรจะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งไปกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของงองค์กร
W มาจากค าว่ า Weaknesses หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ เสี ย ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ เช่นในหน่วยงานมีสภาพการ
จัดการการเงินที่เป็นลบ มีบุคลากรน้อย การบริการไม่มีมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งองค์กรจะใช้ประโยชน์
จากจุดอ่อนไปกาหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น
O มาจากคาว่า Opportunity หมายถึงโอกาส ที่สภาพแวดล้อมภายนอกส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ งตรงที่ต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอก การ
กาหนดกลยุทธ์จึงต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มาสร้างหน่วยงานให้เข้มแข็งมากขึ้น
T มาจากคาว่า Threats หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กร เช่นพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เป็นต้นการกาหนดกลยุทธ์จึงต้อง
หลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพให้แข็งแรงสู้สภาพที่จะเกิดขึ้น
2. กาหนดกลยุทธ์

63
การดาเนินกาหนดกลยุทธ์นั้นจาเป็นที่จะต้องนาข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมา
พิจารณาความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อลดปัญหา อุปสรรค และนาจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ดาเนินการเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งกลวิธีการหนึ่งที่นาข้อมูลมากาหนดกลยุทธ์นั้น นิยมดาเนินการ
ในวิ ธี ก ารของการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มในลั กษณะของ SWOT analysis และก าหนดกลยุทธ์
ทางเลือกโดยใช้รูปแบบ TOWS Matrix
TOWS Matrix จะเป็นการแสดงให้เ ห็นว่า ปัจ จัยภายนอกที่ เป็นโอกาสและอุ ป สรรคของ
องค์กรนั้นจะนามาจับคู่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในได้อย่างไรซึ่งจะทาให้มี
ทางเลือกของการแก้ปัญหาได้ทั้งการลดปัญหาและสร้างการเติบโตขององค์กรในลักษณะของกลยุทธ์
4 รูปแบบ ธนาชัย สุขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท์(2557: 105)
1. กลยุทธ์ SO (SO Strategy) หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง และมีโอกาสเจริญเติบโตได้อีก ทาให้
ธุรกิจสามารถขยายการลงทุนได้อีก การเพิ่มผลผลิต ขยายตลาดโดยให้เพิ่มขึ้นตามโอกาสที่เอื้ออานวย
กลยุทธ์นี้จึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategy)
2. กลยุทธ์ ST (ST Strategy) หมายถึงธุรกิจมีจุดแข็ง แต่มีอุปสรรคจากคู่แข็งขัน หรือปัจจัย
อื่น ๆ ธุรกิจจึงควรหลีกเลี่ยงอุปสรรค อาจหันไปหากลุ่มลูกค้าอื่นแทน กลยุทธ์นี้เรียกว่า กลยุทธ์ทะเล
สีน้าเงิน (Blue Ocean Strategy or Diversification)
3. กลยุทธ์ WO (WO Strategy) หมายถึงธุรกิจมีจุดอ่อน แต่มีโอกาส ที่เอื้ออานวยในธุรกิจที่
ยังมีการได้เปรียบ เช่นขาดเงินทุนในการดาเนินกิจการ แต่ตลาดยังต้องการผลิตผล การหาทุนจาก
แหล่งอื่นยังทาได้จึงเป็นการเปลี่ยนจุดอ่อนจากโอกาสที่มีช่องทางในการทาธุรกิจอาจแสวงหาความ
ร่วมมือจากองค์กรอื่นได้เรียกว่ากลยุทธ์หาพันธมิตร (Strategy Alliance)
4. กลยุทธ์ WT (WT Strategy) หมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพราะนอกจากมีจุดอ่อน
ภายในองค์กรและอุ ป สรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ธุรกิจจะมีความล าบากมากในการ
ดาเนินการต่อไป จึงต้องแสงวงหาความร่วมมือหรือล้มกิจการ ซึ่ง ต้อ งกาหนดกลยุทธ์ในการตั้งรับ
(Defender Strategy)
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ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
Opportunity
ภาวะคุกคาม
Threat

จุดแข็ง Strengths

จุดอ่อน Weaknesses

กลยุทธ์
SO
กลยุทธ์
ST

กลยุทธ์
WO
กลยุทธ์
WT

แผนภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์TOWS Metrix
ในการกาหนดกลยุทธ์ตามที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว การกาหนดกลยุทธ์จะต้องพิจารณาใน
คุณลักษณะสาคัญของกลยุทธ์ด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีแนวคิดดังนี้ (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2554)
1. เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นอนาคต (Future – Oriented) มีการสร้างหรือ กาหนดวิสัยทัศน์
ทิศทาง พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยการคาดการณ์แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนามาปรับทิศทางการดาเนินงาน เพื่อให้องค์กรมีทิศทาง และ
เป้าหมายที่ชัดเจน
2. เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change - Oriented)
โดยการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งระบบ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างขององค์กร เทคโนโลยี บุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อให้สอดคล้อง และเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้
3. เป็นการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (Holistic approach) มุ่ง เน้นการบรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององค์กร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ จากระดับบนลงสู่
ระดับล่าง เพื่อให้ทิศทางของการนาไปสู่จุดหมายเดียวกัน ในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้น การถ่ายทอด
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ ถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร การที่
กลุ่มหรือฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ต่างมีมุมมอง หรือจุดมุ่งหมายเฉพาะในกลุ่มหรือฝ่ายของตนเอง
โดยปราศจากถ่ า ยทอดเจตนารมณ์ จ ากระดั บ บนลงสู่ ร ะดั บ ล่ า ง จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรได้
4. เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดาเนินงาน (Result – based focus) โดยมีการ
ระบุเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดาเนินการอย่างชัดเจน มีการประสาน และหล่อหลอมทรัพยากร
ไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ และประสบความ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
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ขององค์กรที่วางไว้ โดยเป็นวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
5. เป็ น การบริ ห ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ องค์ ก ร (Stakeholder –
Oriented) การมุ่งเน้นและคานึงถึงความต้องการ และความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
หลายกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ถือหุ้น ชุมชน หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมเป็นต้น ผู้บริหาร
จะต้องวิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อ Stakeholder ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดอีกด้วย
6. เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว (Long–range planning) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มักจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อทิศทางการดาเนินงานใน
ระยะยาวขององค์กร
การใช้เทคนิคประเมินความต้องการจาเป็น PNI( Priority Need Index)
ในการดาเนินการเพื่ อจั ด ล าดั บ ที่จะเลือกประเด็น การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายในมากาหนดกลยุทธ์เพื่อการแก้ไ ขก่อนหลังและการให้ความสาคัญ ต่อข้อ มูลนั้น
สามารถดาเนินการได้โดย การประเมินความต้องการจาเป็น (needs assessment) คือ กระบวนการ
รวบรวม สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความสามารถที่คาดหวังและความสามารถที่
เกิดขึ้น จริง จากนั้นทาการจัดลาดับ ความสาคัญของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
สภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) คาถามหลัก คือ ปัจจุบันเราเป็นอย่างไร สิ่งที่
เราต้องการเป็น อย่างไร และ เราจะทาให้ถึงสิ่ง ที่ต้องการอย่างไร วัตถุประสงค์หลักของแนวคิ ดนี้
เพื่อทาให้เราทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและจะเตรียมการวางแผน
สาหรับโปรแกรม/โครงการใหม่อย่างไร ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินเพราะ การประเมินความ
ต้องการจาเป็นนั้น ต้องทาการวิเคราะห์สารสนเทศและจัดลาดับความสาคัญ ของ ปัญ หาการระบุ
ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่ง ที่เป็นอยู่ ทาให้การประเมินความต้องการ จาเป็นจึงมีความ
แตกต่างจากการ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวว่ากระบวนการประเมินความต้องการจาเป็นแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การระบุความต้องการจาเป็น (needs identification) เพื่อสารวจความต้องการจ าเป็น
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร (สุวิมล ว่องวานิช, 2550) เป็นการการระบุปัญหาที่พบว่าจะประเมิน เรื่อง
ใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด กลุ่มใดบ้างที่มีความเสี่ยง ปัจจัยช่วยเหลือมีอะไรบ้าง การตอบสนอง ต่อการ
ช่วยเหลือเป็นอย่างไร แหล่งทรัพยากรและศักยภาพของปัจจัยช่วยเหลือ เช่น ชุมชน รัฐบาล เป็น
อย่างไรบ้าง โดยการออกแบบเก็บข้อมูลจะใช้วิธีใด ใช้กลยุทธ์ใด้ดาเนินการโดยควรมีการ สารวจ
งบประมาณ เวลา และตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบเดิมที่มีอยู่ ทบทวนสารสนเทศที่มี และสร้าง
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คาถามการประเมิน พิจารณาตั วแปรที่ อาจมี ผ ลกระทบต่อการตอบและพิ จารณาว่า ใครควรเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
2. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (needs analysis) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่นาไปสู่ก าร
เกิดความต้องการจาเป็นนั้น ๆ (สุวิมล ว่องวาณิช , 2550) เทคนิคการวิเคราะห์การประเมินความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายคื อ PNI modified โดยในวงการการศึ ก ษามี
งานวิจัย มากมายที่ใช้เทคนิคนี้มาจัดลาดับความต้องการจาเป็น โดยวิธี PNI modified เป็น สูตรที่
ปรับปรุงจากสูตร PNI โดยสูตร PNI เดิม คือ (I-D) x I กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะ เป็น (I
=Importance ) ลบ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง (D =Degree of Success คูณด้วยค่าเฉลี่ย
ของสภาพที่ เ ป็ น จริ ง แต่ สู ต ร (PNI) แบบปรั บ ปรุ ง หรื อ PNI modified เป็ น สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง โดย
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช(2550) เป็นวิธีการหา ผลต่างของ (I-D) แล้วหารด้วยค่า D
เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจาเป็นให้อยุ่ในพิสัยช่วงที่ ไม่กว้างมากเกินไปและให้ความหมาย
เชิง เปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานใน การคานวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่
สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
สูตร PNI modified = (I-D)/D
เมื่อ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
I = Importance หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือระดับความตองการ
D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพปัจจุบัน
3. การกาหนดแนวทางการแก้ไข (needs solution) การกาหนดแก้ไขเพื่อให้ความ ต้องการ
จ าเป็ น นั้ น หมดไป สามารถใช้ เ ทคนิ ค การสนทนากลุ่ ม หรื อ การระดมสมอง การสั ม ภาษณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
2.5

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จรัสศรี เพ็ชรคง (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย และรูปแบบปัจจัยในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
วิ ท ยาลั ย พยาบาล สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูล 308 คน จากวิทยาลัยพยาบาล 28 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์แบบแคนนอนิคัล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย 8 ปัจจัยคือ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ค่านิยม
ในการเรียนรู้ ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ การบริหารผลงานความสมดุลของชีวิตและงาน การส่งเสริม
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การสร้างนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยี และความเหนียวแน่นของ
ทีมงาน โดยชุดชองปัจจัยมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
สมใจ ธีทิฐ, จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, ราชันย์ บุญธิมา, และ นิตย์โรจน์ รัตนวาณิชย์(2556)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งอาเซี ย นที่ พึ ง ประสงค์ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนทีพึง
ประสงค์ มี 5 ประเด็ น กลยุ ท ธ์ คื อ 1 การศึ ก ษาและก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ 2) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในประเทศและในอาเซียนเพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณลัก ษณะ
พลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตระหนักควาสาคัญ ของ
อาเซียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึง ประสงค์ 4) การส่งเสริม
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมือง
อาเซียนที่พึงประสงค์ 5) การเสริมสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้ เอื้อ ต่อการเรียนรู้ เรื่องอาเซี ย น
เมธีศิน สมอุ่มจารย์ และคณะ(2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องรูปแบบการพั ฒนา
ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา โดยวิ ธี การ
สังเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย3 องค์ประกอบคือ1)สมรรถนะ 2) วิธีการพัฒนาสมรรถนะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและ
3) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
โสภา มะเครือสี และคณะ(2558)ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึ กษาในบริ บ ท
อาเซียนของวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาในบริบทอาเซียนของวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา จากกรณีศึกษาในประเทศอาเซียน 3 ประเทศ และจาก
กรณีศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความร่วมมือกับ
ประเทศอาเซี ยน ทั้ ง 3 แห่ ง เครื่ อ งมื อ ประกอบด้ วยบั นทึ กข้ อ มูล ในการศึ กษาเอกสารและแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 2 กาหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาในบริบทอาเซียน โดยใช้
ข้อมูลจากการศึกษาและสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่1 และปรับปรุงยุทธศาสตร์โดยอาศัยข้อมูลจากการ
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สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้คือยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาที่กาหนด
ขึ้น แนวทางการสนทนากลุ่มและเอกสารภาพนิ่ง ประกอบการนาเสนอ คู่มือยุทธศาสตร์และแบบ
ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดาเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการอาชีวศึกษาที่ได้จากกรณีศึกษาพบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
กาหนดเป้าหมายบนเศรษฐกิจฐานความรู้ โครงสร้างหลักสูตรเน้นวิชาชีพ ใช้การเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะอาชีพ และวัดผลจากการเรียนรู้จากสภาพจริง 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง 3) ด้านสื่อและเทคโนโลยีมีศูนย์สื่อและเทคโนโลยี มีศูนย์สื่อและ
เทคโนโลยีโดยใช้ ICT และอินเตอร์เน็ต และมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร มี
การฝึ ก อบรมสมรรถนะครู ใ นการจั ด การเรี ยนการสอนและภาษาอั ง กฤษ และก าหนดให้ จั ดการ
กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย และคณะ(2559)ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซี ยน ระหว่างพ.ศ. 2558-2567 โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อ ฉายภาพอนาคตของการ
อาชีวศึกษาเอกชนในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่างพ.ศ. 2558-2567 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงอนาคตภาพ
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแบบ
เจาะจง จานวน32 คน ป้อนข้อมูลย้อนกลับด้วยเทคนิคเดลฟาย วัดผลกระทบไขว้ด้วยแบบสอบถาม
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาทั่วประเทศแบบเจาะจงจานวน 40 คนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นผลการวิจัยพบว่าภาพอนาคตของการอาชีวศึกษาเอกชนเมื่อพัฒนา
คุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้จะส่ง ผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน และส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามมา เมื่อมีการพัฒนา
ด้านคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะส่งผลให้มีการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อมี
การพัฒนาคุณลักษณะครูอาชีว ศึกษาเอกชนจะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
และเมื่ อ มี การพั ฒนาการบริห ารการอาชี วศึ กษาเอกชนจะส่ ง ผลให้ นักเรีย นอาชี วศึ ก ษาเอกชนมี
คุณลักษณะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
พรทิพย์ ธีรภานนท์ (2559) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรวิชาชีพครูตามแนวคิดการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพครู ดาเนินการวิจัยโดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะกรรมการคุรุสภาและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์จานวน 118 คน เครื่องมือที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม แบบประเมิ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และแบบประเมิ น ความ
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เหมาะสมและความเป็นไปได้ข องกลยุ ทธ์ สถิติที่ ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล คื อ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNI modified และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนา
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ า 1) กรอบแนวคิดการบริห ารองค์กรวิช าชีพ ครูต ามแนวคิ ด การยกระดั บ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพครูมีความเหมาะสม 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารออกใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารออกใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด 3) จุดแข็งคือการบริหารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จุ ด อ่ อ นคื อ การบริ ห ารการต่อ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ ครูแ ละการบริ หารการพัก ใช้ เ พิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการบริหารการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู โอกาสคือนโยบาย
รัฐบาลและสภาพเทคโนโลยีและภาวะคุกคามคือสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีกลยุทธ์หลัก 2 กลยุทธ์
คือปฏิรูปการบริหารออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและปรับปรุงการบริหารมาตรฐานวิ ชาชีพครู
เพื่อยกระดับมาตรฐานและวิชาชีพครู
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาส าหรั บประชาคมอาเซีย น นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิธี วิจั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Method) อ อ ก แ บ บ เ ป็ น Exploratory Sequential Mixed Methods Design ที่
ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Collection) และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Data Collection)
3.2

ขั้นตอนการวิจัย

โดยมีขั้นตอนการวิจัย 8 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.2.2 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บันและสภาพพึง ประสงค์ ข องการบริ หารทุ นมนุษ ย์ข องวิ ทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.2.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริห ารทุนมนุ ษ ย์ ข อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.2.4 ร่ า งกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 1)
3.2.5 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
(ฉบับที่ 1)
3.2.6 ร่ า งกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 2)
3.2.7 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
(ฉบับที่ 2)
3.2.8 นาเสนอกลยุท ธ์ก ารบริห ารทุนมนุ ษย์ ของวิ ทยาลัยอาชีว ศึก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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3.2.1 ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจัดทาแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในการวิจัย นาเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านอาชีวศึกษาเอกชน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์/ การบริหารทุนมนุษย์รวม รวมจานวน
5 ท่าน(ภาคผนวก ก)เพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิ จัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ ข องวิท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ กษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน(ภาคผนวก ข) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอหนั ง สื อ จากฝ่ า ยวิ ช าการ งานหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย ส่ ง ไปยั ง กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ประเมินและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยดาเนินการจัดส่งแบบประเมิ นทางไปรษณีย์และ
จัดส่งให้กับบางท่านด้วยตนเอง รวบรวมแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนกลับคืนมาทั้งสิ้น 5 ฉบับ
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3.2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยใช้การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
3.2.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.2.1 กาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจากทั่วประเทศ จานวน 481 แห่ง
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 218 แห่ง โดยการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคาดเคลื่อน (e) + 5% ระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากรในการวิจัยระบุ
ไว้ข้างต้น ดาเนินการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling)
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สถาบันละ 1 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีหน้าที่ใน
การตั ด สิ น ใจของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง อยู่ ใ นต าแหน่ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หรือรองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน รวม 218
คน
2. ครูผู้สอน สถาบันละ 1 คน ประกอบด้วย ครูสายพาณิชยการหรือสายช่างอุตสาหกรรม
รวม 218 คน
3.2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน(ภาคผนวก ค) มีกระบวนการในการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้
1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริห ารทุนมนุษย์ข องวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อกาหนดประเด็นหลักใน
การสร้างแบบสอบถามและกรอบแนวคิดในการวิจัย
2) จัดทาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง ประสงค์ของ
การบริหารทุนมนุษย์ของวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
2.1) ร่างรายการข้อคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
2.2) นาร่างรายข้อคาถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยามศัพท์ ที่
กาหนด
2.3) ปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.4) สร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซี ยน ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั วอย่า งที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้า งต้ น โดยมี ป ระเด็ นค าถามใน
เครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้วย เพศ อายุ และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ในบริบท
ของสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 3ด้านคือการสรรหาคัดเลื อก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานและค่าตอบแทน โดยลักษณะแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สภาพปัจจุบัน
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติมาก
สภาพปัจจุบันที่มกี ารปฏิบัติปานกลาง
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติน้อย
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมากที่สุด

ให้คะแนน 5
ให้คะแนน 4
ให้คะแนน 3
ให้คะแนน 2
ให้คะแนน 1
ให้คะแนน 5
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สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมาก
ให้คะแนน 4
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติปานกลาง ให้คะแนน 3
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติน้อย
ให้คะแนน 2
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติน้อยที่สุด ให้คะแนน 1
ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึกษา
เอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นโดยลั ก ษณะ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
สภาพปัจจุบัน
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติมากที่สุด
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติมาก
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติปานกลาง
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติน้อย
สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมากที่สุด
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมาก
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติปานกลาง
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติน้อย
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติน้อยที่สุด

ให้คะแนน 5
ให้คะแนน 4
ให้คะแนน 3
ให้คะแนน 2
ให้คะแนน 1
ให้คะแนน 5
ให้คะแนน 4
ให้คะแนน 3
ให้คะแนน 2
ให้คะแนน 1

3) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
3.1) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความชัดเจนของการใช้
ภาษาเพื่อให้แบบสอบถามมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ง)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพร้อมทั้งพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของ
งานวิ จั ย โดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อกผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ดัง นี้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้แ ละเชี่ ย วชาญความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวิจัย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทุนมนุษย์ 1 ท่าน
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3.3) จัดทาแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการวิจัยเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย(ภาคผนวก จ)
3.4) นาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคานวณหาค่ าความตรง
เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence; IOC) ที่
ค่า IOC > 0.50 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ซึ่งการหาค่า IOC พิจารณาจากสูตร ดังนี้
IOC =

เมื่อ

R
N

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
N
แทน จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
3.5) คัดเลือกข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่เหมาะสม
และมีความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนี IOC รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00
3.6) ปรั บ ภาษาของข้ อ ค าถามตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนทดลองใช้
4) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
4.1) ส่งแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา พร้อมหนัง สือขอ
ความร่วมมือในการขอทดลองใช้เครื่องมือถึงกลุ่มที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาในสถาบั น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน จ านวน 30 ชุ ด โดยส่ ง
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์
4.2) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากข้ อ 4.1 มาวิ เ คราะห์ ห าความเที่ ย ง จากสู ต รค านวณ
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient Reliability) ซึ่งผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สาหรับสภาพปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 0.96 และสภาพที่
พึงประสงค์มีค่าเท่ากับ 0.98 หมายความว่า แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเที่ยงสูงมากสามารถนา
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลได้
3.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ กลับคืน
จานวน 184 ฉบับ คิดเป็น 84.40% จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดโดยกาหนดระยะเวลา
30 วัน ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนหลังจากส่งไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่
กาหนด ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน โดยมีแบบสอบถามที่
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สมบูรณ์จานวน 360 ฉบับ จาก 436 ฉบับ คิดเป็น 82.568% โดยมี แบบสอบถามในส่วนผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รั บ คืนจานวน 176 ฉบับ คิดเป็น 80.733% ในส่วนครูไ ด้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจานวน 184 ฉบับ คิดเป็น 84.40%
3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิ ติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
วิเคราะห์ภาพรวมและวิเคราะห์แยกสภาพแวดล้อมภายในและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมี
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.500 – 5.000 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.500 – 4.499 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.500 – 3.499 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.500 – 2.499 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.000 – 1.499 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับน้อยที่สุด
3.2.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 (3.2.2) เพื่ อ หาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน
โอกาส และภาวะคุกคาม (S-W-O-T) ด้วยค่าดัชนีค วามต้ องการจ าเป็น (Priority Needs Index,
PNIModified) โดยมีรายละเอียด 2 ประการดังนี้
1) ประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารทุนมนุษ ย์ของวิทยาลั ยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้เทคนิคหรือการคานวณหาค่า
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ดั ช นี Modified Priority Need Index ( PNIModified) เพื่ อ ร ะ บุ ค ว ามต้ อ ง ก าร จ า เป็ น จาก สู ต ร
PNIModified (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) ดังนี้
𝑃𝑁𝐼𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 =

𝐼−𝐷
𝐷

I = สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
D = สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2) กาหนดเกณฑ์การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 2 ประการดังนี้
2.1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่ า
ดัชนี PNI Modified ดังนี้
2.1.1 นาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด
2.1.2 นาระยะห่างที่ไ ด้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า
2.1.3 กาหนดให้ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นจุดอ่อน ส่วนกลุ่มที่มีค่า
ดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็ง
2.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
2.2.1 นาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด
2.2.2 นาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า
2.2.3 กาหนดให้ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นภาวะคุกคาม ส่วน
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นโอกาส
3.2.4 ร่างกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1)
จัดทาร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 1 โดยดาเนินการดังนี้
3.2.4.1 จัดทาตาราง TOWS matrix
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3.2.4.2 น า SWOT ที่ วิ เ คราะห์ ม าใส่ ล งในตารางที่ TOWS โดยเรี ย งค่ า ดั ช นี
PNIModified ของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามจากมากไปน้อย
3.2.4.3 ดาเนินการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับสภาพแวดล้อมภายนอก
ดังนี้
1) จั บ คู่ จุ ด อ่ อ น-ภาวะคุ ก คาม (WT) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น
(Defensive Strategy) โดยพยายามลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะ
ทาให้วิทยาลัยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
2) จั บ คู่ จุ ด อ่ อ น-โอก าส (WO) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพ ลิ ก ตั ว
(Turnaround-Oriented Strategy) โดยแก้ไ ขจุดอ่อนและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่าง
เต็มที่
3) จับคู่จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ขยายขอบข่ายกิจการ
(Diversification Strategy) โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ด แข็ ง หลี ก ภั ย ภาวะคุ ก คามและหาแนวทาง
ดาเนินการที่จะทาให้วิทยาลัยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
4) จั บ คู่ จุ ด แข็ ง -โอกาส (SO) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (Aggressive
Strategy) โดยนาจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
3.2.4.4 จัดทาร่างกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย กลยุทธ์
หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
3.2.5 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริห ารทุ น
มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 1)
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 1โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) โดยส่วนประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ เป็น
รายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
3.2.5.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่ างกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 1) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน
การบริหารวิทยาลัยอาชีวศึก ษาเอกชน ด้านนโยบายการศึกษาอาชีว ศึกษา และด้านการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล/ การบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ รวมจ านวน 30 คนประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 15 คน ครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา 10 คน และนั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง/มี
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ประสบการณ์กับการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 คน(ภาคผนวก ฉ)
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพิ จ ารณาความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์และความเป็นไปได้ในการนากลยุทธ์ไปใช้
3.2.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) (ภาคผนวก ช) แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ร่างกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุ ทธ์
หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการร่าง
กลยุ ท ธ์ (ฉบั บ ที่ 1)และเอกสารร่ า งกลยุ ท ธ์ ฉ บั บ ที่ 1 ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างไปรษณี ย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์( E-mail) และส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านด้วยตนเอง ได้รับการประเมินกลับมา
จานวน 22 ฉบับภายใน 2 สัปดาห์
3.2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลได้จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน(ฉบับที่ 1) สรุปผลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)จากข้อเสนอแนะที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3.2.6 ร่างกลยุ ทธ์การบริหารทุนมนุษ ย์ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2)
จัดทาร่างกลยุทธ์การบริห ารทุนมนุษย์ ของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2) โดยนาผลการประเมินความ
เหมาะสมเป็นไปได้ ร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เป็น(ฉบับที่ 1) มาปรับตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ แล้วจึง
พัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 2

80
3.2.7 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริห ารทุ น
มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2)
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกลยุ ท ธ์ ( ฉบั บ ที่ 2)โดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (stakeholders)โดยการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) มี
รายละเอียดดังนี้
3.2.7.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในระดับ
การก าหนดนโยบายอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจ านวน 2 ท่ า น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 7 ท่าน นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา 2 ท่าน และ
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องการบริหารทุนมนุษย์ 1 ท่าน (ภาคผนวก ซ)
3.2.7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ข องวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รองของร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 2)
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินงานของกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 2)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2.7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ กลยุทธ์
การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย เอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน(ฉบับที่ 2) โดยดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริห ารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรั บ
ประชาคมอาเซี ย นในวั น ที่ 19 เมษายน พ.ศ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้ อ งประชุ ม สามเสน
โรงแรมตรัง
3.2.7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลได้จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย เอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ
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ประชาคมอาเซียน(ฉบั บ ที่ 2) วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยการแจกแจงความถี่ และการวิ เคราะห์เ นื้อหา
(Content Analysis)จากข้อเสนอแนะที่ได้
3.2.8 นาเสนอกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น ฉบั บ ที่ 2 เป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต าม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ และนาเสนอกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนฉบับสมบูรณ์สรุปขั้นตอนการวิจัยดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษากรอบแนวคิดการ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารทุนมนุษย์
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
2. ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5
ท่าน
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ
ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯ
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ 1. กาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สภาพพึงประสงค์ของการ ประชากร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บริหารทุนมนุษย์ของ
จากทั่วประเทศ จานวน 481 แห่ง และกลุ่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตัวอย่าง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
จานวน 218 แห่ง โดย สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ (simple random sampling )
ประชาคมอาเซียน
2. ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
สถาบันละ 1 คน และ ครูผู้สอน สถาบันละ
1 คน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฯ

สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
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ขั้นตอนการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ การ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
โอกาส และภาวะคุกคาม
แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการ
ของการบริหารทุนมนุษย์
จาเป็นของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนฯ โดย หาค่าดัชนีความ
เอกชนฯ
ต้องการจาเป็น (Priority Needs Index,
PNIModified)
2. (SWOT)วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
4. ร่างกลยุทธ์ การบริหาร 1. จัดทาตาราง TOWS matrixโดย
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
ดาเนินการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อม
อาชีวศึกษาเอกชนฯ (ฉบับที่ ภายใน กับสภาพแวดล้อมภายนอก
1)
2. จัดทาร่างกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
5. ตรวจสอบความ
1. ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผุ้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน
เหมาะสม และความเป็นไป ได้ส่วนเสียจานวน 30 คน
ได้ของร่างกลยุทธ์การ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ
บริหารทุนมนุษย์ของ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1)
ฯ(ฉบับที่ 1)
6. ร่างกลยุทธ์ การบริหาร 1. นาผลการประเมินความเหมาะสมเป็นไป
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
ได้ ร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของ
อาชีวศึกษาเอกชนฯ (ฉบับที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ เป็น(ฉบับที่ 1)
2)
มาปรับตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ตรวจสอบความ
1. ดาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
เหมาะสม และความเป็นไป ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วน จานวน 12 ท่าน
ได้ของร่างกลยุทธ์การ
เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนมนุษย์ของ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามของการ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฯ

ร่างกลยุทธ์การบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯฉบับ
ที่ 1
ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ของร่างกลยุทธ์
การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฯ ฉบับที่ 1
กลยุทธ์การบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯ
(ฉบับที่ 2)
ผลการตรวจความ
เหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
การบริหารทุนมนุษย์ของ
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ขั้นตอนการวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ฯ(ฉบับที่ 2)

8. นาเสนอกลยุทธ์การ
บริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบเมินความ
เหมาะสมเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ
(ฉบับที่ 2)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา
1. นาผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 2)
มาปรับตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และนาเสนอ
กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฯ

กลยุทธ์การบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯ ฉบับ
สมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ง นี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเ คราะห์ ข้อมูล ในลักษณะของการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Data Analysis)และเชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative Data
Analysis) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนของวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
4.1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง ประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.4 ผลการวิ เ คราะห์ SWOT Matrix ของการบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.5 ผลการพัฒนา(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.6 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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4.1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินกรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์สาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
กรอบแนวคิดกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านมี
ความเห็นสอคคล้องกันว่ามีความเหมาะสม โดยมีข้อแนะนาในการปรับด้านภาษาเพื่อเสริมความ
ชัดเจนด้านเนื้อหา ดังนี้
1. ควรปรับ การวางแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่เป้าหมาย เป็น การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรปรับ การส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็น การส่ ง เสริม
บุ ค ลากรเพิ่ ม พู น ความรู้ เ นื่ อ งจากความหมายยั ง คงเดิ ม และเพิ่ ม ความกระชั บ ในการพั ฒ นา
แบบสอบถาม
3. ควรปรับ การช่วยเหลือให้คาปรึกษาหารือ เป็น การให้คาปรึกษา เนื่องจากความหมาย
ยังคงเดิมและเพิ่มความกระชับในการพัฒนาแบบสอบถาม
4. ควรปรั บ ให้ เ พิ่ ม ค าว่ า การ ในองค์ ป ระกอบย่ อ ยของ ด้ า นการบริ ห ารผลงานและ
ค่าตอบแทน
5. ควรปรับ มีความรู้ด้านอาเซียน เป็น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อความ
ชัดเจน
ผู้วิจัยได้ปรับตามข้อเสอนแนะโดยสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
กรอบแนวคิดกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) การสรร
หาคัดเลือกบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากร (2) การพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้วย การวางแผนเพื่ อพัฒนาบุ ค ลากร การส่ง เสริม บุ ค ลากรเพิ่ มพูน ความรู้ และการให้
คาปรึกษา (3) การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ประกอบด้วย การประเมินผลงานบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม การมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่ชัดเจน และการมี
สวัสดิการที่เหมาะสม
กรอบแนวคิดคุ ณ ลัก ษณะนัก ศึ กษาอาชีว ศึก ษาสาหรั บ ประชาคมอาเซีย น ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะทางด้านการทางานเป็นทีม (3) ด้านเจตคติ ประกอบด้วย
ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ ึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
นาเสนอในรูปแบบตารางที่ประกอบความเรียง โดยนาเสนอการวิเคราะห์ในข้อมูลพื้น ฐาน
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ จ ากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
นาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมและจาแนกตาม
ตาแหน่ง ในรูปแบบตารางที่ประกอบความเรียง ดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
รวมจานวน (N=360)
สถานภาพ
จานวน (คน) ร้อยละ
เพศ
ชาย
160
44.444
หญิง
200
55.556
อายุ
21 – 30 ปี
55
15.278
31 – 40 ปี
86
23.889
41 – 50 ปี
93
25.833
51 – 60 ปี
94
26.111
61 ปีขึ้นไป
32
8.889
ตาแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต
11
3.056
ผู้จัดการ
11
3.056
ผู้อานวยการ
48
13.333
รองผู้อานวยการ
106
29.444
ครูช่างอุตสาหกรรม
72
20.000
ครูพาณิชยกรรม
112
31.111
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.556 เพศชาย ร้อยละ 44.444
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.111 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
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คิดเป็นร้อยละ 25.833 น้อยที่สุดคือ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.889 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีตาแหน่งเป็นครูพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.111 รองลงมา คือ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
คิดเป็น ร้อยละ 29.444 น้อยที่สุดคือตาแหน่งผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาติซึ่งมีจานวนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 3.056
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้

ผู้รับ
ใบอนุญาต
ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ

อายุ

(N=11)

จัดการ

ผู้อานวย
การ

(N=11)

(N=48)

รองผู้
อานวย
การ
(N=106)

ครู

ครูช่าง
อุตสาห-

พาณิชย-

กรรม

กรรม

(N=72)

(N=112)

รวม
(N=360)

ชาย

7

7

25

44

51

26

160

ร้อยละ

63.636

63.636

52.083

41.509

70.833

23.214

44.444

หญิง

4

4

23

62

21
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200

ร้อยละ

36.364

36.364

47.917

58.491

29.167

76.786

55.556

21 – 30 ปี

1

1

2

4

20

27

55

ร้อยละ

9.091

9.091

4.167

3.774

27.778

24.107

15.278

31 – 40 ปี

-

1

4

20

27

34

86

ร้อยละ

-

9.091

8.333

18.868

37.500

30.357

23.889

41 – 50 ปี

3

3

12

31

15

29

93

ร้อยละ

27.273

27.273

25.000

29.245

20.833

25.893

25.833

51 – 60 ปี

4

6

16

39

10

19

94

ร้อยละ

36.364

54.545

33.333

36.792

13.889

16.964

26.111

61 ปีขึ้นไป

3

-

14

12

-

3

32

ร้อยละ

27.273

-

29.167

11.321

-

2.679

8.889
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จากตารางที่ 6 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต มี
จานวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.636 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
36.364 โดยมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.364 รองลงมามีจานวนเท่ากัน คือ
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.273 และ อายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 9.091 ตามลาดับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็นผู้จัดการมีจานวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 63.636 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.364 โดยมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.545 รองลงมามีจานวนเท่ากัน คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 27.273 ส่วนอายุ 21 – 30 ปี และ31 – 40 ปี มีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.091 ตามลาดับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการมีจานวน 48 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 52.085 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.917 โดยมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.333 รองลงมาคือ อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.167 อายุระหว่าง
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.333 และอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 4.167 ตามลาดับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็นรองผู้อานวยการมีจานวน 106 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.491 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.509 โดยมีอายุระหว่าง 51
- 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.792 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ
29.245 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.868 อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.321 และอายุ
21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.774 ตามลาดับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็นครูช่างอุตสาหกรรม มีจานวน 72 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.833 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 29.167 โดยมีอายุระหว่าง 31
– 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.500 รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.778 อายุ
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.833 และ อายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.889 ตามลาดับ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ง เป็นครูพาณิชยกรรมมีจานวน 112 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อย76.786 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.214 โดยมีอายุระหว่าง 31 –
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.357 รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.893 อายุ 21 –
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.107 อายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.964 และอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 2.679 ตามลาดับ
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยนาเสนอการวิเคราะห์ในภาพรวมและการ
วิ เ คราะห์ ร ายด้ า นซึ่งจ าแนกเป็ นด้ า นการบริห ารทุ นมนุษย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาเอกชน และ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 7-11
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม
การบริหารทุนมนุษย์ของวิท ยาลั ย สภาพปัจจุบัน
อาชีวศึกษาเอกชน
S.D.

1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
3.996 0.894

สภาพที่พึงประสงค์
แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

มาก

2

4.546

0.640

มากที่สุด

2

2. การพัฒนาบุคลากร
3. การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน

4.086

0.832

มาก

1

4.577

0.699

มากที่สุด

1

3.863

0.981

มาก

3

4.420

0.761

มาก

3

รวม

3.982

0.913

มาก

4.514

0.722

มากที่สุด

จากตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในตามการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.982,
S.D =0.913) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดั บ มาก โดยด้านการพั ฒ นา
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 4.086, S.D = 0.832) รองลงมาคือ ด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร (x= 3.996, S.D = 0.894) และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (x= 3.863, S.D = 0.981)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.514, S.D = 0.722) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง ประสงค์สูงที่สุด (x= 4.577, S.D = 0.699) รองลงมาคือ ด้าน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.546, S.D = 0.640) ซึ่งทั้งสองด้านแปลผลอยู่ในระดับมากที่ สุด

90
ในขณะที่ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด (x= 4.420,
S.D = 0.761) และแปลผลอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน
การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ

S.D.

3.996

0.894

มาก

2

4.546

0.640 มากที่สุด

3.845

0.873

มาก

3

4.472

0.639

มาก

3

3.721

0.894

มาก

8

4.440

0.644

มาก

8

3.969

0.833

มาก

6

4.504

0.634

มากที่สุด

7

3.906

0.912

มาก

2

4.531

0.658 มากที่สุด

2

3.462

0.991

ปาน
กลาง

9

4.407

0.756

มาก

9

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

4.111

0.811

มาก

3

4.599

0.594

มากที่สุด

3

1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.944

0.827

มาก

7

4.526

0.642

มากที่สุด

6

4.106

0.852

มาก

4

4.591

0.614

มากที่สุด

4

4.218

0.843

มาก

1

4.616

0.609 มากที่สุด

1



S.D.

แปลผล ลาดับ



สาหรับประชาคมอาเซียน
1. ด้านการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ

วิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทาง

ภาษาต่างประเทศ

1.6 ทักษะในการทางานเป็น

ทีม
3) เจตคติ

2
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ



S.D.

แปลผล ลาดับ

1

4.660

0.585

มากที่สุด

1

มาก

5

4.546

0.632

มากที่สุด

5

0.839

มาก

2

4.641

0.604

มากที่สุด

2

4.086

0.832

มาก

1

4.577

0.699 มากที่สุด

1

1) ความรู้

3.986

0.850

มาก

3

4.509

0.653 มากที่สุด

3

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

3.893

0.855

มาก

8

4.465

0.667

มาก

9

4.080

0.834

มาก

6

4.551

0.637

มากที่สุด

7

2) ทักษะ

4.050

0.838

มาก

2

4.577

0.761 มากที่สุด

2

2.3 ทักษะทาง

3.820

0.887

มาก

9

4.495

0.684

มากที่สุด

8

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

4.160

0.828

มาก

3

4.623

0.985

มากที่สุด

3

2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.073

0.798

มาก

7

4.584

0.623

มากที่สุด

5

2.6 ทักษะในการทางานเป็น

4.148

0.791

มาก

4

4.605

0.605

มากที่สุด

4

3) เจตคติ

4.201

0.799

มาก

1

4.622

0.606 มากที่สุด

1

2.7 ความภู มิ ใ จในความเป็ น

4.233

0.787

มาก

2

4.635

0.600

มากที่สุด

2



S.D.

4.318

0.823

มาก

4.103

0.854

1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.231

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

สาหรับประชาคมอาเซียน
1.7 ความภู มิ ใ จในความเป็ น

ชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรม

ประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ

วิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ทีม

ชาติ
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ



S.D.

แปลผล ลาดับ

5

4.571

0.625

มากที่สุด

6

มาก

1

4.659

0.590

มากที่สุด

1

0.981

มาก

3

4.420

0.761

มาก

3

3.753

0.997

มาก

3

4.342

0.785

มาก

3

3.647

1.024

มาก

9

4.291

0.807

มาก

9

3.859

0.958

มาก

7

4.393

0.761

มาก

7

3.853

0.959

มาก

2

4.431

0.748

มาก

2

3.678

0.998

มาก

8

4.348

0.784

มาก

8

3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3.928

0.953

มาก

4

4.457

0.727

มาก

4

3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.878

0.922

มาก

6

4.455

0.736

มาก

5

3.930

0.941

มาก

3

4.463

0.736

มาก

3

3.950

0.961

มาก

1

4.458

0.740

มาก

1

3.961

0.974

มาก

2

4.477

0.723

มาก

2

3.904

0.957

มาก

5

4.411

0.759

มาก

6



S.D.

4.121

0.798

มาก

4.250

0.809

ค่าตอบแทน

3.863

1) ความรู้

สาหรับประชาคมอาเซียน
2.8 การยอมรับความแตกต่ า ง

ด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. ด้านการบริหารผลงานและ

3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ

วิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทาง

ภาษาต่างประเทศ

3.6 ทักษะในการทางานเป็น

ทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภู มิ ใ จในความเป็ น

ชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่ า ง

ด้านวัฒนธรรม
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบัน



S.D.

3.985

0.954

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ



S.D.

4.487

0.738

แปลผล ลาดับ

สาหรับประชาคมอาเซียน
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

มาก

1

มาก

1

จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เมื่อจาแนกเป็นรายข้อตามการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พบว่า ในด้านการ สรรหาคัดเลือ กบุคลากรที่มีคุณลักษณะความภูมิใจในความเป็นชาติมีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันสูงที่สุดและแปลผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.318, S.D = 0.823) รองลงมาคือ ด้านการ
พัฒนาบุคลากรที่ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (x= 4.250, S.D = 0.809) ในขณะที่ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณลักษณะด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันน้อยที่สุดและแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง (x= 3.462, S.D = 0.991)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เมื่อจาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน พบว่า ในด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะความภูมิใจในความเป็นชาติมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุดและ
แปลผลอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x= 4.660, S.D = 0.585) รองลงมาคื อ ด้ า นการพั ฒนาบุ ค ลากรที่
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (x= 4.659, S.D = 0.590) ในขณะที่ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
บุคลากรที่มีคุณลักษณะด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์
น้อยที่สุดและ แปลผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.291, S.D = 0.807)
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนพบว่า
ทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์มีลาดับค่าเฉลี่ยที่เหมือนกันคือเจตคติจะมีค่าสูงที่สุดรองลงมา
คือทักษะและน้อยที่สุดคือความรู้

94
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

3.996

0.894

มาก

2

4.546

0.640

มากที่สุด

1. การวางแผนการสรรหาคั ด เลื อ ก
บุคลากร

3.996

0.894

มาก

5

4.546

0.640

มากที่สุด

1) ความรู้
1.1 ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียน

3.845

0.873

มาก

3

4.472

0.639

มาก

3

3.721

0.894

มาก

8

4.440

0.644

มาก

8

1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

3.969

0.833

มาก

6

4.504

0.634

มากที่สุด

7

2) ทักษะ

3.906

0.912

มาก

2

4.531

0.658

มากที่สุด

2

1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.462

0.991

มาก

9

4.407

0.756

มาก

8

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

4.111

0.811

มาก

3

4.599

0.594

มากที่สุด

3

1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.944

0.827

มาก

7

4.526

0.642

มากที่สุด

6

1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

4.106

0.852

มาก

4

4.591

0.614

มากที่สุด

4

3) เจตคติ

4.218

0.843

มาก

1

4.616

0.609

มากที่สุด

1

1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม

4.318

0.823

มาก

1

4.660

0.585

มากที่สุด

1

4.103

0.854

มาก

5

4.546

0.632

มากที่สุด

5

1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.231

0.839

มาก

2

4.641

0.604

มากที่สุด

2

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ

จากตารางที่ 9 สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า การวางแผนการสรร
หาคัดเลือกบุ ค ลากรทุก มิ ติมี ค่ าเฉลี่ ยสภาพปัจ จุ บันอยู่ ในระดับ มากทุก ด้ าน โดยมิติด้านเจตคติ มี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุดและแปลผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.218, S.D = 0.843) รองลงมาคือ
มิติด้านทักษะ (x= 3.906, S.D = 0.912) ในขณะที่มิติด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันน้อยที่สุด
(x= 3.845, S.D = 0.873)
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สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า การวางแผนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรทุกมิติมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุดโดย มิติด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.616, S.D = 0.609) รองลงมาคือ มิติด้านทักษะ (x= 4.531, S.D
= 0.658) ในขณะที่มิติด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด (x= 4.472, S.D = 0.639)
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาบุคลากร
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
ด้านการพัฒนาบุคลากร

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

4.086

0.832

มาก

1

4.577

0.699

1. การวางแผนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร
1.1 ความรู้

4.096

0.843

มาก

2

4.577

0.631

4.011

0.842

มาก

3

4.528

0.646

1.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

3.903

0.825

มาก

8

4.474

0.659

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

ประชาคมอาเซียน
1.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

4.120

0.845

มาก

5

4.582

0.628

1.2 ทักษะ

4.038

0.864

มาก

2

4.570

0.642

1.2.1 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.766

0.919

มาก

9

4.485

0.696

1.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ

4.181

0.848

มาก

3

4.588

0.658

1.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.072

0.819

มาก

7

4.593

0.595

1.2.4 ทักษะในการทางานเป็นทีม

4.131

0.810

มาก

4

4.613

0.610

1.3 เจตคติ

4.229

0.8

มาก

1

4.619

0.604

1.3.1 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

4.276

0.780

มาก

2

4.657

0.600

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

2
3
9
6
2
8
5
4
3
1
1
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1.3.2 การยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม
1.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.114

0.799

มาก

6

4.543

0.641

7

4.298

0.810

มาก

1

4.657

0.561

2. การส่งเสริมบุคลากรเพิ่มพูน
ความรู้
2.1 ความรู้

4.106

0.821

มาก

1

4.578

0.818

3.986

0.855

มาก

3

4.513

0.667

2.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
2.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

3.891

0.886

มาก

8

4.460

0.683

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

4.081

0.813

มาก

7

4.565

0.648

2.2 ทักษะ

4.072

0.818

มาก

2

4.586

1.003

2.2.1 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.858

0.878

มาก

9

4.490

0.697

2.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ

4.181

0.800

มาก

3

4.699

1.664

2.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.084

0.779

มาก

6

4.585

0.628

2.2.4 ทักษะในการทางานเป็นทีม

4.164

0.772

มาก

4

4.571

0.598

2.3 เจตคติ

4.232

0.784

มาก

1

4.612

0.608

2.3.1 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

4.253

0.784

มาก

2

4.607

0.602

2.3.2 การยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม
2.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.164

0.783

มาก

4

4.577

0.616

4.279

0.784

มาก

1

4.652

0.606

3. การให้คาปรึกษา

4.057

0.832

มาก

3

4.574

0.631

3.1 ความรู้

3.962

0.852

มาก

3

4.485

0.646

3.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
3.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

3.886

0.853

มาก

8

4.462

0.659

4.039

0.845

มาก

7

4.507

0.634

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1
1
3
9
7
2
8
1
4
6
1
3
5
2
3
3
9
8
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
3.2 ทักษะ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.041

0.831

มาก

2

4.575

0.637

2

3.2.1 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.836

0.864

มาก

9

4.510

0.660

3.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ

4.117

0.837

มาก

4

4.582

0.633

3.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.064

0.797

มาก

6

4.574

0.647

3.2.4 ทักษะในการทางานเป็นทีม

4.148

0.790

มาก

3

4.632

0.606

3.3 เจตคติ

4.142

0.814

มาก

1

4.634

0.607

3.3.1 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

4.170

0.796

มาก

2

4.641

0.599

3.3.2 การยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม
3.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.084

0.811

มาก

5

4.593

0.618

4.173

0.834

มาก

1

4.669

0.602

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

7
5
6
3
1
2
4
1

จากตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อย พบว่า ด้านการส่งเสริมบุคลากร
เพิ่มพูนความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 4.106, S.D = 0.821) รองลงมาคือ ด้านการ
วางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร(x = 4.096, S.D = 0.843) และด้านการให้คาปรึกษา (x = 4.057, S.D
= 0.832) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันแปล
ผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละละองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านการส่ง เสริมบุคลากร
เพิ่มพูนความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ที่สุด (x= 4.578, S.D = 0.818) รองลงมาคือ ด้านการ

98
วางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (x = 4.577, S.D = 0.631) และด้านการให้คาปรึกษา (x = 4.574,
S.D = 0.631) ตามลาดับ
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้
การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร พบว่า มิติทางด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุ ด
(x = 4.299, S.D = 0.800) รองลงมาคือมิติด้านทั กษะ (x = 4.038, S.D = 0.864) ในขณะที่ด้ า น
ความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 4.011, S.D = 0.842)
การส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ มิติทางด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x
= 4.232, S.D = 0.784) รองลงมาคือมิติด้านทักษะ (x = 4.072, S.D = 0.818) ในขณะที่ด้านความรู้
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 3.986, S.D = 0.855)
การให้ ค าปรึ กษา มิ ติ ท างด้ า นเจตคติ มี ค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บันสู ง ที่สุ ด (x = 4.142, S.D =
0.814) รองลงมาคือมิติด้านทักษะ (x = 4.041, S.D = 0.831) ในขณะที่ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่
พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 3.962, S.D = 0.852)
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
ด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
1. การประเมินผลงาน
บุคลากรอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
1.1 ความรู้
1.1.1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.863

0.981

มาก

3

4.420

0.761

มาก

4.022

0.854

มาก

1

4.504

0.665

มาก
ที่สุด

1

3.888

0.901

3

4.441

0.671

0.918

9

4.394

0.681

มาก
มาก

3

3.751

มาก
มาก

9
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
1.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ
1.2 ทักษะ

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.025

0.863

มาก

7

4.487

0.659

มาก

7

4.010

0.84

มาก

2

4.506

0.680

2

1.2.1 ทักษะทาง

3.788

0.887

มาก

8

4.407

0.710

มาก
ที่สุด
มาก

ภาษาต่างประเทศ
1.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ

4.075

0.820

มาก

4

4.521

0.680

1.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.070

0.793

มาก

5

4.549

0.649

1.2.4 ทักษะในการทางาน

4.109

0.820

มาก

3

4.549

0.670

เป็นทีม
1.3 เจตคติ

4.126

0.829

มาก

1

4.543

0.637

1.3.1 ความภูมิใจในความ

4.153

0.823

มาก

2

4.552

0.623

4.061

0.827

มาก

6

4.496

0.651

4.164

0.834

มาก

1

4.582

0.637

3.778

1.038

มาก

3

4.343

0.835

3.673

1.068

3

4.233

0.893

3.557

1.097

มาก
มาก

9

4.164

3.788

1.027

มาก

6

4.301

เป็นชาติ
1.3.2 การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. การมีฐานเงินเดือนและ
หลักการขึ้นเงินเดือน
บุคลากร
ที่ชัดเจน
2.1 ความรู้
2.1.1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ

8

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

5

มาก
ที่สุด
มาก

1

3
3
1

2
6

3

0.923

มาก
มาก

9

0.858

มาก

7

3
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ทักษะ
2.2.1 ทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
2.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ
2.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.2.4 ทักษะในการทางาน
เป็นทีม
2.3 เจตคติ
2.3.1 ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ
2.3.2 การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. การมีสวัสดิการที่
เหมาะสม
3.1 ความรู้
3.1.1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ
3.2 ทักษะ
3.2.1 ทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3.2.2 ทักษะทางวิชาชีพ
3.2.3 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.2.4 ทักษะในการทางาน
เป็นทีม
3.3 เจตคติ

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.763

1.022

2

4.357

0.818

1.074

8

4.270

0.860

มาก
มาก

2

3.588

มาก
มาก

8

3.852

1.010

0.787

0.989

4.373

0.822

3.847

0.995

2
7
4

4.393

3.766

มาก
มาก
มาก

4.393

0.797

มาก
มาก
มาก

3
5
3

3.868

1.033

1

4.397

0.811

1.072

2

4.418

0.800

มาก
มาก

1

3.852

มาก
มาก

2

3.838

1.015

มาก

5

4.348

0.828

มาก

6

3.914

1.012

0.805

1.021

1
2

4.426

3.790

มาก
มาก

4.414

0.765

มาก
มาก

1
2

3.698

1.022

3

4.352

0.792

1.056

9

4.315

0.818

มาก
มาก

3

3.632

มาก
มาก

9

3.763

0.984

มาก

7

4.390

0.765

มาก

6

3.786

1.016

2

4.429

0.745

1.034

8

4.368

0.783

มาก
มาก

2

3.657

มาก
มาก

8

3.858

1.030

0.715

0.983

4.443

0.737

3.833

1.008

3
6
4

4.457

3.797

มาก
มาก
มาก

4.448

0.741

มาก
มาก
มาก

2
5
4

3.856

1.022

มาก

1

4.435

0.772

มาก

1
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
3.3.1 ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ
3.3.2 การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.3.3 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

สภาพปัจจุบัน

สภาพทีพ่ ึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.877

1.026

มาก

1

4.460

0.746

มาก

1

3.813

1.028

มาก

5

4.390

0.797

มาก

6

3.877

1.015

มาก

1

4.454

0.771

มาก

3

จากตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการประเมินผลงานบุคลากรอย่ า ง
เหมาะสมและเป็นธรรมมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x= 4.022, S.D = 0.854) รองลงมาคือ ด้าน
การมีสวัสดิการที่เหมาะสม (x = 3.790, S.D = 1.021) และด้านการมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้น
เงินเดือนบุคลากรที่ชัดเจน (x = 3.778, S.D = 1.038) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบย่อยด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า มีเพียงด้านการ
ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยพบว่า ด้านการประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง
ประสงค์สูงที่สุด (x= 4.504, S.D = 0.615) รองลงมาคือ ด้านการมีสวัสดิการที่เ หมาะสม (x =
4.414, S.D = 0.765) และด้านการมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่ชัดเจน (x =
4.343, S.D = 0.835) ตามลาดับ
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้
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การประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พบว่า มิติทางด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x = 4.126, S.D = 0.829) รองลงมาคือมิติด้านทักษะ (x = 4.010, S.D =
0.84) ในขณะที่ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 3.888, S.D = 0.901)
การมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่ชัดเจน พบว่า มิติทางด้านเจตคติมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x =3.868, S.D = 1.033) รองลงมาคือมิติด้านทักษะ (x = 3.763,
S.D = 1.022) ในขณะที่ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 3.673, S.D = 1.068)
การมีสวัสดิการที่เหมาะสม พบว่า มิติทางด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x =
3.856, S.D = 1.022) รองลงมาคือมิติด้านทักษะ (x = 3.786, S.D = 1.016) ในขณะที่ด้านความรู้มี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด(x = 3.698, S.D =1.022)
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4.2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
นาเสนอรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยนาเสนอการวิเคราะห์ในภาพรวม และการ
วิเคราะห์รายด้าน ดังรายตารางที่ 12-16
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม
การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1. นโยบายรัฐบาล (P)
1.1 ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.3 ด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
2. สภาพเศรษฐกิจ (E)
2.1 ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.3 ด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
3. สภาพสังคม (S)
3.1 ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
3.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.3 ด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน

สภาพปัจจุบัน



S.D.

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ



S.D.

แปลผล ลาดับ

3.776 0.971
3.824 0.957

มาก
มาก

3
1

4.465 0.824
4.471 0.999

มาก
มาก

2
2

3.821 0.925
3.684 1.021

มาก
มาก

2
3

4.483 0.699
4.439 0.741

มาก
มาก

1
3

3.761 0.986
3.735 1.007

มาก
มาก

4
2

4.455 0.833
4.439 0.735

มาก
มาก

4
2

3.825 0.953

มาก

1

4.513 0.988

1

3.722 0.993

มาก

3

4.413 0.750

มาก
ที่สุด
มาก

3.827 0.924
3.822 0.930

มาก
มาก

2
3

4.461 0.878
4.443 0.730

มาก
มาก

3
3

3.833 0.900
3.826 0.940

มาก
มาก

1
2

4.470 1.125
4.469 0.716

มาก
มาก

1
2

3
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การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
4. สภาพเทคโนโลยี (T)

สภาพปัจจุบัน



S.D.

สภาพทีพ่ ึงประสงค์

แปลผล ลาดับ



S.D.

3.963 0.881

มาก

1

4.507 0.667

4.1 ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
4.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร

3.968 0.869

มาก

2

4.500 0.656

4.003 0.859

มาก

1

4.517 0.667

4.3 ด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
รวม

3.919 0.914

มาก

3

4.506 0.677

3.832 0.940

มาก

-

4.472 0.800

แปลผล ลาดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

1
3
1
2
-

จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.832, S.D = 0.940) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงแปลผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านสภาพเทคโนโลยี
มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x=3.963, S.D = 0.881) รองลงมาคือด้านสภาพสังคม (x=3.827,
S.D = 0.924) ด้ า นนโยบายของรั ฐ บาล (x=3.776, S.D = 0.971) และด้ า นสภาพเศรษฐกิ จ
(x=3.761, S.D = 0.986) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวมมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x= 4.472, S.D =0.800) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสภาพเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์มากที่สุดและแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x= 4.764, S.D = 0.463) ในขณะที่ ด้ า นนโยบายรั ฐ (x= 4.465, S.D = 0.824) ด้ า นสภาพสั ง คม
(x= 4.461, S.D = 0.878) และด้านสภาพเศรษฐกิจ (x= 4.455, S.D = 0.833) ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง
ประสงค์แปลผลอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล (P)

1. ด้านการสรรหาคัดเลือก

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปล

ผล
3.824 0.957 มาก

บุคลากร
3.709 0.999
1) ความรู้
3.624 1.044
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ 3.794 0.947
3.784 0.949
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 3.632 0.977
3.861 0.914
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.825 0.909
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.819 0.982
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3.954 0.924
3) เจตคติ

1

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
S.D.
แปล ลาดับ

ผล
4.471 0.999 มาก
2

มาก
มาก

3

4.407

0.722

9

4.376

0.748

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7

4.437

0.694

2

4.450

0.732

8

4.415

0.750

4

4.448

0.707

5

4.465

0.735

6

4.471

0.739

1

4.543

0.689

ลาดับ

1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.997

0.917

มาก

1

4.518

0.692

1.8 การยอมรับความแตกต่าง

3.886

0.931

มาก

3

4.474

0.708

ด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

3.978

0.921

มาก

2

4.638

2.187

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

3.821

0.925

มาก
มาก
มาก

2

4.483

0.699

3

4.440

0.702

8

4.409

0.722

3.744 0.935
1) ความรู้
3.699 0.951
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ 3.788 0.918
3.794 0.927
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.699

0.942

มาก
มาก

7

4.471

0.680

2

4.485

0.699

มาก

8

4.446

0.737

มาก
มาก

3

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

7

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

9

2
8
6
5
4

1
2
3
1
1

3
9
5

2
8
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นโยบายรัฐบาล (P)

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปล

ผล
3.869 0.917
มาก

2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.791

0.920

2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.816

0.924

มาก
มาก

3) เจตคติ

3.909

0.911

มาก

1

4.510

2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.942

0.903

มาก

1

4.538

2.8 การยอมรับความแตกต่าง

3.875

0.899

มาก

3

4.465

ด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

3.911

0.932

มาก

2

4.527

0.697

3. ด้านการบริหารผลงานและ

3.684

1.021

มาก

3

4.439

0.741

มาก
มาก

3

4.386

0.764

8

4.368

0.794

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7

4.404

0.733

2

4.446

0.732

9

4.398

0.759

3

4.454

0.734

6

4.482

0.720

5

4.448

0.715

1

4.465

0.737

1

4.476

0.716

4

4.443

2

4.476

ค่าตอบแทน
3.624 1.019
1) ความรู้
3.577 1.049
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ 3.671 0.988
3.670 1.009
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 3.571 0.989
3.733 1.009
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.674 1.023
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.702 1.010
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3.744 1.038
3) เจตคติ
3.772 1.016
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.705 1.037
3.8 การยอมรับความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม
3.755 1.063
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

มาก

ลาดับ



4

4.521

6

4.471

5

4.504

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
S.D.
แปล ลาดับ
ผล
0.676 มาก
3
ที่สุด
0.696 มาก
5
0.685 มาก
4
ที่สุด
0.696 มาก
1
ที่สุด
0.675 มาก
1
ที่สุด
0.716 มาก
7
มาก
ที่สุด
มาก

2

มาก
มาก

3

7

0.752

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.743

มาก

3

9

2
8
4
1
5

1
2
6
2
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จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านนโยบายรัฐบาล พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันทุกด้านแปล
ผลอยู่ในระดับมากโดยด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x= 3.824,
S.D = 0.957) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (x= 3.821, S.D = 0.925) และด้านการบริหาร
ผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.684, S.D = 1.021) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวมด้านนโยบายรัฐบาล พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.483, S.D = 0.699) รองลงมาคือ ด้าน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.471, S.D = 0.999) และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
(x= 4.439, S.D = 0.741) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ (E)

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.735

1.007

2

4.439

0.735

มาก

2

3.641
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
3.592
อาเซียน

0.995

มาก
มาก

3

4.370

0.737

มาก

3

1.040

มาก

8

4.334

0.758

มาก

9

1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

3.691

0.946

7

4.407

0.714

มาก

7

2) ทักษะ

3.705

1.019

มาก
มาก

2

4.434

0.742

มาก

2

1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.568

0.997

มาก

9

4.393

0.750

มาก

8

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3.733

1.033

มาก

5

4.462

0.750

มาก

4

1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.710

1.025

มาก

6

4.421

0.743

มาก

6

1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.808

1.008

3

4.460

0.727

มาก

5

3) เจตคติ

3.838

0.992

มาก
มาก

1

4.492

0.720

มาก

1

1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.869

1.001

มาก

1

4.476

0.720

มาก

3

3.791

0.982

มาก

4

4.479

0.728

มาก

2

3.855

0.995

มาก

2

4.521

0.712

มากที่สุด

1

1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

1.8 การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น

วัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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สภาพเศรษฐกิจ (E)

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

แปลผล

ลาดับ



S.D.

แปลผล

ลาดับ

3.825

0.953

1

4.513

0.988

มากที่สุด

1

3.752
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
3.721
อาเซียน

0.954

มาก
มาก

3

4.454

0.728

มาก

3

0.966

มาก

8

4.418

0.742

มาก

9

2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

3.783

0.941

7

4.490

0.712

มากที่สุด

7

2) ทักษะ

3.808

0.956

มาก
มาก

2

4.497

0.695

มาก

2

2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.705

0.964

มาก

9

4.448

0.730

มาก

8

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3.847

0.961

มาก

4

4.529

0.672

มากที่สุด

4

2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.836

0.944

มาก

6

4.496

0.685

มากที่สุด

6

2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.847

0.949

4

4.513

0.693

มากที่สุด

5

3) เจตคติ

3.896

0.946

มาก
มาก

1

4.574

0.694

มากที่สุด

1

2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.905

0.941

มาก

2

4.532

0.712

มากที่สุด

3

3.852

0.947

มาก

3

4.641

2.192

มากที่สุด

1

3.930

0.950

มาก

1

4.549

0.687

มากที่สุด

2

3.722

0.993

มาก

3

4.413

0.750

มาก

3

3.669
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
3.630
อาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
3.708

1.025

มาก

3

4.383

0.769

มาก

3

1.054

มาก

8

4.362

0.775

มาก

8

0.995

7

4.404

0.763

มาก

6

2) ทักษะ

3.705

0.982

มาก
มาก

2

4.402

0.749

มาก

2

3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.588

0.979

มาก

9

4.323

0.785

มาก

9

3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3.755

0.998

มาก

3

4.457

0.727

มาก

2

3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.727

0.965

มาก

6

4.384

0.734

มาก

7

3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.752

0.982

4

4.443

0.745

มาก

3

3) เจตคติ

3.779

0.984

มาก
มาก

1

4.448

0.737

มาก

1

3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.813

0.970

มาก

1

4.443

0.733

มาก

3

3.747

0.969

มาก

5

4.437

0.741

มาก

5

3.777

1.014

มาก

2

4.462

0.738

มาก

1

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

2.8 การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น

วัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า นแ ละ

ค่าตอบแทน

3.8 การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น

วัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันแปลผลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 3.825, S.D =
0.953) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 3.735, S.D = 1.007) และด้านการบริหาร
ผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.722, S.D = 0.993) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวมด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด
และแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.513, S.D = 0.988) ในขณะที่รองลงมาคือ ด้านการสรรหา
คั ด เลื อ กบุ ค ลากร (x= 4.439, S.D = 0.735) และด้ า นการบริ หารผลงานและ (x= 4.413, S.D =
0.750) มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์แปลผลอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพสังคม
สภาพสังคม (S)
1. ด้านการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ



สภาพปัจจุบัน
แปล
S.D.
ลาดับ
ผล

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
แปล
S.D.
ลาดับ

ผล

3.822

0.930

มาก

3

4.443

0.730

มาก

3

3.737

0.925

มาก

3

4.415

0.726

มาก

3

3.680

0.931

มาก

9

4.384

0.734

มาก

9

3.794
3.811

0.917
0.925

7

0.718
0.725

0.908

8

4.401

0.755

3.883

0.929

3

4.476

0.720

3.825

0.881

6

4.435

0.702

3.850
3.894

0.971
0.936

4

1

4.468
4.460

0.723
0.739

3.900

0.937

2

4.479

0.750

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5

2

4.446
4.445

3.685

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
8
2
6
4

1
1
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สภาพสังคม (S)
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน



สภาพปัจจุบัน
แปล
S.D.
ลาดับ
ผล

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
แปล
S.D.
ลาดับ

ผล

3.838

0.916

มาก

5

4.429

0.747

มาก

7

3.944

0.953

1

4.471

0.720

0.900
0.922

1

3

4.470
4.448

1.125
0.706

มาก
มาก
มาก

3

3.833
3.770

มาก
มาก
มาก

3

3.708

0.955

มาก

8

4.423

0.712

มาก

8

3.833
3.812

0.884
0.883

6

0.700
0.686

0.920

9

4.401

0.744

3.875

0.874

มาก

3

4.504

0.638

2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.822

0.856

7

4.454

0.679

2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.847
3.903

0.876
0.904

มาก
มาก
มาก

4

1

4.457
4.506

0.679
0.684

3.958

0.901

มาก

1

4.471

0.676

3.836

0.896

มาก

5

4.574

2.755

3.914

0.913

มาก

2

4.474

0.692

มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

3

2

4.474
4.454

3.705

มาก
มาก
มาก

3.826

0.940

มาก

2

4.469

0.716

มาก

2

3.748

0.941

มาก

3

4.422

0.718

มาก

3

3.680

0.946

มาก

9

4.393

0.724

มาก

9

3.816
3.818

0.933
0.939

7

0.711
0.709

0.939

8

4.426

0.724

3.838

0.958

มาก

6

4.510

0.689

มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด

7

2

4.451
4.478

3.699

มาก
มาก
มาก

วัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. ด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

1

2
9
2
7
6

1
5
1
3

2
8
1
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สภาพสังคม (S)
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ



สภาพปัจจุบัน
แปล
S.D.
ลาดับ
ผล



3.875

0.908

มาก

3

4.490

3.858
3.890

0.945
0.938

5

1

4.487
4.487

3.877

0.943

มาก
มาก
มาก

2

4.471

3.864

0.949

มาก

4

4.499

3.928

0.922

มาก

1

4.490

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
แปล
S.D.
ลาดับ
ผล
มาก
0.693
3
ที่สุด
0.728 มาก
5
0.725 มาก
1
0.724 มาก
6
มาก
0.728
2
ที่สุด
มาก
0.724
3
ที่สุด

จากตารางที่ 15 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพสัง คม พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบันแปลผลอยู่ ใน
ระดับมากทุกด้านโดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 3.833, S.D =
0.900) รองลงมาคือ ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.826, S.D = 0.940) และด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 3.822, S.D = 0.930) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวมด้านสภาพสังคม พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์แปลผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.470, S.D = 1.125) รองลงมา
คือ ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 4.469, S.D = 0.716) และด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร (x= 4.443, S.D = 0.730) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพเทคโนโลยี
สภาพเทคโนโลยี (T)

3.968

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปล
ผล
0.869 มาก

3.911

0.855

3.864

0.829

มาก
มาก

3.958

0.879

มาก

7

4.540

0.623

2) ทักษะ

3.964

0.867

มาก

2

4.503

0.651

1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.838

0.853

9

4.460

0.667

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

4.022

0.849

มาก
มาก

3

4.513

0.638

1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.036

0.863

มาก

2

4.543

0.628

1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.961

0.893

มาก

6

4.496

0.672

3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

4.012

0.879

1

4.499

0.670

4.019

0.904

มาก
มาก

4

4.501

0.689

1.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน

3.964

0.856

มาก

5

4.454

0.675

วัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.053

0.875

มาก

1

4.540

0.645

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

4.003

0.859

มาก

1

4.517

0.667

1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

3.960

0.861

3

4.497

0.657

3.914

0.856

มาก
มาก

8

4.448

0.674



1. ด้านการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

ลาดับ



2

4.500

3

4.497

8

4.454

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
S.D.
แปล ลาดับ
ผล
0.656 มาก
3
ที่สุด
0.644 มาก
3
0.662 มาก
8
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ทีส่ ุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก

2

1
7
4
1
6

2
5
8
2
1

3
9
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สภาพเทคโนโลยี (T)

2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

4.006

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปล
ผล
0.865
มาก

2) ทักษะ

3.983

0.843

มาก

2

4.517

2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.880

0.849

9

4.471

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

4.000

0.819

มาก
มาก

7

4.535

2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

4.025

0.847

มาก

5

4.499

2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

4.028

0.852

มาก

4

4.563

3) เจตคติ

4.058

0.875

มาก

1

4.529

2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

4.072

0.885

มาก

1

4.513

2.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน

4.033

0.855

มาก

3

4.513

วัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.067

0.888

มาก

2

4.563

3. ด้านการบริหารผลงานและ

3.919

0.914

มาก

3

4.506

3.858

0.911

3

4.483

3.802

0.917

มาก
มาก

8

4.446

3.914

0.904

มาก

7

4.521

2) ทักษะ

3.905

0.903

มาก

2

3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

3.791

0.899

9

3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

3.967

0.890

มาก
มาก



ค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

ลาดับ



6

4.546

3

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
S.D.
แปล ลาดับ
ผล
0.636 มาก
3
ที่สุด
0.667 มาก
2
ที่สุด
0.676 มาก
8
0.663 มาก
4
ที่สุด
0.676 มาก
7
ที่สุด
0.652 มาก
1
ที่สุด
0.672 มาก
1
ที่สุด
0.688 มาก
5
ที่สุด
0.672 มาก
5
ที่สุด
0.657 มาก
1
ที่สุด
0.677 มาก
2
ที่สุด
0.696 มาก
3
0.706 มาก
9
0.684

มาก
ที่สุด
4.511 0.677 มากที
สุด
4.465 0.716 มาก
4.535 0.671 มาก
ที่สุด

5

2
8
2
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สภาพเทคโนโลยี (T)

3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

3.930

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปล
ผล
0.902
มาก

3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

3.933

0.913

มาก

4

4.532

3) เจตคติ

3.978

0.928

มาก

1

4.513

3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

3.983

0.930

มาก

2

4.524

3.8 การยอมรับความแตกต่างด้าน

3.933

0.928

มาก

4

4.476

วัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.017

0.927

มาก

1

4.540



ลาดับ



6

4.513

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
S.D.
แปล ลาดับ
ผล
0.664 มาก
6
ที่สุด
0.655 มาก
3
ที่สุด
0.966 มาก
1
ที่สุด
0.668 มาก
4
ที่สุด
0.680 มาก
7
0.650

มาก
ที่สุด

1

จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมด้านสภาพเทคโนโลยี พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันแปลผลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 4.003, S.D =
0.859) รองลงมาคื อ ด้ า นการสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร (x= 3.968, S.D = 0.869) และด้ า นการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.919, S.D = 0.914) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวมด้านสภาพเทคโนโลยี พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์แปลผลอยู่ ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน โดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.517, S.D = 0.667)
รองลงมา คือ ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 4.506, S.D = 0.667) และด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร (x= 4.500, S.D = 0.656) ตามลาดับ
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4.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.3.1 ผลการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ดังตารางที่ 17-18
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNIModified ซึ่งมีวิธีการพิจารณาดังนี้
ถ้า x = (PNIMax – PNIMin ) ÷ 2 และ y = x + PNIMin
แล้ว กลุ่มที่มีดัชนี PNIModified ต่า จะอยู่ในช่วง PNIMin ถึง y ซึ่งเป็นจุดแข็ง (S)
และ กลุ่มที่มีดัชนี PNIModified สูง จะอยู่ในช่วง y + 0.001 ถึง PNIMax ซึ่งเป็นจุดอ่อน (W)
พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น ของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
1. องค์ประกอบหลักสภาพแวดล้อมภายในของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน โดยภาพรวม
[(0.144 - 0.120) ÷2 = 0.012] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.120 - 0.132 เป็นจุดแข็ง (S)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.133 - 0.144 เป็นจุดอ่อน (W)
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2. องค์ประกอบย่อยของการสรรหาคัดเลือ กบุคลากรในการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน
[(0.273 - 0.079) ÷2 = 0.097] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.079 - 0.176 เป็นจุดแข็ง (S)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.177 - 0.273 เป็นจุดอ่อน (W)
3. องค์ประกอบย่อยของการพัฒนาบุคลากรในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน
[(0.177 - 0.095) ÷2 = 0.041] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.095- 0.136 เป็นจุดแข็ง (S)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.137 - 0.177 เป็นจุดอ่อน (W)
4. องค์ประกอบย่อยของการบริหารผลงานและค่าตอบแทนในการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
[(0.182 - 0.126) ÷2 = 0.028] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.126 - 0.154 เป็นจุดแข็ง (S)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.155 - 0.182 เป็นจุดอ่อน (W)
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน

D

I

PNIModified

แปลผล

S/W ลาดับ

3.996
4.086
3.863

4.546
4.577
4.420

0.138
0.120
0.144

สูง
ต่า
สูง

W
S
W

2
3
1
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จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
พบว่า การบริหารผลงานและค่าตอบแทน (PNIModified = 0.144) มีดัชนีความต้องการจาเป็นสูง ที่สุด
รองลงมา คือ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (PNIModified = 0.138) ซึ่งทั้ง 2 ด้าน มีความต้องการจาเป็น
ในระดั บ สู งเป็นจุ ด อ่ อน ในขณะที่ ก ารพัฒนาบุ ค ลากร (PNIModified = 0.120) มี ดั ช นี ค วามต้องการ
จ าเป็ น ในระดั บ ต่ า เป็ น จุ ด แข็ ง ของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตาม
องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. การพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

S/W

ลาดับ

3.996

4.546

0.138

W

2

3.845

4.472

0.163

W

1

3.721

4.440

0.193

W

2

3.969

4.504

0.135

S

4

3.906

4.531

0.160

W

2

3.462

4.407

0.273

W

1

4.111

4.599

0.119

S

5

3.944

4.526

0.148

S

3

4.106

4.591

0.118

S

6

4.217

4.616

0.094

S

3

4.318

4.660

0.079

S

9

4.103

4.546

0.108

S

7

4.231

4.641

0.097

S

8

4.086

4.577

0.120

S

3

3.987

4.508

0.131

W

1

3.893

4.465

0.147

W

2

4.080

4.551

0.116

สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
ต่า

S

4
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

S/W

ลาดับ

4.050

4.577

0.130

W

2

3.820

4.495

0.177

W

1

4.160

4.623

0.111

S

5

4.073

4.584

0.125

S

3

4.148

4.605

0.110

S

6

4.201

4.622

0.100

S

3

4.233

4.635

0.095

S

9

4.121

4.571

0.109

S

7

4.250

4.659

0.096

S

8

3.863

4.420

0.144

W

1

3.753

4.342

0.157

W

1

3.647

4.291

0.177

W

2

3.859

4.393

0.138

S

4

3.854

4.431

0.150

W

2

3.678

4.348

0.182

W

1

3.928

4.457

0.135

S

6

3.878

4.455

0.149

S

3

3.930

4.463

0.136

S

5

3.950

4.458

0.129

S

3

3.961

4.477

0.130

S

7

3.904

4.411

0.130

S

8

3.985

4.487

0.126

สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

S

9

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จาแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซี ยน
พบว่า จุดแข็งในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน คือการพัฒนาบุคลากร ส่วนจุดอ่อนคือการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน และการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
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ด้ า นการสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร พบว่ า มิ ติ ด้ า นความรู้ ไ ด้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนของการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ด้ า นการพั ฒนาบุค ลากร พบว่ า มิ ติ ด้ า นความรู้ ไ ด้ แ ก่ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ยวกับ ประชาคม
อาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาบุคลากร
ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า มิติด้านความรู้ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนของการบริหาร
ผลงานและค่าตอบแทน ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

4.3.2 ผลการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จากการนาข้อ มูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNIModified ซึ่งมีวิธีการพิจารณา
ดังนี้
ถ้า x = (PNIMax – PNIMin ) ÷ 2 และ y = x + PNIMin แล้ว กลุ่มที่มีดัชนี PNIModified ต่า จะ
อยู่ในช่วง PNIMin ถึง y ซึ่งเป็นโอกาส (O)
และ กลุ่มที่มีดัชนี PNIModified สูง จะอยู่ในช่วง y + 0.001 ถึง PNIMax ซึ่งเป็นภาวะคุกคาม (T)
พิจารณาผลการวิเคราะห์โอกาส แบะภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังตารางที่ 19-31
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
1. องค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต่อการบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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[(0.185 - 0.137) ÷2 = 0.024] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.137 - 0.161 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.162 - 0.185 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายรัฐต่อ
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
[(0.205 - 0.169) ÷2 = 0.018] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.169 - 0.187 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.188 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
3. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เศรษฐกิจต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
[(0.188 - 0.180) ÷2 = 0.004] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.180 - 0.184 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.185 - 0.188 เป็นภาวะคุกคาม (T)
4. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม
ต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
[(0.168 - 0.163) ÷2 = 0.003] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.163 - 0.165 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.166 - 0.168 เป็นภาวะคุกคาม (T)
5. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เทคโนโลยีต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
[(0.150 - 0.128) ÷2 = 0.011] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.128 - 0.139 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.140 - 0.150 เป็นภาวะคุกคาม (T)
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
1. นโยบายรัฐ (P)
1.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1.2 การพัฒนาบุคลากร
1.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
2. สภาพเศรษฐกิจ (E)
2.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
2.2 การพัฒนาบุคลากร
2.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3. สภาพสังคม (S)
3.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
3.2 การพัฒนาบุคลากร
3.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
4. สภาพเทคโนโลยี (T)
4.1 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
4.2 การพัฒนาบุคลากร
4.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.776
3.824
3.821
3.684
3.761
3.735
3.825
3.722
3.827
3.822
3.833
3.826
3.963
3.968
4.003
3.919

4.465
4.471
4.483
4.439
4.455
4.439
4.513
4.413
4.461
4.443
4.470
4.469
4.507
4.500
4.517
4.506

0.182
0.169
0.173
0.205
0.185
0.188
0.180
0.186
0.166
0.163
0.166
0.168
0.137
0.134
0.128
0.150

สูง
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
สูง

T
O
O
T
T
T
O
T
T
O
T
T
O
O
O
T

2
3
2
1
1
1
3
2
3
3
2
1
4
2
3
1

จากตารางที่ 19 ผลการวิ เคราะห์โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริห ารทุ นมนุ ษ ย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่ มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ สภาพเศรษฐกิ จ
(PNImodified = 0.185) รองลงมา คือ นโยบายรัฐ (PNImodified = 0.182) และสภาพสังคม (PNImodified
= 0.166) ตามลาดับ ซึ่งเป็นภาวะคุกคามของกการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ สภาพเทคโนโลยี (PNImodified = 0.137) ซึ่งเป็น
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โอกาสของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามนโยบายของรัฐ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม และสภาพเทคโนโลยี ต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน
4.3.2.1.1 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริห ารทุนมนุษย์ ของวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
(1) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามนโยบายของรัฐ
1. องค์ ป ระกอบหลั ก ของนโยบายรั ฐ ต่ อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.205 - 0.169) ÷2 = 0.018] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.169 - 0.187 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.188 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายรัฐต่อ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.215 - 0.130) ÷2 = 0.043] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.130 - 0.173 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.174 - 0.215 เป็นภาวะคุกคาม (T)
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดยจาแนกตามการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
นโยบายรัฐ (P):
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.824

4.471

0.169

O

3

3.709

4.407

0.188

T

1

3.624

4.376

0.208

T

2

3.794

4.437

0.170

O

4

3.784

4.450

0.176

T

2

3.632

4.415

0.215

T

1

3.861

4.448

0.152

O

7

3.825

4.465

0.168

O

5

3.819

4.471

0.171

O

3

3.954

4.543

0.149

O

3

3.997

4.518

0.130

O

9

3.886

4.474

0.151

O

8

3.978

4.638

0.166

ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

6

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของนโยบาย
รัฐบาลต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.169) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณา
ร่วมกับองค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้าน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรมี
2 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซีย น (PNImodified = 0.208) และด้ า นทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
(PNImodified = 0.215) และมี 7 องค์ ป ระกอบย่อ ยที่ เ ป็ นโอกาส ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ท างทฤษฎีและ
วิ ช าชี พ (PNIModified = 0.170) ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (PNIModified = 0.152) ด้ า นความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.168) ด้านทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified
= 0.171) ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified = 0.130) ด้านการยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.151) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.166)
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(2) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพเศรษฐกิจ
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเศรษฐกิจต่อ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.188 - 0.180) ÷2 = 0.004] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.180 - 0.184 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.185 - 0.188 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เศรษฐกิจต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการสรรหาคัดเลือ ก
บุคลากร
[(0.231 - 0.157) ÷2 = 0.037] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.157 - 0.194 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.195 - 0.231 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดยจาแนกตามการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
สภาพเศรษฐกิจ (E):
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

4.439

0.188

4.371

0.200

T
T

1

3.642
3.592

4.334

0.207

T

2

3.691

4.407

0.194

4.434

0.197

O
T

4

3.705
3.568

4.393

0.231

T

1

3.733

4.462

0.196

สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง

T

3

D

I

3.735

1

2
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สภาพเศรษฐกิจ (E):
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

4.421

0.191

O

5

3.808

4.460

0.171

4.492

0.170

O
O

8

3.838
3.869

4.476

0.157

O

9

3.791

4.479

0.181

O

6

3.855

4.521

0.173

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

7

D

I

3.710

3

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ ประกอบหลัก ของสภาพ
เศรษฐกิจต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.188) เป็นภาวะคุกคาม เมื่อ
พิจารณาร่วมกับองค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ในด้านการสรรหาคัดเลือกบุ ค ลากรมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น (PNImodified = 0.207) ด้ า นทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
(PNImodified = 0.231) และด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.196) ในขณะที่มี 6 องค์ประกอบ
ย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.194) ด้านความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.191) ด้านทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified
= 0.171) ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified = 0.157) ด้านการยอมรับความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.181) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.173)
(3) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพสังคม
1. องค์ประกอบหลักของสภาพสังคมต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีว ศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.168 - 0.163) ÷2 = 0.003] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.163 - 0.165 เป็นโอกาส (O)
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กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.166 - 0.168 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายนอกด้านสภาพสั ง คมต่ อ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.194 - 0.133) ÷2 = 0.030] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.133 - 0.164 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.165 - 0.194 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม โดยจาแนกตามการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
สภาพสังคม (S):
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ

3.822

4.443

0.163

3.737

4.415

0.181

3.680

4.384

0.192

3.794

4.446

0.172

3.811

4.445

0.166

3.685

4.401

0.194

3.883

4.476

0.153

3.825

4.435

0.160

3.850

4.468

0.161

3.894

4.460

0.145

3.900

4.479

0.149

3.838

4.429

0.154

3.944

4.471

0.133

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

3

T

1

T

2

T

3

T

2

T

1

O

7

O

5

O

4

O

3

O

8

O

6

O

9

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของสภาพสัง คม
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่ า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั กษณะนัก ศึ กษาอาชี ว ศึ กษาส าหรั บ ประชาคมอาเซีย นในด้ า นการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.163) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณา
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ร่วมกับองค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้าน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (PNImodified = 0.192) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified =
0.172) และด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.194) ในขณะที่มี 6 องค์ประกอบย่อย
ที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.153) ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.160) ด้านทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified = 0.161) ด้าน
ความภูมิใจในความเป็น ชาติ (PNIModified = 0.149) ด้านการยอมรับความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม
(PNIModified = 0.154) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.133)
(4) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพเทคโนโลยี
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเทคโนโลยีต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
[(0.150 - 0.128) ÷2 = 0.011] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.128 - 0.139 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.140 - 0.150 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เทคโนโลยีต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
[(0.162 - 0.120) ÷2 = 0.021] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.120 - 0.141 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.142 - 0.162 เป็นภาวะคุกคาม (T)
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพเทคโนโลยี โดยจาแนกตามการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
สภาพเทคโนโลยี (T):
ต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

3.968
3.911
3.864
3.958
3.964
3.838
4.022
4.036
3.961
4.012
4.019
3.964
4.053

4.500
4.497
4.454
4.540
4.503
4.460
4.513
4.543
4.496
4.498
4.501
4.454
4.540

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ
0.134
0.150
0.153
0.147
0.136
0.162
0.122
0.126
0.135
0.121
0.120
0.124
0.120

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O
T
T
T
T
T
O
O
O
O
O
O
O

2
1
2
3
2
1
7
5
4
3
9
6
8

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของสภาพ
เทคโนโลยีต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.134) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณา
ร่วมกับองค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้าน
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (PNImodified = 0.153) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified =
0.147) และด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.162) ในขณะที่มี 6 องค์ประกอบย่อย
ที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.122) ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.126) ด้านทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified = 0.135) ด้าน
ความภูมิใจในความเป็น ชาติ (PNIModified = 0.120) ด้านการยอมรับความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม
(PNIModified = 0.124) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.120)
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4.3.2.1.2 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกด้านการพัฒนาบุคลากร
(1) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามนโยบายของรัฐ
1. องค์ประกอบหลักของนโยบายรัฐต่อ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านการ
พัฒนาบุคลากร
[(0.205 - 0.169) ÷2 = 0.018] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.169 - 0.187 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.188 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายรัฐต่อ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.202 - 0.151) ÷2 = 0.025] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.151 - 0.177 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.178 - 0.202 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร
นโยบายรัฐ (P):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.821

4.483

0.173

O

2

3.744

4.440

0.186

T

1

3.699

4.409

0.192

T

2

3.788

4.471

0.180

T

4

3.794

4.486

0.182

T

2

3.699

4.446

0.202

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

T

1
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นโยบายรัฐ (P):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.869

4.521

0.168

O

6

3.791

4.471

0.179

T

5

3.816

4.504

0.180

T

3

3.909

4.510

0.154

O

3

3.942

4.538

0.151

O

9

3.875

4.465

0.152

O

8

3.911

4.527

0.157

ต่า
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

7

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของนโยบาย
รั ฐ บาลต่ อ การพัฒนาบุ ค ลากร พบว่ า การบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ข องวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเอกชนตาม
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ยนในด้ า นการพัฒนา
บุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.173) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณาร่วมกับ
องค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนา
บุคลากรมี 5 องค์ประกอบย่อยที่เป็น ภาวะคุก คาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บ ประชาคม
อาเซียน (PNImodified = 0.192) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.180) ด้านทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.202) ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
(PNIModified = 0.179) และ ด้ า น ทั ก ษะ ใน ก าร ท าง าน เป็ น ที ม (PNIModified = 0.180) และ มี 4
องค์ประกอบย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.168) ด้านความภูมิใจใน
ความเป็ น ชาติ (PNIModified = 0.151) ด้ า นการยอมรั บความแตกต่ า งด้ า นวัฒนธรรม (PNIModified =
0.152) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.157)
(2) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกสภาพเศรษฐกิจ
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเศรษฐกิจต่อ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.188 - 0.180) ÷2 = 0.004] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.180 - 0.184 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.185 - 0.188 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เศรษฐกิจต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.205 - 0.157) ÷2 = 0.024] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.157 - 0.181 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.182 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร
สภาพเศรษฐกิจ (E):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.825

4.513

0.180

O

3

3.752

4.454

0.187

T

1

3.721

4.418

0.187

T

3

3.783

4.490

0.187

T

4

3.809

4.497

0.181

T

2

3.705

4.448

0.201

T

2

3.847

4.529

0.177

O

5

3.836

4.496

0.172

O

7

3.847

4.513

0.173

O

6

3.896

4.574

0.174

O

3

3.905

4.532

0.160

O

8

3.852

4.641

0.205

T

1

3.930

4.549

0.157

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ต่า

O

9

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลั กของสภาพ
เศรษฐกิจต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ยนในด้ า นการพัฒนา
บุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.180) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณาร่วมกับ

132
องค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนา
บุคลากรมี 4 องค์ประกอบย่อยที่เป็น ภาวะคุก คาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บ ประชาคม
อาเซียน (PNImodified = 0.187) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.187) ด้านทักษะ
ทางภาษาต่ า งประเทศ (PNImodified = 0.201) และด้ า นการยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า นวัฒนธรรม
(PNIModified = 0.205) ในขณะที่ มี 5 องค์ ป ระกอบย่ อยที่ เ ป็น โอกาส ได้ แ ก่ ด้ า นทั ก ษะทางวิชาชีพ
(PNIModified = 0.177) ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.172) ด้าน
ทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified = 0.173) ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified =
0.160) และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.157)
(3) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกสภาพสังคม
1. องค์ ป ระกอบหลั ก ของสภาพสั ง คมต่ อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียนด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.168 - 0.163) ÷2 = 0.003] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.163 - 0.165 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.166 - 0.168 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม
ต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.193 - 0.129) ÷2 = 0.032] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.129 - 0.161 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.162 - 0.193 เป็นภาวะคุกคาม (T)
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร
สภาพสังคม (S):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.833

4.470

0.166

T

2

3.771

4.449

0.180

T

1

3.708

4.423

0.193

T

1

3.833

4.474

0.167

T

4

3.812

4.454

0.168

T

2

3.705

4.401

0.188

T

3

3.875

4.504

0.162

T

6

3.822

4.454

0.165

T

5

3.847

4.457

0.159

O

7

3.903

4.506

0.155

O

3

3.958

4.471

0.129

O

9

3.836

4.574

0.192

T

2

3.914

4.474

0.143

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ต่า

O

8

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของสภาพสัง คม
ต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนาบุคลากร มีความ
ต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.166) เป็นภาวะคุกคาม เมื่อพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ
ย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนาบุคลากรมี 6
องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (PNImodified
= 0.193) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.167) ด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ
(PNImodified = 0.188) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.162) ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (PNIModified = 0.165) และด้ า นการยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า นวั ฒ นธรรม
(PNIModified = 0.192) ในขณะที่มี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านทักษะในการทางานเป็น
ทีม (PNIModified = 0.159) ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified = 0.129) และด้านทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.143)
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(4) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกสภาพเทคโนโลยี
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเทคโนโลยีต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
[(0.150 - 0.128) ÷2 = 0.011] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.128 - 0.139 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.140 - 0.150 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เทคโนโลยีต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาบุคลา
[(0.152 - 0.108) ÷2 = 0.022]

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.108 - 0.130 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.131 - 0.152 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี โดยจาแนกตามการพัฒนาบุคลากร
สภาพเทคโนโลยี (T):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

4.003

4.517

0.128

O

3

3.960

4.497

0.136

T

1

3.914

4.448

0.137

T

2

4.006

4.546

0.135

T

3

3.983

4.517

0.134

T

2

3.880

4.471

0.152

T

1

4.000

4.535

0.134

T

4

4.025

4.499

0.118

O

8

4.028

4.563

0.133

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง

T

5
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สภาพเทคโนโลยี (T):
ต่อการพัฒนาบุคลากร
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

4.057

4.530

0.116

O

3

4.072

4.513

0.108

O

9

4.033

4.513

0.119

O

7

4.067

4.563

0.122

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

6

จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ ประกอบหลั ก ของสภาพ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาบุคลากร พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ยนในด้ า นการพัฒนา
บุคลากร มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า (PNImodified = 0.128) เป็นโอกาส เมื่อพิจารณาร่วมกับ
องค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนา
บุคลากรมี 5 องค์ประกอบย่อยที่เป็น ภาวะคุก คาม ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บ ประชาคม
อาเซียน (PNImodified = 0.137) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.135) ด้านทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.152) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.134) และด้าน
ทักษะในการทางานเป็นทีม (PNIModified = 0.133) ในขณะที่มี 4 องค์ประกอบย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่
ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.118) ด้านความภูมิใจในความ
เป็นชาติ (PNIModified = 0.108) ด้านการยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (PNIModified = 0.119)
และด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (PNIModified = 0.122)
4.3.2.1.3 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริห ารทุนมนุษย์ ของวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกด้านด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
(1) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามนโยบายของรัฐ
1. องค์ประกอบหลักของนโยบายรัฐต่อ การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทน
[(0.205 - 0.169) ÷2 = 0.018] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.169 - 0.187 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.188 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายรัฐต่อ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
[(0.232 - 0.187) ÷2 = 0.022]

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.187 - 0.209 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.210 - 0.232 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายรัฐ โดยจาแนกตามการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
นโยบายรัฐ (P):
ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

PNIModified

แปลผล

O/T

ลาดับ

3.684

4.439

0.205

T

1

3.624

4.386

0.210

T

2

3.577

4.368

0.221

T

2

3.671

4.404

0.200

O

5

3.670

4.446

0.211

T

1

3.571

4.398

0.232

T

1

3.733

4.454

0.193

O

7

3.674

4.482

0.220

T

3

3.702

4.448

0.202

O

4

3.744

4.465

0.193

O

3

3.772

4.476

0.187

O

9

3.705

4.443

0.199

O

6

3.755

4.476

0.192

สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O

8

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของนโยบาย
รัฐบาลต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลั ยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการ
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บริหารผลงานและค่าตอบแทนมีความต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.205) เป็นภาวะ
คุ ก คาม เมื่ อ พิ จ ารณาร่วมกับ องค์ ป ระกอบย่ อย พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะนั กศึ ก ษาอาชี วศึ กษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม
ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น (PNImodified = 0.221) ด้ า นทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.232) และด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมั ย ใหม่
(PNIModified = 0.220) ในขณะที่มี 6 องค์ประกอบย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (PNIModified = 0.200) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.193) ด้านทักษะในการทางาน
เป็นทีม (PNIModified = 0.202)ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified = 0.187) ด้านการยอมรับ
ความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม (PNIModified = 0.199) และด้านทัศนคติ ที่ ดี ต่อวิ ช าชีพ (PNIModified =
0.192)
(2) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพเศรษฐกิจ
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเศรษฐกิจต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทน
[(0.188 - 0.180) ÷2 = 0.004] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.180 - 0.184 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.185 - 0.188 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เศรษฐกิจต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
[(0.205 - 0.165) ÷2 = 0.020] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.165 - 0.185 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.186 - 0.205 เป็นภาวะคุกคาม (T)
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยจาแนกตามการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
สภาพเศรษฐกิจ (E):
ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

3.722
3.669
3.630
3.708
3.706
3.588
3.755
3.727
3.752
3.779
3.813
3.747
3.777

4.413
4.383
4.362
4.404
4.402
4.323
4.457
4.384
4.443
4.447
4.443
4.437
4.462

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ
0.186
0.195
0.202
0.188
0.188
0.205
0.187
0.176
0.184
0.177
0.165
0.184
0.181

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

T
T
T
T
T
T
T
O
O
O
O
O
O

2
1
2
3
2
1
4
8
6
3
9
5
7

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ ประกอบหลัก ของสภาพ
เศรษฐกิจ ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทนมีความต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.186) เป็นภาวะ
คุ ก คาม เมื่ อ พิ จ ารณาร่วมกับ องค์ ป ระกอบย่ อย พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะนั กศึ ก ษาอาชี วศึ กษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมี 4 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม
ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (PNImodified = 0.202) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (PNIModified = 0.188) ด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.205) และด้านทักษะ
ทางวิ ช าชี พ (PNIModified = 0.187) ในขณะที่ มี 5 องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ เ ป็ น โอกาส ได้ แ ก่ ด้ า น
ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.176) ด้านทักษะในการทางานเป็น
ที ม (PNIModified = 0.184)ด้ า นความภู มิ ใ จในความเป็ นชาติ (PNIModified = 0.165) ด้ า นการยอมรับ
ความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม (PNIModified = 0.184) และด้านทัศนคติ ที่ ดี ต่อวิ ช าชีพ (PNIModified =
0.181)
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(3) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพสังคม
1. องค์ ป ระกอบหลั ก ของสภาพสั ง คมต่ อ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
[(0.168 - 0.163) ÷2 = 0.003]

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.163 - 0.165 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.166 - 0.168 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ประกอบย่อยของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นด้ า นการบริ ห ารผลงานและ
ค่าตอบแทน
[(0.197 - 0.143) ÷2 = 0.027] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.143 - 0.170 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.171 - 0.197 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม โดยจาแนกตามการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
สภาพสังคม (S):
ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี

D

I

3.826
3.748
3.680
3.816
3.818
3.699
3.838
3.875

4.469
4.422
4.393
4.451
4.478
4.426
4.510
4.490

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ
0.168
0.180
0.194
0.166
0.173
0.197
0.175
0.159

สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า

T
T
T
O
T
T
T
O

1
1
2
4
2
1
3
7
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สภาพสังคม (S):
ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

3.858
3.890
3.877
3.864
3.928

4.487
4.487
4.471
4.499
4.490

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ
0.163
0.153
0.153
0.164
0.143

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

O
O
O
O
O

6
3
8
5
9

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ประกอบหลักของสภาพ
สังคม ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึกษา
เอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทนมีความต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.168) เป็นภาวะ
คุ ก คาม เมื่ อ พิ จ ารณาร่วมกับ องค์ ป ระกอบย่ อย พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะนั กศึ ก ษาอาชี วศึ กษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม
ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น (PNImodified = 0.194) ด้ า นทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.197) และด้านทักษะทางวิชาชีพ (PNIModified = 0.175) ในขณะที่
มี 6 องค์ประกอบย่อยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ (PNIModified = 0.166)
ด้านความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.159) ด้านทักษะในการทางาน
เป็นทีม (PNIModified = 0.163) ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติ (PNIModified = 0.153) ด้านการยอมรับ
ความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม (PNIModified = 0.164) และด้านทัศนคติ ที่ ดี ต่อวิ ช าชีพ (PNIModified =
0.142)
(4) ผลการวิ เคราะห์ โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามสภาพเทคโนโลยี
1. องค์ประกอบหลักของสภาพเทคโนโลยีต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามองค์ ประกอบของคุ ณลั ก ษณะนัก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสาหรั บประชาคม
อาเซียน ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
[(0.150 - 0.128) ÷2 = 0.011] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.128 - 0.139 เป็นโอกาส (O)
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กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.140 - 0.150 เป็นภาวะคุกคาม (T)
2. องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพ
เทคโนโลยีต่อคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
[(0.178 - 0.130) ÷2 = 0.024] สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.130 - 0.154 เป็นโอกาส (O)
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.155 - 0.178 เป็นภาวะคุกคาม (T)
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี โดยจาแนกตามการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน
สภาพเทคโนโลยี (T):
ต่อการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

D

I

3.919
3.858
3.802
3.914
3.905
3.791
3.967
3.930
3.933
3.978
3.983
3.933
4.017

4.506
4.484
4.446
4.521
4.511
4.465
4.535
4.513
4.532
4.513
4.524
4.476
4.540

PNIModified แปลผล O/T ลาดับ
0.150
0.162
0.169
0.155
0.155
0.178
0.143
0.148
0.152
0.135
0.136
0.138
0.130

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

T
T
T
T
T
T
O
O
O
O
O
O
O

1
1
2
3
2
1
6
5
4
3
8
7
9

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคามขององค์ ประกอบหลัก ของสภาพ
เทคโนโลยี ต่ อ การบริ ห ารผลงานและค่ า ตอบแทน พบว่ า การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนใน
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ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีความต้องการจาเป็นในระดับสูง (PNImodified = 0.150) เป็น
ภาวะคุกคาม เมื่อพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบย่อย พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมี 3 องค์ประกอบย่อยที่เป็นภาวะคุกคาม
ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (PNImodified = 0.169) ด้านความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (PNIModified = 0.155) และด้านทักษะทางภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.178) ในขณะที่
มี 6 องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ เ ป็ น โอกาส ได้ แ ก่ ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าชี พ (PNIModified = 0.143) ด้ า น
ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (PNIModified = 0.148) ด้านทักษะในการทางานเป็น
ทีม (PNIModified = 0.152) ด้านความภูมิใจในความเป็น ชาติ (PNIModified = 0.136) ด้านการยอมรั บ
ความแตกต่ างด้ านวัฒนธรรม (PNIModified = 0.138) และด้านทัศนคติ ที่ ดี ต่อวิ ช าชีพ (PNIModified =
0.130)
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4.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัยจาแนกการวิเคราะห์ผลออกเป็น 6 เรื่องดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคาม จาแนกรายด้านของการบริห ารทุนมนุษ ย์ของวิ ทยาลั ยอาชีว ศึกษาเอกชนตาม
องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2) ผลการวิเคราะห์
SWOT ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 3) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 4) ผลการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกโดยรวมและรายด้ า นของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 5)
ผลการจับคู่กลยุทธ์และพัฒนาแนวกลยุทธ์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับ ประชาคมอาเซียนและ 6) ผลการ
วิเคราะห์ SO / WO / ST / WT จาแนกรายด้านของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีว ศึกษา
เอกชนตามองค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั ก ษณะนั กศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซีย น โดยมี
รายละเอียดของแต่ละเรื่องดังนี้
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4.4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จาแนกรายด้านของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิ ทยาลั ยอาชีว ศึ กษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลั กษณะนัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
จุดแข็ง (S)
1. การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร

จุดอ่อน (W)
1. การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
W1: การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร (0.138)
W1.1: ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(0.193)
W1.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.273)
2. การพัฒนาบุคลากร
W2.1: การพัฒนาบุคลากรที่
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (0.147)
W2.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.177)
3. การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
W2: การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน (0.144)
W2.1: ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(0.177)
W2.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.182)

โอกาส (O)
1. การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
O1: ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร (0.164)
O1.1: นโยบายรัฐ (0.169)
O1.2: สภาพสังคม (0.163)
O1.3: เทคโนโลยี (0.134)
O1(1): ทักษะทางวิชาชีพ
(0.156)
O1(1).1: นโยบายรัฐ (0.152)
O1(1).2: สภาพสังคม
(0.153)
O1(1).3: สภาพเทคโนโลยี
(0.122)
O1(2): ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.161)
O1(2).1: นโยบายรัฐ (0.168)
O1(2).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.191)
O1(2).3: สภาพสังคม (0.160)
O1(2).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.126)
O1(3): ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.159)
O1(3).1: นโยบายรัฐ
(0.171)
O1(3).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.171)
O1(3).3: สภาพสังคม (0.161)

ภาวะคุกคาม (T)
1. การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
T1(1): ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(0.190)
T1(1).1: นโยบายรัฐ
(0.208)
T1(1).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.207)
T1(1).3: สภาพสังคม
(0.192)
T1(1).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.153)
T1(2): ความรู้ทางทฤษฎี
และวิชาชีพ (0.171)
T1(2).1: สภาพสังคม
(0.172)
T1(2).2: สภาพเทคโนโลยี
(0.147)
T1(3): ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.201)
T1(3).1: นโยบายรัฐ (0.215)
T1(3).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.231)
T1(3).3: สภาพสังคม
(0.194)
T1(3).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.162)

2. การพัฒนาบุคลากร
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S1.1: ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (0.135)
S1.2: ทักษะทางวิชาชีพ
(0.119)
S1.3: ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.148)
S1.4: ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.118)
S1.5: ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ (0.079)
S1.6 การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.108)
S1.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.097)
2. การพัฒนาบุคลากร
S2: การพัฒนาบุคลากร
(0.120)
S2.1: ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (0.116)
S2.2: ทักษะทางวิชาชีพ
(0.111)
S2.3: ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.125)
S2.4: ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.110)
S2.5: ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ (0.095)
S2.6: การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.109)
S2.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.096)
3. การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
S3.1: ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (0.138)
S3.2: ทักษะทางวิชาชีพ
(0.135)

O1(3).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.135)
O1(4): ความภูมใิ จในความ
เป็นชาติ (0.139)
O1(4).1: นโยบายรัฐ (0.130)
O1(4).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.157)
O1(4).3: สภาพสังคม (0.149)
O1(4).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.120)
O1(5): การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.153)
O1(5).1: นโยบายรัฐ (0.151)
O1(5).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.181)
O1(5).3: สภาพสังคม (0.154)
O1(5).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.124)
O1(6): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.148)
O1(6).1: นโยบายรัฐ (0.166)
O1(6).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.173)
O1(6).3: สภาพสังคม (0.133)
O1(6).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.120)
2. การพัฒนาบุคลากร
O2: ด้านการพัฒนาบุคลากร
(0.162)
O2.1: นโยบายรัฐ (0.173)
O2.2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.180)
O2.3: เทคโนโลยี (0.128)
O2(1): ทักษะทางวิชาชีพ
(0.161)
O2(1).1: นโยบายรัฐ (0.168)
O2(1).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.177)

T2(1): ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(0.177)
T2(1).1: นโยบายรัฐ (0.192)
T2(1).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.187)
T2(1).3: สภาพสังคม
(0.193)
T2(1).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.137)
T2(2): ความรู้ทางทฤษฎี
และวิชาชีพ (0.167)
T2(2).1: นโยบายรัฐ (0.180)
T2(2).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.187)
T2(2).3: สภาพสังคม
(0.167)
T2(2).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.135)
T2(3): ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.186)
T2(3).1: นโยบายรัฐ
(0.202)
T2(3).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.201)
T2(3).3: สภาพสังคม
(0.188)
T2(3).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.152)
T2(4): การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.167)
T2(4).1: สภาพเศรษฐกิจ
(0.205)
T2(4).2: สภาพสังคม
(0.192)
3. การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
T3: ด้านการบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน (0.177)
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S3.3: ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.149)
S3.4: ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.136)
S3.5: ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ (0.130)
S3.6: การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.130)
S3.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.126)

O2(2): ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.159)
O2(2).1: สภาพเศรษฐกิจ
(0.172)
O2(2).2: สภาพเทคโนโลยี
(0.118)
O2(3): ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.161)
O2(3).1: สภาพเศรษฐกิจ
(0.173)
O2(3).2: สภาพสังคม (0.159)
O2(4): ความภูมใิ จในความ
เป็นชาติ (0.137)
O2(4).1: นโยบายรัฐ (0.151)
O2(4).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.160)
O2(4).3: สภาพสังคม (0.129)
O2(4).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.108)
O2(5): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.148)
O2(5).1: นโยบายรัฐ (0.166)
O2(5).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.173)
O2(5).3: สภาพสังคม (0.133)
O2(5).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.120)
3. การบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
O2(1): ความรู้ทางทฤษฎีและ
วิชาชีพ (0.177)
O2(1).1: นโยบายรัฐ
(0.200)
O2(1).2: สภาพสังคม (0.166)
O2(2): ทักษะทางวิชาชีพ
(0.175)
O2(2).1: นโยบายรัฐ
(0.193)
O2(2).2: สภาพ
เทคโนโลยี(0.143)

T3.1: นโยบายรัฐ (0.205)
T3.2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.186)
T3.3: สภาพสังคม (0.168)
T3.4: เทคโนโลยี (0.150)
T3(1): ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(0.197)
T3(1).1: นโยบายรัฐ
(0.221)
T3(1).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.202)
T3(1).3: สภาพสังคม
(0.194)
T3(1).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.169)
T3(2): ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.203)
T3(2).1: นโยบายรัฐ
(0.232)
T3(2).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.205)
T3(2).3: สภาพสังคม
(0.197)
T3(2).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.178)
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จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)
ภาวะคุกคาม (T)
O2(3): ความสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (0.176)
O2(3).1: สภาพเศรษฐกิจ
(0.176)
O2(3).2: สภาพสังคม (0.159)
O2(3).3: สภาพเทคโนโลยี
(0.148)
O2(4): ทักษะในการทางาน
เป็นทีม (0.175)
O2(4).1: นโยบายรัฐ
(0.202)
O2(4).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.184)
O2(4).3: สภาพสังคม (0.163)
O2(4).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.152)
O2(5): ความภูมใิ จในความ
เป็นชาติ (0.160)
O2(5).1: นโยบายรัฐ
(0.187)
O2(5).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.165)
O2(5).3: สภาพสังคม (0.153)
O2(5).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.136)
O2(6): การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม
(0.172)
O2(6).1: นโยบายรัฐ
(0.199)
O2(6).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.134)
O2(6).3: สภาพสังคม (0.164)
O2(6).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.138)
O2(7): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(0.162)
O2(7).1: นโยบายรัฐ
(0.192)
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จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)
ภาวะคุกคาม (T)
O2(7).2: สภาพเศรษฐกิจ
(0.181)
O2(7).3: สภาพสังคม (0.143)
O2(7).4: สภาพเทคโนโลยี
(0.130)

จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีว ศึ ก ษา
สาหรับประชาคมอาเซียน พบว่า 1) จุดแข็งด้านหลักจานวน 1 ด้าน และด้านย่อยจานวน 21 ด้าน 2)
จุดอ่อนด้านหลักจานวน 2 ด้าน และด้านย่อยจานวน 6 ด้าน 3) โอกาสด้านหลักจานวน 2 ด้าน และ
ด้านย่อยจานวน 18 ด้าน และ 4) ภาวะคุกคามด้านหลักจานวน 1 ด้าน และด้านย่อยจานวน 9 ด้าน
สาหรับโอกาสและภาวะคุกคามผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านที่มีอิทธิ พลมากที่สุดหรือ มีค่ า
PNImodified มากที่สุด เพื่อนาใช้สาหรับการวิเคราะห์ SWOT และการพัฒนาร่างกลยุทธ์

4.4.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามโดยใช้วิธี
SWOT Matrix จะได้ จุดแข็ง – โอกาส (SO) , จุดอ่อน – โอกาส (WO), จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
และ จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
ขั้นที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของ
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
รายละเอียดดังตารางที่ต่อไปนี้
ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ของคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
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จุดแข็ง - จุดอ่อน

โอกาส - ภาวะคุกคาม

จุดแข็ง (S)
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
S1.1: ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ
(0.135)
S1.2: ทักษะทางวิชาชีพ (0.119)
S1.3: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.148)
S1.4: ทั ก ษะใ นการท างานเป็ น ที ม
(0.118)
S1.5: ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.079)
S1.6 การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (0.108)
S1.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.097)
2. การพัฒนาบุคลากร
S2: การพัฒนาบุคลากร (0.120)
S2.1: ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ
(0.116)
S2.2: ทักษะทางวิชาชีพ (0.111)
S2.3: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.125)
S2.4: ทั ก ษะใ นการท างานเป็ น ที ม
(0.110)
S2.5: ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.095)
S2.6: การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (0.109)
S2.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.096)
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
S3.1: ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ
(0.138)
S3.2: ทักษะทางวิชาชีพ (0.135)
S3.3: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.149)
S3.4: ทั ก ษะใ นการท างานเป็ น ที ม
(0.136)
S3.5: ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.130)
S3.6: การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (0.130)
S3.7: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.126)

จุดอ่อน (W)
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
W1: การส รรหาคั ด เลื อกบุ ค ล า ก ร
(0.138)
W1.1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (0.193)
W1.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.273)
2. การพัฒนาบุคลากร
W2.1: การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น
(0.147) W2.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.177)
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
W2: การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
(0.144)
W2.1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน(0.177)
W2.2: ทักษะทางภาษา
ต่างประเทศ (0.182)
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โอกาส (O)
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
O1: ด้ า นการสรรหาคั ด เลื อกบุ ค ลากร
(0.164)
O1.1: นโยบายรัฐ (0.169) O1.2: สภาพ
สั งคม (0.163) O1.3: สภาพเทคโนโลยี
(0.134)
O1(1): ทักษะทางวิชาชีพ(0.156)
O1(1).1: นโยบายรัฐ (0.152) O1(1).2:
สภาพสั ง คม (0.153) O1(1).3: สภาพ
เทคโนโลยี (0.122)
O1(2): ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.161)
O1(2).1: นโยบายรัฐ (0.168) O1(2).2:
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.191) O1(2).3:
สภาพสังคม (0.160)
O1(2).4: สภาพเทคโนโลยี (0.126)
O1(3): ทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม
(0.159)
O1(3).1: น โ ย บ า ย รั ฐ ( 0.171)
O1(3).2: สภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.171)
O1(3).3: สภาพสังคม (0.161)
O1(3).4: สภาพเทคโนโลยี (0.135)
O1(4): ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.139)
O1(4).1: นโยบายรัฐ (0.130) O1(4).2:
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.157) O1(4).3:
สภาพสังคม (0.149)
O1(4).4: สภาพเทคโนโลยี (0.120)
1(5): การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (0.153)
O1(5).1: นโยบายรัฐ (0.151) O1(5).2:
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.181) O1(5).3:
สภาพสังคม (0.154)
O1(5).4: สภาพเทคโนโลยี (0.124)
O1(6): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.148)

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายรั ฐเป็ น โอกาสที่ เอื้ อ ต่ อ จุ ด
แข็ง
ในด้านต่อไปนี้
การพัฒนาบุคลากร
SO1.1: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
SO1.2: ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
SO1.3: การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
SO1.4: ทักษะทางวิชาชีพ
SO1.5: ทักษะในการทางานเป็นทีม
SO1.6: ความภูมิใจในความเป็นชาติ
SO1.7: การยอมรั บ ความแตกต่ างด้าน
วัฒนธรรม
SO1.8: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอื้อต่อ
จุดแข็ง
ในด้านต่อไปนี้
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
SO2.1: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
SO2.2: ทักษะในการทางานเป็นทีม
SO2.3: ความภูมิใจในความเป็นชาติ
SO2.4: การยอมรั บ ความแตกต่ างด้าน
วัฒนธรรม
SO2.5: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การพัฒนาบุคลากร
SO2.6: ด้านการพัฒนาบุคลากร
SO2.7: ทักษะทางวิชาชีพ
SO2.8: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
SO2.9: ทักษะในการทางานเป็นทีม
SO2.10: ความภูมิใจในความเป็นชาติ
SO2.11: ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
SO2.12: ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. สภาพสั ง คมเป็ น โอกาสที่ ช่ ว ยลด
จุดอ่อน ในด้านต่อไปนี้

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
1. นโยบายรั ฐ เป็ น โอกาสที่ ช่ ว ยลด
จุดอ่อน
ในด้านต่อไปนี้
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
WO1.1: การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
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โอกาส (O)
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
O1(6).1: นโยบายรัฐ (0.166) O1(6).2: การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.173) O1(6).3: SO3.1: ทักษะทางวิชาชีพ
สภาพสังคม (0.133)
O1(6).4: สภาพเทคโนโลยี (0.120)
2. การพัฒนาบุคลากร
O2: ด้านการพัฒนาบุคลากร (0.162)
O2.1: นโยบายรัฐ (0.173) O2.2: สภาพ
เศรษฐกิ จ (0.180) O2.3: เทคโนโลยี
(0.128)
O2(1): ทักษะทางวิชาชีพ(0.161)
O2(1).1: นโยบายรัฐ (0.168) O2(1).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.177)
O2(2): ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.159)
O2(2).1: สภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.172)
O2(2).2: สภาพเทคโนโลยี (0.118)
O2(3): ทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม
(0.161)
O2(3).1: สภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.173)
O2(3).2: สภาพสังคม (0.159)
O2(4): ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.137)
O2(4).1: นโยบายรัฐ (0.151) O2(4).2:
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.160) O2(4).3:
สภาพสังคม (0.129)
O2(4).4: สภาพเทคโนโลยี (0.108)

O2(5): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.148)
O2(5).1: นโยบายรัฐ (0.166) O2(5).2:
ส ภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.173) O2(5).3:
สภาพสังคม (0.133)
O2(5).4: สภาพเทคโนโลยี (0.120)
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
O2(1): ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ
(0.177)

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
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โอกาส (O)
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
O2(1).1: นโยบายรัฐ (0.200) O2(1).2:
สภาพสังคม (0.166)
O2(2): ทักษะทางวิชาชีพ(0.175)
O2(2).1: นโยบายรัฐ (0.193) O2(2).2:
สภาพเทคโนโลยี(0.143)
O2(3): ความสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (0.176)
O2(3).1: สภาพเศร ษ ฐกิ จ ( 0.176)
O2(3).2: สภาพสั งคม (0.159) O2(3).3:
สภาพเทคโนโลยี (0.148)
O2(4): ทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม
(0.175) O2(4).1: นโยบายรัฐ (0.202)
O2(4).2: ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( 0.184)
O2(4).3: สภาพสั งคม (0.163) O2(4).4:
สภาพเทคโนโลยี (0.152)
O2(5): ความภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ
(0.160)
O2(5).1: นโยบายรัฐ (0.187) O2(5).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.165) O2(5).3: สภาพ
สังคม (0.153)
O2(5).4: สภาพเทคโนโลยี (0.136)
O2(6): การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วั ฒ นธรรม (0.172) O2(6).1: นโยบาย
รั ฐ (0.199) O2(6).2: สภาพเศรษฐกิ จ
(0.134) O2(6).3: สภาพสั ง คม (0.164)
O2(6).4: สภาพเทคโนโลยี (0.138)
O2(7): ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (0.162)
O2(7).1: นโยบายรัฐ (0.192) O2(7).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.181) O2(7).3: สภาพ
สังคม (0.143)
O2(7).4: สภาพเทคโนโลยี (0.130)

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
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ภาวะคุมคาม (T)
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
T1(1): ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (0.190)
T1(1).1: นโยบายรัฐ (0.208) T1(1).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.207) T1(1).3: สภาพ
สังคม (0.192)
T1(1).4: สภาพเทคโนโลยี (0.153)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
1. นโยบายรั ฐเป็นภาวะคุกคามต่อจุด
แข็ง
ในด้านต่อไปนี้
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ST1.1: ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2. สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดแข็ง
ในด้านต่อไปนี้
T1(2): ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ การพัฒนาบุคลากร
(0.171)
ST1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
T1(2).1: สภาพสังคม (0.172) T1(2).2: ST1.3: การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
สภาพเทคโนโลยี (0.147)
วัฒนธรรม
T1(3): ทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
(0.201)
T1(3).1: นโยบายรั ฐ (0.215) T1(3).2:
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (0.231) T1(3).3:
สภาพสังคม (0.194)
T1(3).4: สภาพเทคโนโลยี (0.162)
2. การพัฒนาบุคลากร
T2(1): ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (0.177)
T2(1).1: นโยบายรั ฐ (0.192) T2(1).2:
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (0.187) T2(1).3:
สภาพสังคม (0.193)
T2(1).4: สภาพเทคโนโลยี (0.137)
T2(2): ความรู้ ท างทฤษฎี แ ละวิ ช าชี พ
(0.167)
T2(2).1: นโยบายรั ฐ (0.180) T2(2).2:
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (0.187) T2(2).3:
สภาพสังคม (0.167)
T2(2).4: สภาพเทคโนโลยี (0.135)
T2(3): ทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
(0.186)
T2(3).1: นโยบายรัฐ (0.202) T2(3).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.201) T2(3).3: สภาพ
สังคม (0.188)
T2(3).4: สภาพเทคโนโลยี (0.152)

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
1. นโยบายรั ฐ เป็ น ภาวะคุ ก คามต่ อ
จุดอ่อน
ในด้านต่อไปนี้
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
WT1.1: ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาบุคลากร
WT1.2: ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
WT1.3: ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า น แ ล ะ
ค่าตอบแทน
WT1.4: ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
ประชาคมอาเซียน
WT1.5: ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2. สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดอ่อน
ในด้านต่อไปนี้
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
WT1.6: ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2. สภาพสั ง คมเป็ น ภาวะคุ ก คามต่ อ
จุดอ่อน
ในด้านต่อไปนี้
การพัฒนาบุคลากร
WT1.7: ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ
ประชาคมอาเซียน
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ภาวะคุมคาม (T)
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
T2(4): การยอมรั บ ความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม (0.167)
T2(4).1: สภาพเศร ษ ฐกิ จ (0.205)
T2(4).2: สภาพสังคม (0.192)
3. การบริหารผลงานและค่าตอบแทน
T3: ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ง า น แ ล ะ
ค่าตอบแทน (0.177)
T3.1: นโยบายรัฐ (0.205) T3.2: สภาพ
เศรษฐกิ จ (0.186) T3.3: สภาพสั ง คม
(0.168) T3.4: เทคโนโลยี (0.150)
T3(1): ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (0.197)
T3(1).1: นโยบายรัฐ (0.221) T3(1).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.202) T3(1).3: สภาพ
สังคม (0.194)
T3(1).4: สภาพเทคโนโลยี (0.169)
T3(2): ทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ
(0.203)
T3(2).1: นโยบายรัฐ (0.232) T3(2).2:
สภาพเศรษฐกิจ (0.205) T3(2).3: สภาพ
สังคม (0.197)
T3(2).4: สภาพเทคโนโลยี (0.178)

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
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4.4.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จาแนกตามการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อม
ภายนอก

PNI

S/W

PNI

O/T

0.138

W

0.164

O

0.120

S

0.162

O

0.144

W

0.177

T

จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
พบว่า ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เป็นจุดอ่อนที่มีโอกาส ด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจุดแข็ง ที่มี
โอกาส และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน เป็นจุดอ่อนที่มีภาวะคุกคาม
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน จาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
1) ความรู้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก

PNI

S/W

PNI

O/T

0.138

W

0.164

O

0.163

W

0.180

T

0.193

W

0.190

T

0.135

S

0.171

T

0.160

W

0.169

T

0.273

W

0.201

T

0.119

S

0.156

O
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
1.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
1.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.4 ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
2.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
2.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
1) ความรู้
3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ
2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.4 ทักษะทางวิชาชีพ
3.5 ทักษะทางเทคโนโลยี
3.6 ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ
3.8 การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก

PNI
0.148

S/W
S

PNI
0.161

O/T
O

0.118

S

0.159

O

0.094

S

0.146

O

0.079

S

0.139

O

0.108

S

0.153

O

0.097

S

0.148

O

0.120

S

0.162

O

0.131

W

0.172

T

0.147

W

0.177

T

0.116

S

0.167

T

0.130

W

0.166

T

0.177

W

0.186

T

0.111

S

0.161

O

0.125

S

0.159

O

0.110

S

0.161

O

0.100

S

0.150

O

0.095

S

0.137

O

0.109

S

0.167

T

0.096

S

0.145

O

0.144

W

0.177

T

0.157

W

0.187

T

0.177

W

0.197

T

0.138

S

0.177

O

0.150

W

0.182

T

0.182

W

0.203

T

0.135

S

0.175

O

0.149

S

0.176

O

0.136

S

0.175

O

0.129

S

0.165

O

0.130

S

0.160

O

0.130

S

0.172

O
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

สภาพแวดล้อม
ภายใน
PNI
0.126

S/W
S

สภาพแวดล้อมภายนอก
PNI
0.162

O/T
O

จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
เมื่อจาแนกตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน พบว่า
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสริมสร้ างคุ ณลักษณะนักศึกษาอาชีว ศึกษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางภาษาต่างประเทศ
เป็นจุดอ่อนที่มีภัยคุกคาม ส่วนความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพเป็นจุดแข็งที่มีภาวะคุกคาม และทักษะ
ทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางานเป็นทีม ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับ
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นจุดแข็งที่มีโอกาส
ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็น
จุดอ่อนที่มีภัยคุกคาม ส่วนความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ และการยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
เป็นจุดแข็งที่มีภาวะคุกคาม ในขณะที่ด้านทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางาน
เป็นทีม ความภูมิใจในความเป็นชาติ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นจุดแข็งที่มี
โอกาส
ด้านการบริหารผลงานและค่ า ตอบแทนเพื่ อเสริ ม สร้างคุ ณ ลักษณะนัก ศึก ษาอาชีว ศึ ก ษา
ส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นในด้ า นความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น และทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนที่มีภัยคุกคาม ส่วนในด้านความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ และการ
ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง ที่มีภาวะคุกคาม ในขณะที่ด้านทักษะทางวิชาชีพ
ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางานเป็นทีม ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เป็นจุดแข็งที่มีโอกาส
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4.4.4 ผลการวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้ อ มภายนอกโดยรวมและรายด้ า นของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนทั้งโดยรวม
และรายด้าน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน

สภาพ
แวดล้อม
ภายนอก
โดยรวม

สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน

PNI

O/
T

P

O/
T

E

1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

0.164

O

0.169

O

0.188

1) ความรู้

0.180

T

0.188

T

1.1 ความรู้พื้นฐานฯ

0.190

T

0.208

1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

0.171

T

2) ทักษะ

0.169

1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

O/
T

S

O/
T

T

O/T

T

0.163

O

0.134

O

0.200

T

0.181

T

0.150

T

T

0.207

T

0.192

T

0.153

T

0.170

O

0.194

O

0.172

T

0.147

T

T

0.176

T

0.197

T

0.166

T

0.136

T

0.201

T

0.215

T

0.231

T

0.194

T

0.162

T

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.156

O

0.152

O

0.196

T

0.153

O

0.122

O

1.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.161

O

0.168

O

0.191

O

0.160

O

0.126

O

1.6 ทักษะในการทางานฯ

0.159

O

0.171

O

0.171

O

0.161

O

0.135

O

3) เจตคติ

0.146

O

0.149

O

0.170

O

0.145

O

0.121

O

1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

0.139

O

0.130

O

0.157

O

0.149

O

0.120

O

1.8 การยอมรับความแตกต่างฯ

0.153

O

0.151

O

0.181

O

0.154

O

0.124

O

1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

0.148

O

0.166

O

0.173

O

0.133

O

0.120

O

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

0.162

O

0.173

O

0.180

O

0.166

T

0.128

O

1) ความรู้

0.172

T

0.186

T

0.187

T

0.180

T

0.136

T

2.1 ความรู้พื้นฐานฯ

0.177

T

0.192

T

0.187

T

0.193

T

0.137

T

2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

0.167

T

0.180

T

0.187

T

0.167

T

0.135

T

2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

0.186

T

0.202

T

0.201

T

0.188

T

0.152

T

2) ทักษะ

0.166

T

0.182

T

0.181

T

0.168

T

0.134

T

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.161

O

0.168

O

0.177

O

0.162

T

0.134

T

2.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.159

O

0.179

T

0.172

O

0.165

T

0.118

O
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน

สภาพ
แวดล้อม
ภายนอก
โดยรวม

สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน

PNI

O/
T

P

2.6 ทักษะในการทางานฯ

0.161

O

0.180

3) เจตคติ

0.150

O

2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

0.137

2.8 การยอมรับความแตกต่างฯ

O/
T

E

O/
T

S

O/
T

T

O/T

T

0.173

O

0.159

O

0.133

T

0.154

O

0.174

O

0.155

O

0.116

O

O

0.151

O

0.160

O

0.129

O

0.108

O

0.167

T

0.152

O

0.205

T

0.192

T

0.119

O

2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

0.145

O

0.157

O

0.157

O

0.143

O

0.122

O

3. ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

0.177

T

0.205

T

0.186

T

0.168

T

0.150

T

1) ความรู้

0.187

T

0.210

T

0.195

T

0.180

T

0.162

T

3.1 ความรู้พื้นฐานฯ

0.197

T

0.221

T

0.202

T

0.194

T

0.169

T

3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

0.177

O

0.200

O

0.188

T

0.166

O

0.155

T

2) ทักษะ
3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

0.182

T

0.211

T

0.188

T

0.173

T

0.155

T

0.203

T

0.232

T

0.205

T

0.197

T

0.178

T

3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.175

O

0.193

O

0.187

T

0.175

T

0.143

O

3.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.176

O

0.220

T

0.176

O

0.159

O

0.148

O

3.6 ทักษะในการทางานฯ

0.175

O

0.202

O

0.184

O

0.163

O

0.152

O

3) เจตคติ

0.165

O

0.193

O

0.177

O

0.153

O

0.135

O

3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

0.160

O

0.187

O

0.165

O

0.153

O

0.136

O

3.8 การยอมรับความแตกต่างฯ

0.172

O

0.199

O

0.184

O

0.164

O

0.138

O

3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

0.162

O

0.192

O

0.181

O

0.143

O

0.130

O

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
พบว่า
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและด้านการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นในระดับต่าเป็นโอกาส ในขณะที่ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนโดยรวมมีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นในระดับสูงเป็นภาวะคุกคาม สามารถจาแนกเป็นรายด้านได้ ดังนี้
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่ อเสริมสร้ างคุ ณลักษณะนักศึกษาอาชีว ศึกษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้ทางทฤษฎีและวิ ชาชีพ
และทักษะทางภาษาต่างประเทศมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในระดับสูงเป็นภาวะคุกคาม ส่วน
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ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางานเป็นทีม ความภูมิใจในความเป็นชาติ การ
ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นในระดับต่าเป็นโอกาส
ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ และการยอมรับความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในระดับสูง เป็นภาวะคุกคาม ส่วนทักษะทางวิชาชีพ
ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางานเป็นทีม ความภูมิใจในความเป็นชาติ และทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในระดับต่าเป็นโอกาส
ด้านการบริหารผลงานและค่ า ตอบแทนเพื่ อเสริ ม สร้างคุ ณ ลักษณะนัก ศึก ษาอาชีว ศึ ก ษา
ส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย นในด้ า นความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น และทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในระดับสูงเป็นภาวะคุกคาม ส่วนความรู้ทางทฤษฎี
และวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีทักษะในการทางานเป็นทีม ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิ ชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพมี
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นในระดับต่าเป็นโอกาส
ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

ค่า PNIModified ของ

ค่า PNIModified

สภาพแวดล้อมภายใน

ของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส

ภาวะ
คุกคาม

คู่
กลยุทธ์

แนวกลยุทธ์

1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร -

0.138

0.169

-

WOP

เสริมโอกาสและลดจุดอ่อน

1) ความรู้

-

0.163

-

0.188

WTE

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

1.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.193

-

0.208

WTP

1.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

0.135

-

-

0.172

STS

2) ทักษะ

-

0.160

-

0.176

WTE

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม
เสริ ม จุ ด แข็ ง แล ะล ด ภ าวะ
คุกคาม
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

1.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.273

-

0.231

WTE

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

1.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.119

-

0.153

-

SOS

เสริมจุดแข็งและโอกาส

1.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.148

-

0.191

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

ค่า PNIModified ของ

ค่า PNIModified

สภาพแวดล้อมภายใน

ของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

คู่
กลยุทธ์

แนวกลยุทธ์

0.171

ภาวะ
คุกคาม
SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

-

-

0.149

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

0.079

-

0.157

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

1.8 การยอมรับความแตกต่างฯ
0.108
1.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติ ที่
0.097
ดีต่อวิชาชีพ

-

0.181

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

-

0.173

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
1) ความรู้

0.120
-

0.131

0.180
-

0.186

SOE
WTE

เสริมจุดแข็งและโอกาส
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

2.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.147

-

0.193

WTS

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

0.116

-

-

0.187

STE

2) ทักษะ

-

0.131

-

0.182

WTp

เสริมจุดแข็งและลดภาวะ
คุกคาม
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

2.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.177

-

0.202

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

2.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.111

-

0.177

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

2.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.125

-

0.172

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

2.6 ทักษะในการทางานฯ

0.110

-

0.173

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

3) เจตคติ

0.100

-

-

0.154

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

2.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

0.095

-

0.160

-

SOE

2.8 การยอมรับความแตกต่างฯ

0.109

-

-

0.205

STE

เสริมจุดแข็งและโอกาส
เสริมจุดแข็งและลดภาวะ
คุกคาม

2.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติ ที่
0.096
ดีต่อวิชาชีพ

-

0.157

-

SOP,E

3. ด้ า นการบริ ห ารผลงานและ
ค่าตอบแทน

0.144

-

0.205

WTP

1) ความรู้

-

0.157

-

0.210

WTP

3.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.177

-

0.221

WTP

3.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

0.138

-

0.200

-

SOP

2) ทักษะ

-

0.150

-

0.211

WTP

3.3 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.182

-

0.232

WTP

เสริมจุดแข็งและโอกาส
ลดจุดอ่อนและลดภาวะ
คุกคาม
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

3.4 ทักษะทางวิชาชีพ

0.135

-

0.193

-

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส

1.6 ทักษะในการทางานฯ

0.118

-

3) เจตคติ

0.094

1.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

2.2 ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ

เสริมจุดแข็งและโอกาส
ลดจุดอ่อนและลดภาวะ
คุกคาม
ลดจุดอ่อนและลดภาวะ
คุกคาม
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม
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การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

ค่า PNIModified ของ

ค่า PNIModified

สภาพแวดล้อมภายใน

ของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

คู่
กลยุทธ์

แนวกลยุทธ์

0.176

ภาวะ
คุกคาม
SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

-

0.202

-

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

0.129

-

-

0.193

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

0.130

-

0.187

-

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

3.8 การยอมรับความแตกต่างฯ
0.130
3.9 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติ ที่
0.126
ดีต่อวิชาชีพ

-

0.199

-

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

-

0.192

-

SOP

เสริมจุดแข็งและโอกาส

จุดแข็ง จุดอ่อน

โอกาส

3.5 ความสามารถประยุกต์ใช้สื่อฯ

0.149

-

3.6 ทักษะในการทางานฯ

0.136

3) เจตคติ
3.7 ความภูมิใจในความเป็นชาติ

จากตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน พบว่า คู่กลยุทธ์เสริมจุดแข็ง และโอกาส (SO) จานวน 19 คู่ คู่กลยุทธ์เสริมจุดแข็ง และลด
ภาวะคุกคาม (ST) จานวน 3 คู่ คู่กลยุทธ์เสริมโอกาสและลดจุดอ่อน (WO) จานวน 1 คู่ และกลยุทธ์
ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม (WT) จานวน 7 คู่
กลยุทธ์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนงานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกนาผลการจับคู่กลยุ ทธ์ใน
ด้านการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีการเสริมโอกาสและจุดอ่อน (WO) และ
การลดจุ ด อ่ อ นและลดภาวะคุ ก คาม (WT) สรุ ป เป็ น กลยุ ท ธ์ ร องเพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดวิ ธี ก าร
ดาเนินงาน เนื่องจากคู่กลยุทธ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่ปรากฏชัดเจนและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
การสร้างแนวทางเชิงรุกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนในการทางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยในกลยุทธ์หลักจะ
ใช้องค์ประกอบด้านย่อยของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในการร่างกลยุทธ์
เพื่อให้การกาหนดกลยุทธ์รองและแนวทางการดาเนินงานมีกระบวนการที่ชัดเจนและง่ายต่อการทา
ความเข้าใจและนาไปปฏิบัติจริง รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
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4.4.5 ผลการจับคู่กลยุทธ์และพัฒนาแนวกลยุทธ์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 38 คู่กลยุทธ์ที่นาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน

ค่า PNIModified ของ
สภาพแวดล้อม
ภายใน

ค่า PNIModified
ของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

คู่
กลยุทธ์

แนวกลยุทธ์

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

ภาวะ
คุกคา
ม

1. ด้านการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร
1.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.138

0.164

-

WOP

เสริมโอกาสและลดจุดอ่อน

-

0.193

-

0.190

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

1.2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.273

-

0.201

WTE

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

0.120

-

0.162

-

SOE

เสริมจุดแข็งและโอกาส

2.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.147

-

0.177

WTS

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

2.2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.177

-

0.186

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

3. ด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
3.1 ความรู้พื้นฐานฯ

-

0.144

-

0.177

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

-

0.177

-

0.197

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

3.2 ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

-

0.182

-

0.203

WTP

ลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนและการ
จับคู่ กลยุทธ์ พบว่า การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นกลยุทธ์การเสริม
โอกาสและลดจุดอ่อนคือด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (WO) ส่วนด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทนเป็นกลยุทธ์การลดจุดอ่อนและลดภาวะคุกคาม (WT) ในขณะที่ด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นกลยุทธ์การเสริมจุดแข็งและโอกาส (SO) โดยที่ทุกด้านมีกลยุทธ์รองเป็นกลยุทธ์การลดจุ ดอ่อน
และลดภาวะคุกคามในคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางภาษาต่างประเทศ (WT) ซึ่งนาไปสู่การกาหนดเป็นกลยุทธ์
หลั ก จ านวน 3 กลยุ ท ธ์ และในส่ ว นของกลยุ ท ธ์ รองเมื่อ พิ จ ารณาจุ ด อ่ อนและภาวะคุ ก คาม ของ
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์หลักสามารถจาแนก
เป็นกลยุทธ์ได้จานวน 14 กลยุทธ์
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4.4.6 ผลการวิเคราะห์ SO / WO / ST / WT จาแนกรายด้านการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลสรุป
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
WO, WT
1. พัฒนาการสรรหาคัดเลือก
1.1 พัฒนาการวางแผนการสรรหาคั ดเลือก
บุคลากร
บุ ค ลาก ร ที่ มี ค ว ามรู้ พื้ น ฐาน เกี่ ยว กั บ
ประชาคมอาเซียน
1.2 พัฒนาการวางแผนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ
SO, WO, WT 2. ยกระดับการพัฒนาบุคลากร
2.1 ยกระดั บ การการวางแผนเพื่ อ พัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ยกระดั บ การวางแผนเพื่ อ พั ฒ น า
บุคลากรให้มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ

WT

2.3 ยกระดับการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.4 ยกระดับการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูน
ความรู้ในทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.5 ยกระดั บ ความช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรใน
การให้ ค าปรึ ก ษาในด้ า นความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.6 ยกระดั บ ความช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรใน
ก าร ให้ ค าปรึ ก ษา ใน ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาต่างประเทศ
3. ปรับปรุงการบริหารผลงานและ 3.1 ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน
ค่าตอบแทน
บุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมจาก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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ผลสรุป

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง
3.2 ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน
บุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมจาก
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3.3 ปรับปรุงฐานเงินเดือนและหลักการขึ้น
เงินเดือนบุคลากรอิง เกณฑ์ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.4 ปรับปรุงฐานเงินเดือนและหลักการขึ้น
เงิ น เดื อ นบุ ค ลากรอิ ง เกณฑ์ ทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
3.5 ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมแก่
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3.6 ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมแก่
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาความรู้
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ

จากตารางที่ 39 พบว่า กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ กษาอาชี วศึ ก ษาส าหรับ ประชาคมอาเซีย นจากการใช้ วิ ธี SWOT Matrix
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 14 กลยุทธ์
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4.5 ผลการพัฒนา(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
4.5.1 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ 1
การพัฒนาร่างกลยุ ทธ์ การบริ ห ารทุนมนุษ ย์ข องวิ ทยาลัย อาชี ว ศึกษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุ ก คาม (SWOT Matrix) สามารถพั ฒ นาร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนได้
3 กลยุทธ์หลัก และ 9 กลยุทธ์รองโดยผลการพัฒนากลยุทธ์รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 40 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ 1
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลักที่ : 1) กลยุทธ์รองที:่ 1.1)

1.1.1สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ

ปฏิรูปการบริหาร

ผลักดันภาครัฐ

กาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ บุคลากร

ผลงานและ

ภาคเอกชน และผู้มีส่วน อาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความเท่าเทียมกับ

ค่าตอบแทนมุ่ง

เกี่ยวข้องในการจัด

สวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ และผลักดัน

ผลลัพธ์การ

สวัสดิการบุคลากรของ

แนวทางดั่งกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้าง

สถาบันอาชีวศึกษา

การอาชีวศึกษา

คุณลักษณะ

เอกชน

1.1.2ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

นักศึกษา

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยนา

อาชีวศึกษาสาหรับ

ทรัพยากรและการบริการ มาใช้ประโยชน์อย่าง

ประชาคมอาเซียน

เต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน
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กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รองที:่ 1.2)

1.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

กาหนดระบบ

กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตาม

ค่าตอบแทนและ

ศักยภาพบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมี

สวัสดิการ ตามผลลัพธ์

ส่วนร่วมในการบริหารผลการปฎิบัติงาน ตาม

การเสริมสร้าง

ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา

คุณลักษณะนักศึกษา

อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อ

สาหรับประชาคม

มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ

อาเซียน

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
1.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานไป
ยังบุคลากรภายใน รวมถึง สถาบันอุดมศึกษา
1.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้ระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อ
การปรับปรุงแผนเป็นระยะ
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กลยุทธ์รองที่: 1.3)

1.3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

กาหนดเกณฑ์การ

กาหนด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงาน

ประเมินผลงานบุคลากร บุคลากรการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
อย่างเหมาะสมและเป็น

ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา

ธรรมตามผลลัพธ์การ

อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนมุ่งเน้น

เสริมสร้างคุณลักษณะ

ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และทักษะ

นักศึกษาสาหรับ

ทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้ได้ตามมาตรฐานที่

ประชาคมอาเซียน

เป็นธรรม
1.3.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทากฎระเบียบ ในการประเมินผลงานและ
ค่าตอบแทน ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานที่เป็นธรรม
1.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าตอนแทน
ที่ประเมินจากผลงานประจาปีที่เอื้อต่อการ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเป็น
รูปธรรม
1.3.4 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้เกณฑ์การ
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ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ

กลยุทธ์รองที:่ 1.4)

1.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบฐานข้อมูล ด้านสารสนเทศเพื่อการ
สารสนเทศในการพัฒนา จัดการค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ระบบการบริหารผลงาน 1.4.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และค่าตอนแทน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ในการบริหารผลงานและค่าตอบแทนในเชิง
ประจักษ์ และการวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์หลักที่ : 2) กลยุทธ์รองที่ : 2.1)

2.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

เพิ่มขีด

กาหนดเกณฑ์การ

เร่งรัดการดาเนินการกาหนดข้อบังคับ/เกณฑ์

ความสามารถใน

คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มี มาตรฐาน บุคลากรใหม่ ให้มีคุณสมบัติด้าน

การสรรหา

คุณสมบัติด้านความรู้

ความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

คัดเลือกบุคลากร

ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อ

คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ

ใหม่มุ่งผลลัพธ์การ การพัฒนานักศึกษา

ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน

เสริมสร้าง

สาหรับประชาคม

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้าน

คุณลักษณะ

อาเซียน

ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน

นักศึกษาอา
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ชีวศีกษาสาหรับ

2.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานบุคลากรใหม่ให้มี
คุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมาสมัครและเตรียมการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
2.1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อการ
กลยุทธ์รองที่ : 2.2) วาง

ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ

แผนการสรรหาคัดเลือก 2.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บุคลากรใหม่ทั้ง Online จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ในเชิงรุก ด้วย
และ Offline ที่มี

การกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสม และการปรับ

คุณสมบัติด้านความรู้

ปฏิทินการรับบุคลากรใหม่ล่วงหน้า เพื่อลด

ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อ

รอยต่อของการแทนที่บุคลากรเดิม

การพัฒนานักศึกษา

2.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

อาชีวศึกษาสาหรับ

จัดทาแผนงาน ประชาสัมพันธ์ในการสรรหา

ประชาคมอาเซียน

บุคลากรใหม่ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่มีคุณลักษณะนักศึกษา
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อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับบุคลากรใหม่ทาง
ช่องทาง Online และ Offline
2.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สร้าง
ความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.2.4 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการปฎิบัติการ การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์
การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ
2.2.5 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแก่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตาม
แผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่รวมทั้ง
จัดสรรทุนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อ
จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
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2.3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่มี
และระบบฐานข้อมูลทาง ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกระจายข้อมูล

เพื่อการสรรหาและ

ข่าวสาร ความต้องการด้านบุคลกรของวิทยาลัย

คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มี อาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ศักยภาพในการพัฒนา

2.3.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

นักศึกษาอาชีวศึกษา

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของ

เอกชนให้มีคุณลักษณะ

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ให้เป็น

นักศึกษาอาชีวศึกษา

ปัจจุบันเชื่อถือได้ สามารถนามาใช้ในการ

สาหรับประชาคม

วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้อง

อาเซียน

กับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา
2.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคัดเลือก
บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาอาขีวศึกษาเอกชนโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ในการวัดสมรรถนะสาคัญจาเป็นเช่น
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน ทักษะการ
ทางานเป็นทีม ทักษะทางเทคโนโลยี
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กลยุทธ์หลักที่ : 3) กลยุทธ์รองที่ : 3.1)

3.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

พัฒนาสมรรถนะ

จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความ

พัฒนาระบบการให้

บุคลากรมุ่งผลลัพธ์ คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ เข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ และ
การเสริมสร้าง

บุคลากรในการพัฒนา

วัฒนธรรมของวิทยาลัย รวมทั้งทาความเข้าใจถึง

คุณลักษณะ

นักศึกษาให้มี

เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มี

นักศึกษา

คุณลักษณะนักศึกษา

คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ

อาชีวศึกษาสาหรับ อาชีวศึกษาสาหรับ

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

3.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดตั้งศูนย์การให้คาปรึกษาของวิทยาลัยแก่
บุคลากรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการนาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
3.1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่ง
พัฒนาทีมบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาใน
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.1.4 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาระบบการให้
คาปรึกษาที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา

174
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รองที่ : 3.2)

3.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

พัฒนาสมรรถนะ

เร่งรัดการร่างข้อบังคับ / ระเบียบ เป็นกรอบ

บุคลากรที่มุ่งผลลัพธ์การ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะ

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับ

นักศึกษาอาชีวศึกษา

ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับเครือข่าย

สาหรับประชาคม

สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ

อาเซียนโดยระบบ

3.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

เครือข่ายกับ

จัดทาโครงการ / แผนงานการพัฒนาสมรรถนะ

สถาบันอุดมศึกษาและ

บุคลากรมุ่งผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะ

สถานประกอบการ

นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการ
3.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนและ
สถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเสริมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
3.2.4 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ติดตามประเมินผลแผนงานการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนเพื่อการปรับปรุงแผนเป็น
ระยะ

175
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ
3.2.5 สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผลักดันให้
เกิดเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่
มุ่งผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยระบบ
เครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ

4.5.2 ผลการตรวจสอบ(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1)
ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ น ไปได้ (ร่ า ง) กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียจานวน
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการร่างกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์
รองและวิ ธี ด าเนิ น การของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 22
คน ประกอบด้วยผู้บริห ารระดั บ สูง ของวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาและด ารงต าแหน่ง บริ หารในสมาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 17 คน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารทรัพยากรบุคคล 3
จานวน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง/มีประสบการณ์กับการบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา 3 คน โดยส่ง
และรับแบบประเมินกลับด้วยตนเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ผลการประเมินและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ร้อยละ100 ส่วนกลยุทธ์รองนั้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ร้อยละ 98.88 ดังแสดงใน
ตารางที่ 41
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ตามร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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กลยุทธ์หลักที่: 1 ปฏิรูปการบริหารผลงาน และ
ค่าตอบแทนมุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รองที่: 1.1 ผลักดันภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการบุคลากรของสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน
วิธีดาเนินการ:
1. สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ กาหนดแนวทาง
การจัดสวัสดิการ บุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความ
เท่าเทียมกับสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ และผลักดัน
แนวทางดั่งกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยนาทรัพยากรและการบริการ
มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัด
สวัสดิการด้านต่าง ๆที่ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน
กลยุทธ์รองที่: 1.2 กาหนดระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กาหนดระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพบุคลากรโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารผลการ
ปฎิบัติงาน ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ
22
100

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ
22
100

21

95.5

21

95.5

18

81.8

21

95.5

21

95.5

19

86.4

21

95.5

21

95.5

19

86.4

19

86.4

18

81.8

20

90.9
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อาเซียน มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานไป
ยังบุคลากรภายใน รวมถึง สถาบันอุดมศึกษา
3. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตาม
ประเมินผลการใช้ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตาม
ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ
กลยุทธ์รองที่: 1.3 กาหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน
บุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกาหนด เกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลงานบุคลากรการศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียนมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้ได้ตามมาตรฐานที่
เป็นธรรม
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทากฎระเบียบ
ในการประเมินผลงานและค่าตอบแทน ผลลัพธ์
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคม
อาเซียน และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานที่เป็นธรรม
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าตอนแทน ที่ประเมินจาก
ผลงานประจาปีที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ

18

81.8

20

90.9

22

100

22

100

22

100

21

95.5

21

95.5

21

95.5

21

95.5

22

100
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ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม
4. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตาม
ประเมินผลการใช้เกณฑ์การประเมินผลงานบุคลากร
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ
กลยุทธ์รองที่: 1.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบการบริหารผลงานและค่าตอนแทน
วิธีดาเนินการ:
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าตอบแทน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทนในเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์ผลการ
ปฎิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์หลักที่ : 2) เพิ่มขีดความสามารถในการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรใหม่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศีกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์รองที่ : 2.1 กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งรัดการ
ดาเนินการกาหนดข้อบังคับ/เกณฑ์มาตรฐาน บุคลากร
ใหม่ ให้มีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ

20

90.9

20

90.9

22

100

22

100

22

100

20

90.9

22

100

20

90.9

22

100

22

100

21

95.5

21

95.5

19

86.4

19

86.4
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ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐาน
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์
เกณฑ์มาตรฐานบุคลากรใหม่ให้มีคุณสมบัติด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดย
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมาสมัครและเตรียมการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
3. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตาม
ประเมินผลการใช้เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มี
คุณสมบัติด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อ
การปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ
กลยุทธ์รองที่ : 2.2 วางแผนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่ทั้ง Online และ Offline ที่มีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทีเ่ อื้อต่อการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผนการ
สรรหาบุคลากรใหม่ในเชิงรุก ด้วยการกาหนดอัตรากาลัง
ที่เหมาะสม และการปรับปฏิทินการรับบุคลากรใหม่
ล่วงหน้า เพื่อลดรอยต่อของการแทนที่บุคลากรเดิม
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาบุคลากรใหม่ และ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรร

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ

18

81.8

20

90.9

18

81.8

20

90.9

22

100

22

100

22

100

21

95.5

21

95.5

21

95.5
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หาคัดเลือก โดยเปิดรับบุคลากรใหม่ทางช่องทาง Online
และ Offline
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สร้างความ
ร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่ ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
4. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตาม
ประเมินผลการปฎิบัติการ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา เพื่อการ
ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ
5. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมแก่การสร้างภาพลักษณ์และการ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่รวมทั้งจัดสรรทุนในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์รองที่ : 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พัฒนา
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ โดย
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การกระจายข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านบุคลกรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลด้านบุคลากรของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ให้เป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ สามารถนามาใช้ในการ

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ

19

86.4

21

95.5

22

100

22

100

22

100

21

95.5

22

100

22

100

22

100

21

95.5

22

100

22

100
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วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาขีวศึกษาเอกชนโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวัดสมรรถนะสาคัญจาเป็นเช่น
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน ทักษะการทางานเป็น
ทีม ทักษะทางเทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ : 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์
การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รองที่ : 3.1 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือบุคลากรในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของวิทยาลัย รวมทั้งทาความ
เข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดตั้งศูนย์การให้
คาปรึกษาของวิทยาลัยแก่บุคลากรในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการนาข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งพัฒนาทีม
บุคลากรที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ

20

90.9

21

95.5

22

100

22

100

21

95.5

22

100

22

100

22

100

22

100

21

95.5

22

100

22

100
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4. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดสรร
งบประมาณและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ช่วยพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
กลยุทธ์รองที่ : 3.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่มุ่ง
ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนโดยระบบเครือข่ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
3.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งรัดการร่าง
ข้อบังคับ / ระเบียบ เป็นกรอบการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมุ่งผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษา สาหรับประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาโครงการ /
แผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการ
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทาข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนและสถานประกอบการเพื่อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเสริมศักยภาพของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
4. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ติดตาม
ประเมินผลแผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม
คุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อการ
ปรับปรุงแผนเป็นระยะ

เหมาะสม
ความถี่
ร้อยละ
20
90.9

ความเป็นไปได้
ความถี่
ร้อยละ
21
95.5

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

22

100

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ การบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน (ฉบับที่ 1) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็น ชอบร่างกลยุ ทธ์ฯ อาจเนื่องจากผู้วิ จัยนั้น เดิน ทางไปพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองและได้มีโอกาสอธิบายและทาความเข้าใจให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเข้าใจความ
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เป็นมาของร่างกลยุทธ์ก ารบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน (ฉบับที่ 1) ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ
วิธีดาเนินการ
4.5.3 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ 2
ตารางที่ 42 (ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ 2
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลักที่ : 1) กลยุทธ์รองที่: 1.1)
1.1.1 สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
ปฏิรูปการบริหาร ผลักดันภาครัฐ
กาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ บุคลากร
ผลงานและ
ภาคเอกชน และผู้มีส่วน อาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความเท่าเทียมกับ
ค่าตอบแทนมุ่ง
เกี่ยวข้องในการจัด
สวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ และผลักดัน
ผลลัพธ์การ
สวัสดิการบุคลากรของ แนวทางดั่งกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้าง
สถาบันอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา
คุณลักษณะ
เอกชน
1.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
นักศึกษา
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยนา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ทรัพยากรและการบริการ มาใช้ประโยชน์อย่าง
ประชาคมอาเซียน
เต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน
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กลยุทธ์รองที:่ 1.2)
กาหนดระบบ
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามผลลัพธ์
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษา
สาหรับประชาคม
อาเซียน

วิธีดาเนินการ
1.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตาม
ศักยภาพบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการบริหารผลการปฎิบัติงาน ตาม
ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อ
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
1.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานไปยังบุคลากรภายใน รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษา
1.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้ระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อ
การปรับปรุงแผนเป็นระยะ

185
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่: 1.3)
กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานบุคลากร
อย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมตามผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

วิธีดาเนินการ
1.3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กาหนด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงาน
บุคลากรการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่เป็นธรรม
1.3.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทากฎระเบียบ ในการประเมินผลงานและ
ค่าตอบแทน ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานที่เป็นธรรม
1.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าตอน
แทน ที่ประเมินจากผลงานประจาปีที่เอื้อต่อ
การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเป็น
รูปธรรม
1.3.4 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรมตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
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กลยุทธ์รองที่: 1.4)
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา
ระบบการบริหารผลงาน
และค่าตอนแทน

กลยุทธ์หลักที่ : 2)
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่มุ่ง
ผลลัพธ์การ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะ
นักศึกษาอา
ชีวศีกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์รองที่ : 2.1)
กาหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มี
คุณสมบัติด้านความรู้
ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อ
การพัฒนานักศึกษา
สาหรับประชาคม
อาเซียน

วิธีดาเนินการ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ
1.4.1 สนับสนุนเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการใช้ระบบฐานข้อมูล ด้าน
สารสนเทศเพื่อการจัดการค่าตอบแทน ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
1.4.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ในการบริหารผลงานและค่าตอบแทนในเชิง
ประจักษ์ และการวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เร่งรัดการดาเนินการกาหนดข้อบังคับ/เกณฑ์
มาตรฐาน บุคลากรใหม่ ให้มีคุณสมบัติด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
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วิธีดาเนินการ
2.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานบุคลากรใหม่ให้
มีคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดย
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมา
สมัครและเตรียมการพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตามที่กาหนด
2.1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร
เป็นระยะ
กลยุทธ์รองที่ : 2.2) วาง 2.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แผนการสรรหาคัดเลือก จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ในเชิงรุก
บุคลากรใหม่ทั้ง Online ด้วยการกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสม และ
และ Offline ที่มี
การปรับปฏิทินการรับบุคลากรใหม่ล่วงหน้า
คุณสมบัติด้านความรู้
เพื่อลดรอยต่อของการแทนที่บุคลากรเดิม
ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อ
การพัฒนานักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
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วิธีดาเนินการ
2.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาแผนงาน ประชาสัมพันธ์ในการสรรหา
บุคลากรใหม่ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับบุคลากรใหม่
ทางช่องทาง Online และ Offline
2.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
สร้างความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.2.4 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ติดตามประเมินผลการปฎิบัติการ การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ
2.2.5 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแก่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตาม
แผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่รวมทั้ง
จัดสรรทุนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
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กลยุทธ์รองที่ : 2.3)
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนให้มีคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคม
อาเซียน

วิธีดาเนินการ
2.3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านบุคลกรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา
2.3.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ให้เป็น
ปัจจุบันเชื่อถือได้ สามารถนามาใช้ในการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา
2.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคัดเลือก
บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาอาขีวศึกษาเอกชนโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ในการวัดสมรรถนะสาคัญจาเป็นเช่น
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน ทักษะการ
ทางานเป็นทีม ทักษะทางเทคโนโลยี
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กลยุทธ์หลักที่ : 3)
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมุ่งผลลัพธ์
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะ
นักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ : 3.1)
พัฒนาระบบการให้
คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคม
อาเซียน

วิธีดาเนินการ
3.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ และ
วัฒนธรรมของวิทยาลัย รวมทั้งทาความเข้าใจ
ถึงเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
3.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดตั้งศูนย์การให้คาปรึกษาของวิทยาลัยแก่
บุคลากรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการนาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
3.1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่ง
พัฒนาทีมบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาใน
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.1.4 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาระบบการ
ให้คาปรึกษาที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
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กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ : 3.2)
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรที่มุ่งผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคม
อาเซียนโดยระบบ
เครือข่ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ

วิธีดาเนินการ
3.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เร่งรัดการร่างข้อบังคับ / ระเบียบ เป็นกรอบ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ
3.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาโครงการ / แผนงานการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมุ่งผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการ
3.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และ
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเสริมศักยภาพของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ
3.2.4 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ติดตามประเมินผลแผนงานการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตามคุณสมบัติด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อการ
ปรับปรุงแผนเป็นระยะ
3.2.5 สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผลักดันให้
เกิดเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่มุ่งผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดย
ระบบเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ

4.5.4 ผลการตรวจสอบ(ร่าง) กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับที่ 2
ผู้วิจัยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีว ศึ กษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลัก ษณะนัก ศึ กษาส าหรับ ประชาคมอาเซียน (ฉบั บ ที่
2) โดยใช้ ก ารสนทนากลุ่ ม ( Focus Group discussion) ประกอบผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 12 คน
ประกอบด้วยเลขาธิการณ์ ณะกรรมาการการอาชีว ศึกษา 1 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง ในระดั บ การ
ก าหนดนโยบายอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจ านวน 2 ท่ า น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
สถาบันการศึก ษาอาชีว ศึ กษาเอกชน 7 ท่าน นักวิชาการด้านการบริห ารการศึก ษา 2 ท่าน และ
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องการบริหารทุนมนุษย์ 1 คน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ
2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมสามเสน โรงแรมตรัง เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นพร้อมทั้งชี้แจงข้อเสนอแนะในเชิงลึกอย่างละเอียด ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
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กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข

กลยุทธ์หลักที่: 1 ปฏิรูปการบริหาร
ไม่มีการแก้ไข
ผลงาน และค่าตอบแทนมุ่งผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รองที่: 1.1 ผลักดันภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดสวัสดิการบุคลากรของสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน

ควรระบุให้ชัดเจนว่าใคร
ผลักดัน และควรมีการ
ปรับภาษาในเชิงรุกจาก
ผลักดันเป็นเร่งผลักดัน

วิธีดาเนินการ:
1. สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ ควรผลักดันไปยังภาครัฐ
กาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ
เพื่อให้เกิดผล ที่เป็น
บุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความ รูปธรรม
เท่าเทียมกับสวัสดิการของบุคลากร
ภาครัฐ และผลักดันแนวทางดั่งกล่าวไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สถาบันการศึกษามี
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แตกต่างกันตามบริบท
โดยนาทรัพยากรและการบริการ มาใช้ และ สมาคมวิทยาลัย

สมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนฯ
ร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนและ
เพิ่มคาคว่าเร่งผลักดัน
ประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการผ่าน
สานักงานกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สมาคมอาชีวศึกษา
เอกชนฯประสานความ
ร่วมมือกับ
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ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆที่
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
อาชีวศึกษาเอกชน

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข

อาชีวศึกษาฯไม่สามารถ
ผลักดันได้ให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้โดยลาพัง จึง
ควรเสนอให้ภาครัฐบาล
เข้ามามีส่วนร่วม

กระทรวงศึกษาธิการผ่าน
สานักงานกรรมการการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์รองที่: 1.2 กาหนดระบบ
ควรเพิ่มคาว่ามาตรฐาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์ และจูงใจ
การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน

เพิ่มคาว่ามาตรฐานและจูง
ใจ

วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารผล
การปฎิบัติงาน ตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐาน
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา

เพิ่มรูปแบบในการให้
เพิ่มรูปแบบการให้
ค่าตอบแทนตามโครงงาน ค่าตอบแทนพิเศษ
ที่รับผิดชอบเนื่องจาก
สถาบันเอกชนขนาดเล็กมี
ข้อจากัดทางด้าน
งบประมาณ

การประชาสัมพันธ์น่าจะ
ได้ผลมากขึ้นหากเพิ่มช่อง
ทางด้านระบบปฏิบัติการ
ผ่านโทรศัพท์มือถือเช่น

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบปฏิบัติการมือถือ
เช่น LINE Facebook
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ข้อเสนอแนะ

สาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานไปยังบุคลากรภายใน
รวมถึง สถาบันอุดมศึกษา

Line Facebook เข้าไป
ด้วยเพราะเป็นช่องทางที่
นิยมในปัจจุบัน

3. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผล
การใช้ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับประชาคม
อาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

ปรับแก้ไข

ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

กลยุทธ์รองที่: 1.3 กาหนดเกณฑ์การ ไม่มีการแก้ไข
ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมตามผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กาหนด เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลงานบุคลากรการศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตาม

เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว
ในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินนั้นอาจอ้างอิง
ต้นแบบจากภาครัฐ

โดยศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของ
ภาครัฐเพื่อนามาปรับใช้
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ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคม
อาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่เป็นธรรม
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทากฎระเบียบ ในการประเมินผล
งานและค่าตอบแทน ผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานที่เป็นธรรม

เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว
ในการระเบียบการ
ประเมินนั้นอาจอ้างอิง
ต้นแบบจากภาครัฐ

โดยการศึกษาระเบียบการ
ประเมินผลงานของภาครัฐ
เพื่อนามาปรับใช้

3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่า
ตอนแทน ที่ประเมินจากผลงาน
ประจาปีที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย
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4. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผล
การใช้เกณฑ์การประเมินผลงาน
บุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน มุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

กลยุทธ์รองที่: 1.4 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบการบริหารผลงานและค่าตอน
แทน

ไม่มีการแก้ไข

วิธีดาเนินการ:
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการใช้ระบบฐานข้อมูล ด้าน
สารสนเทศเพื่อการจัดการค่าตอบแทน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

ควรมีการขยายความคาว่า
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ชัดเจน

2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไม่มีข้อแก้ไข
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ในการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทนในเชิงประจักษ์ และการ
วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานที่มุ่งเน้น

ปรับแก้ไข
ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

เพิ่มตัวอย่างโครงสร้าง
พื้นฐานเช่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสารสนเทศ
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ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์หลักที่ : 2) เพิ่มขีด
ความสามารถในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศีกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน

ไม่มีข้อแก้ไข

กลยุทธ์รองที่ : 2.1 กาหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน

ปรับเพิ่มแนวทางการรับ เพิ่มรูปแบบการรับ
ครูผู้มีความชานาญทักษะ บุคลากรใหม่
วิชาชีพเพื่อมาสอนในส่วน
ของภาคปฏิบัติ

วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไม่มีการแก้ไข
เร่งรัดการดาเนินการกาหนดข้อบังคับ/
เกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรใหม่ ให้มี
คุณสมบัติด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
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2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐาน
บุคลากรใหม่ให้มีคุณสมบัติด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมาสมัครและ
เตรียมการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด

ภาคเอกชนมีโอกาสเลือก
บุคลากรได้น้อยกว่า
ภาครัฐเนื่องจากผู้สนใจ
สมัครที่ให้ความสนใจ
จานวนน้อยกว่าภาครัฐ
ทาให้โอกาสการได้
คัดเลือกคนเก่งนั้นน้อยลง

ใช้การสื่อสารผ่าน
ระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือและระบบ
สารสนเทศ

3. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผล
การใช้เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรใหม่
ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรเป็นระยะ

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

กลยุทธ์รองที่ : 2.2 วางแผนการสรรหา ไม่มีข้อแก้ไข
คัดเลือกบุคลากรใหม่ทั้ง Online และ
Offline ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้
ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
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นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
วิธีดาเนินการ:
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ใน
เชิงรุก ด้วยการกาหนดอัตรากาลังที่
เหมาะสม และการปรับปฏิทินการรับ
บุคลากรใหม่ล่วงหน้า เพื่อลดรอยต่อ
ของการแทนที่บุคลากรเดิม

ควรเพิ่มเรื่องการวางแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสม
ตามบริบทของของ
วิทยาลัย

เพิ่มเรื่องการวางแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสม
ตามบริบทของของ
วิทยาลัย

2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ควรนาเทคโนโลยีที่
ระบบสารสนเทศที่
จัดทาแผนงาน ประชาสัมพันธ์ในการ ทันสมัยเข้ามาร่วมกับการ ทันสมัย
สรรหาบุคลากรใหม่ และ
พัฒนาวิธีดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ไปยังสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
คัดเลือก โดยเปิดรับบุคลากรใหม่ทาง
ช่องทาง Online และ Offline
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คุณเพิ่มเครือข่ายให้ครบ
สร้างความร่วมมือกับ
อีกมิติคือระหว่างภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และเอกชน
และชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

ทั้งภาครัฐและเอกชน
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การสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ ที่มี
คุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
4. ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผล
การปฎิบัติการ การสรรหาคัดเลือก
บุคลากรใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะ

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

5. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแก่การ
สร้างภาพลักษณ์และการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ตามแผนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรใหม่รวมทั้งจัดสรรทุน
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อ
จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ

ไม่มีการแก้ไข

กลยุทธ์รองที่ : 2.3 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสรรหา

ควรขยายความคาว่า
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

เช่นระบบอินเตอร์เน็ต
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และคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ:
ไม่มีการแก้ไข
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร ความต้องการด้านบุคลกรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ควรเพิ่มการใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทันสมัย
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ให้เป็นปัจจุบันเชื่อถือได้
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพใน

ไม่มีการแก้ไข
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กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาขีว
ศึกษาเอกชนโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวัดสมรรถนะสาคัญจาเป็นเช่น
ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน
ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะทาง
เทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ : 3 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน

ไม่มีการแก้ไข

กลยุทธ์รองที่ : 3.1 พัฒนาระบบการให้ ควรเพิ่มการใช้เทคโนโลยี ผ่านระบบปฏิบัติการที่
คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการ ที่ทันสมัยในการพัฒนาครู ทันสมัย
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
วิธีดาเนินการ:
การพัฒนาสมรรถนะยังไม่ กลับคาเป็นการพัฒนาครู
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ชัดเจนควรปรับให้ชัดเจน
จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ให้มี
ว่าพัฒนาครู
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของวิทยาลัย
รวมทั้งทาความเข้าใจถึงเป้าหมายใน
การพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข

2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การพัฒนาสมรรถนะยังไม่
จัดตั้งศูนย์การให้คาปรึกษาของ
ชัดเจนควรปรับให้ชัดเจน
วิทยาลัยแก่บุคลากรในการพัฒนาการ ว่าพัฒนาครู
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
นาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เร่งพัฒนาทีมบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน

ไม่มีการแก้ไข

4. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนา
ระบบการให้คาปรึกษาที่เข้าถึงได้
ตลอดเวลา

ไม่มีการแก้ไช

กลยุทธ์รองที่ : 3.2 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรที่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนโดยระบบ

ควรเพิ่มการใช้เทคโนโลยี ผ่านระบบปฏิบัติการที่
ที่ทันสมัยในการพัฒนาครู ทันสมัย
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ข้อเสนอแนะ

เครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ
วิธีดาเนินการ:
ไม่มีการแก้ไช
1. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เร่งรัดการร่างข้อบังคับ / ระเบียบ เป็น
กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอ
มุ่งผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ
2. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไม่มีการแก้ไข
จัดทาโครงการ / แผนงานการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือ
กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการ
3. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไม่มีการแก้ไช
ทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนและสถาน
ประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และเสริมศักยภาพของ

ปรับแก้ไข
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ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ไข

บุคลากรในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
4. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ติดตามประเมินผลแผนงานการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตามคุณสมบัติด้าน
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียนเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะ

ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผล

ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ การบริหารทุน
มนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน (ฉบับที่ 2) ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้พร้อมทั้ง
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนฉบับสมบูรณ์ ดังสรุปเป็นรายข้อได้
ดังนี้
1) ควรปรับชื่อกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองให้เป็นกลยุทธ์เชิงรุก กล่าวคือ เปลี่ยนชื่อกลยุทธ์
จากคานามเป็นคากริยาในทุก กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง
2) ควรปรับชื่อกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองและรายละเอียดของวิธีดาเนินการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่ อ มโยงไปสู่ เ ป้ า หมายหลั ก ของงานวิ จั ย คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3) ควรปรับชื่อกลยุทธ์รองโดยใส่องค์ประกอบย่อยของคุณลักษณะมิติด้านความรู้คือ ความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซียน มิติด้านทักษะคือ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน ของ
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กลยุทธ์รองเพื่อมุ่งเน้นคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนที่ควรได้รับการ
พัฒนาซึ่งเป็นจุดอ่อน
4) ควรเสริ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและน าความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ใ น
กระบวนการสรรหาคัดเลือกและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูให้ชัดเจน
5) ควรเพิ่มแผนรองรับการว่างของตาแหน่งเพื่อลดปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อจะ
ยังผลไปยังเป้าหมายหลักของงานวิจัยในการพัฒนาบุคลากรนั้นควรระบุให้ชัดว่าหมายถึงการพัฒนาครู
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
4.6 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยนาข้อคิดและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขนาเสนอใช่อาจารย์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นนาเสนอกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 44 กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ฉบับ
สมบูรณ์
กลยุท ธ์ห ลักที่ : 1) ปฏิรูปการบริห ารผลงานและค่า ตอบแทนมุ่ งผลลัพ ธ์ การเสริ มสร้า งคุ ณลั ก ษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รองที่ : 1.1) สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่ง
ผลักดันภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:1.1.1 สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการผ่านสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กาหนดแนวทางการจัด
สวัสดิการ บุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีความเท่าเทียมกับสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ และ
ผลักดันแนวทางดั่งกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยนา

208
ทรัพยากรและการบริการ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดสวัสดิการด้ าน
ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน
กลยุทธ์รองที่: 1.2) กาหนดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนที่มาตรฐานและจูงใจเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน
และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:1.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเพิ่มรูปแบบ เช่นการให้ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงงานตามศักยภาพบุคลากร โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารผลการปฎิบัติงานตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
1.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตาม
ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นความรู้
พื้นฐานประชาคมอาเซีย น และทักษะทางด้ านภาษาต่ า งประเทศให้ ไ ด้ต ามมาตรฐานไปยั ง
บุคลากรภายใน รวมถึง สถาบันอุดมศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบปฏิบัติการมือถือ
(Mobile Application)เช่น LINE WhatsApp Facebook
1.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผลการใช้ระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับประชาคมอาเซียน
เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ต าม
มาตรฐาน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์รองที่: 1.3) กาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตาม
ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐาน
ประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:1.3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกาหนด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผล
งานบุคคลากรการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นธรรมโดยศึกษาเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเกณฑ์ของภาครัฐและภาคธุรกิจ
1.3.2 ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน จั ด ท ากฎระเบี ย บ ในการประเมิ น ผลงานและ
ค่าตอบแทน ผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนมุ่งเน้น
ความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็น
ธรรมโดยศึกษาระเบียบการประเมินผลงานจากเกณฑ์ของภาครัฐและภาคธุรกิจ
1.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าตอนแทน ที่
ประเมินจากผลงานประจาปีที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม
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1.3.4 ผู้บริหารวิท ยาลั ยการศึก ษาอาชี วศึ ก ษาเอกชน ติดตามประเมิน ผลการใช้ เ กณฑ์ ก าร
ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาส าหรับ ประชาคมอาเซี ย น มุ่งเน้นความรู้ พื้ นฐานประชาคมอาเซี ย นและทั ก ษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะผ่านระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์รองที่: 1.4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการบริหารผลงานและค่า
ตอนแทนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:1.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ ระบบฐานข้อมูลเช่น พัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต ร่วมกับ การเพิ่มรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้ระบบปฏิบัติการผ่านมือ
ถือ(Mobile Application)ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
1.4.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทนในเชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์ผ ลการปฎิบัติงานที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์หลักที่ : 2) เพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้า ง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศีกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รองที่ : 2.1) กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน
และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:2.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งรัดการดาเนินการกาหนดข้อบังคับ/
เกณฑ์มาตรฐาน บุค ลากรใหม่ ให้มีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการเพิ่ ม
รูปแบบการรับบุค ลากรครูใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนัก ศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
2.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานบุคลากรใหม่ให้มี
คุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้ อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
ส าหรับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมาสมัครและเตรียมการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดใช้การสื่อสารผ่านระบบปฏิ บัติการโทรศัพท์มือถือและ
ระบบสารสนเทศ
2.1.3 ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลัย การศึก ษาอาชี ว ศึกษาเอกชน ติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ เ กณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อการปรับปรุงเกณฑ์ การคัดเลือกบุคลากรเป็นระยะผ่าน
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
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กลยุทธ์รองที่ : 2.2) วางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ทั้ง Online และ Offline ที่มีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อ
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:2.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ใน
เชิงรุก ด้วยการกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสมตามบริบทของวิทยาลัยฯ และการปรับปฏิทินการ
รับบุคลากรใหม่ล่วงหน้า เพื่อลดรอยต่อของการแทนที่บุคลากรเดิม
2.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาแผนงาน ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาบุคลากร
ใหม่ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ที่มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับประชาคมอาเซียน ไปยังสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับบุคลากรใหม่ทางช่องทาง Online และ
Offline ผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สร้างความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษารัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ และชุมชนเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.2.4 ผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ติดตามประเมินผลการปฎิบัติการ การสรร
หาคัดเลือกบุคลากรใหม่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรเป็นระยะผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2.2.5 ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน จั ด สรรงบประมาณที่ เ หมาะสมแก่ ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่รวมทั้งจัดสรร
ทุนในการพัฒนาตนเองของบุค ลากร เพื่อจูงใจบุค ลากรที่มีศัก ยภาพสูง และความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
2.2.6 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรดาเนินกาหนดแผนสารองเพื่อรองรับปัญหาการที่
บุคลากรลาออกระหว่างเทอม
กลยุทธ์รองที่ : 2.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบฐานข้ อ มูล ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การสรรหาและคัด เลือ กบุ ค ลากรใหม่ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:
2.3.1 ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน พั ฒ นากระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านบุคลกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
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2.3.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ให้เป็นปัจ จุบันเชื่อถือได้ สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์แ ละ
วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
2.3.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคัด เลื อ ก
บุค ลากรใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาขีวศึกษาเอกชนโดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป ในการวัดสมรรถนะสาคัญจาเป็นเช่น ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน ทักษะการ
ทางานเป็นทีม ทักษะทางเทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์หลักที่ : 3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรมุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุท ธ์รองที่ : 3.1) พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคม
อาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:3.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชน จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ใ ห้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ และวัฒนธรรมของวิทยาลัย รวมทั้งทาความ
เข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
3.1.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดตั้งศูนย์การให้คาปรึกษาของวิทยาลัยแก่บุคลากร
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการนาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.1.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งพัฒนาทีมบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
3.1.4 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดสรรงบประมาณและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย
กลยุทธ์รองที่ : 3.2) พัฒนาสมรรถนะครูที่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนโดยระบบเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ:
3.2.1 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งรัดการร่างข้อบังคับ / ระเบียบ เป็นกรอบการ
พัฒนาครูมุ่งผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ
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3.2.2 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จัดทาโครงการ / แผนงานการพัฒนาครูมุ่งผลลัพธ์
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับเครื อข่าย
สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ
3.2.3 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนและสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ
และเสริมศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชี วศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน
3.2.4 ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงานการพั ฒ นาครูตาม
คุณสมบัติด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
เพื่อการปรับปรุงแผนเป็นระยะผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
3.2.5 สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผลักดันให้ เกิดเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนาครูที่มุ่งผลลัพธ์เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยระบบเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
3.2.6 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในพัฒนาครูมุ่ง
ผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เช่นการศึกษา
ผ่านระบบการสอนออนไลน์ ระบบปฎิบัติการมือถือ (mobile application)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบ
แนวคิ ด การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
ทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน 3) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 4)
พัฒนากลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและครู ของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
จานวน 360 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่า กรอบแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น ประกอบด้ ว ย แนวคิ ด
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และกรอบแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ซึ่งผลการศึกษาความเหมาะสมของกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ประกอบด้วย
3 กระบวนการ ดังนี้ ได้แก่ (1) การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนสรรหาคัดเลือก
บุคลากร (2)การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมบุคลากร
เพิ่มพูนความรู้ และการให้คาปรึก ษา และ (3)การบริหารผลงานและค่าตอบแทนประกอบด้วย การ
ประเมินผลงานบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือน
บุคลากรที่ชัดเจน และการมีสวัสดิการที่เหมาะสม ส่วนผลการศึกษากรอบความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ(2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทักษะ
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ทางวิชาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะในการการทางานเป็นทีม (3) ด้านเจตคติ ประกอบด้วย
ความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทั้งนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน เห็นพ้องว่ากรอบแนวคิดกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และ กรอบแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน มีความเหมาะสม
5.1.2 สภาพปั จ จุ บั นและสภาพที่ พึง ประสงค์ ข องการบริ ห ารทุ น มนุษ ย์ ข องวิ ท ยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
5.1.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.982, S.D =0.913) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x= 4.086, S.D
= 0.832) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 3.996, S.D = 0.894) ส่วนด้านการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (x= 3.863, S.D = 0.981)
สภาพพึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x= 4.514, S.D = 0.722) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้ านการพัฒนาบุคลากรและด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรมีสภาพพึงประสงค์ในระดับมากที่สุดโดยมี ด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
สภาพพึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.577, S.D = 0.699) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
(x= 4.546, S.D = 0.640) ส่วนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (x= 4.420,
S.D = 0.761)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตามการบริ ห ารทุ นมนุษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเอกชนและจ าแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะนั กศึ กษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนพบว่า ในด้านการสรรหาคัดเลือกบุค ลากร ตามคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านความภูมิใจในความเป็นชาติมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ
มากที่สุด (x= 4.660, S.D = 0.585) ในด้านการพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่ อวิชาชีพในระดับมากที่สุด (x=
4.659, S.D = 0.590) ในขณะที่ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนบุคลากร ตามคุณลักษณะ
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นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านทักษะทางวิชาชีพในระดับมาก (x= 4.487, S.D
=0.0.738)
5.1.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (x= 3.832, S.D = 0.940) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านสภาพเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน
ในระดั บ มากที่ สู ง ที่ สุ ด (x=3.963, S.D = 0.881) รองลงมาคื อ ด้ า นสภาพสั ง คมในระดั บ มาก
(x=3.827, S.D = 0.924) ด้านนโยบายของรัฐบาล ในระดับมาก (x=3.776, S.D = 0.971) และด้าน
สภาพเศรษฐกิจในระดับมาก (x=3.761, S.D = 0.986) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจาแนกรายละเอียดรายด้านของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของสภาพปัจจุบัน พบว่า ด้านนโยบายรัฐบาล มี สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด (x= 3.824, S.D = 0.957) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร (x= 3.821, S.D =
0.925) และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.684, S.D = 1.021) ตามลาดับ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า สภาพปัจจุบันของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านการ
พัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง ที่สุด (x= 3.825, S.D = 0.953) รองลงมาคือ ด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุค ลากร (x= 3.735, S.D = 1.007) และด้านการบริหารผลงานและค่ าตอบแทน
(x= 3.722, S.D = 0.993) ตามลาดับ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้ านสภาพสัง คม พบว่าสภาพปัจจุ บันของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านการพัฒนาบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x= 3.833, S.D = 0.900) รองลงมาคือ ด้านการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน (x= 3.826, S.D = 0.940) และด้านการสรรหาคัดเลือกบุค ลากร (x= 3.822, S.D =
0.930) ตามลาดับ
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สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพเทคโนโลยี พบว่าสภาพปัจ จุบันของการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านการพัฒนาบุคลากร มี
ค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บั น สู ง ที่ สุ ด (x= 4.003, S.D = 0.859) รองลงมาคื อ ด้ า นการสรรหาคั ด เลื อ ก
บุคลากร (x= 3.968, S.D = 0.869) และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 3.919, S.D =
0.914) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายนอก โดยภาพรวม มี ส ภาพที่ พึ ง ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (x= 4.472, S.D
=0.800) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์มากที่สุดและ
แปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.507, S.D = 0.677) ในขณะที่ด้านนโยบายรัฐ (x= 4.465, S.D =
0.824) ด้ า นสภาพสั ง คม (x= 4.461, S.D = 0.878) และด้ า นสภาพเศรษฐกิ จ (x= 4.455, S.D =
0.833) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจาแนกรายละเอียดรายด้านของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านนโยบายของรัฐ ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสภาพที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง ประสงค์สูง ที่สุด (x=
4.483, S.D = 0.699) รองลงมาคือ ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.471, S.D = 0.999) และ
ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 4.439, S.D = 0.741) ตามลาดับ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพเศรษฐกิ จ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย สภาพที่ พึ ง
ประสงค์อยู่ในระดั บมากทุก ด้ าน โดยด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุ คลากร มีค่าเฉลี่ย สภาพที่ พึ ง
ประสงค์สูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.513, S.D = 0.988) ในขณะที่รองลงมาคือ ด้านการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.439, S.D = 0.735) และด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x=
4.413, S.D = 0.750) ตามลาดับ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพสังคม พบว่าค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.470,
S.D = 1.125) รองลงมา คือ ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 4.469, S.D = 0.716) และ
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.443, S.D = 0.730) ตามลาดับ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกด้ า นสภาพเทคโนโลยี พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย สภาพที่ พึ ง
ประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาบุค ลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูง
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ที่สุด (x= 4.517, S.D = 0.667) รองลงมา คือ ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน (x= 4.506,
S.D = 0.667) และด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (x= 4.500, S.D = 0.656) ตามลาดับ
5.1.2.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนที่เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จุดแข็งในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน คือการพัฒนาบุคลากร ส่วนจุดอ่อนคือการ
บริหารผลงานและค่าตอบแทน และการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตามลาดับ โดยพบว่า มิติด้านเจตคติ
ของการบริหารทุนมนุษย์ทุก ด้านเป็น จุ ดแข็ง ส่วนมิติด้านความรู้แ ละด้ านทัก ษะของทุก ด้า นเป็ น
จุดอ่อน รายละเอียดดังนี้
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พบว่า มิติด้านความรู้ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนของ
การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า มิติด้านความรู้ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อนของการพัฒนา
บุคลากร ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน พบว่า มิติด้านความรู้ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมิติด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เป็นจุดอ่อน
ของการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ส่วนมิติด้านเจตคติเป็นจุดแข็งของการบริหารผลงานและ
ค่าตอบแทน
5.1.3 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก และ 9
กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลักที่ 1 ปฏิรูปการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมุ่งผลลัพธ์การเสริม สร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รอง คือ
1. สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เร่งผลักดัน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งในการจัดสวัสดิการบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
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2. กาหนดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนที่มาตรฐานและจูงใจเพื่อมุ่ งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียน
และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
3. กาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานบุคลากรตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการบริหารผลงานและค่า
ตอนแทนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐาน
กลยุทธ์หลักที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่มุ่งผลลัพธ์
การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รอง คือ
1. กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
2. วางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ทั้ง Online และ Offline ที่มีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนเพื่อ
มุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
เพื่อมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานประชาคมอาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 3 พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรมุ่ ง ผลลั พธ์ การเสริ มสร้ า งคุ ณ ลั กษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์รอง คือ
1. พั ฒ นาระบบการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ครู ใ นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึก ษาอาชีว ศึ กษาส าหรับ ประชาคมอาเซียนเพื่ อมุ่ ง เน้ นความรู้ พื้นฐานประชาคม
อาเซียนและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
2. พัฒนาสมรรถนะครูที่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา
สาหรับประชาคมอาเซียนโดยระบบเครือข่ายกับสถาบันอุด มศึกษา สถานประกอบการ และระบบ
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทันสมัย เพื่อ มุ่ง เน้น ความรู้ พื้นฐานประชาคมอาเซี ยนและทักษะทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายใน 4 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ประกอบด้วยการอภิปรายในประเด็น 1) กรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารทุนมนุษย์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2)
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตาม
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 3) จุดอ่อน จุดแข็ง ภาวะคุกคาม
และโอกาสการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น 4) การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทุ น มนุษ ย์ ข องวิท ยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนรายละเอียด
ดังนี้
5.2.1 อภิปรายในประเด็นกรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิด 3 แนวคิดดังนี้
5.2.1.1 แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบไปด้วย
3 ด้าน คือ 1) การสรรหาคัดเลือกบุคลากร เริ่มจากการกาหนดอัตรากาลังคนที่เหมาะสมกับบริบ ท
องค์กร และการดึงดูดคนเก่งเชิงรุก โดยคานึ งถึงเส้นทางการได้มาของบุคลากร ซึ่งอาจรับสมัครจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูอาชีวะที่มี
คุณวุฒิเหมาะสมตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 2) การพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์แก่บุคลากร จากการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาให้ครูมี
ความรู้และความชานาญอันเป็นส่วนสาคัญ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และ 3) การบริหาร
ผลงานและค่าตอบแทน คือการประเมินการปฎิบัติการและยึดโยงกับการบริหารค่าตอบแทน โดยการ
บริหารผลการปฎิบัติการนั้นจาเป็นต้อง มีการประเมินผลงานที่ชัดเจน และมีหลากหลายช่องทาง ซึ่ง
จากการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมี
ความเห็นสอดคล้องทุกคนว่ามีความเหมาะสม และอาจเนื่องจากการกาหนดกรอบแนวคิด ดังกล่าวนี้
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และ
สรุ ป รวมในสิ่ ง ที่ นั ก วิ ช าการเห็ น ตรงกั น ไว้ ด้ ว ยกั น ดั ง ที่ นิ ส ดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้ เ สนอ
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กระบวนการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า ว่ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การคัดเลือกเพื่อให้
ได้มาซึ่งคนดีคนเก่ง การพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารผลงานและการบริ หารค่ า ตอบแทน และ
Dessler (2005) ได้เสนอว่า การบริหารทุนมนุษย์ เป็นการกาหนด นโยบายและ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลในการทางาน โดยเฉพาะในเรื่องของการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้
รางวัล และการเตรียมการในเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม และความยุติธรรมให้กับพนักงานของ
องค์กร รวมถึงWerther and Davis (1985) ได้สรุปกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ไว้ 3 ขั้นตอน คือ
การสรรหาบุคลากรเข้ามาสู่งาน การคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่งาน และการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้
บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายขององค์ ก ร ประกอบกับ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา2560-2570(2560) กาหนดไว้ว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามี ต้องมีศักยภาพในการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้ แก ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพระดับสูง
และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา
ดั ง นั้ น ในการด าเนิ นการพัฒ นาทุ น มนุษ ย์ ที่ จ ะเข้ า มาสู่ ร ะบบการจั ด การเรีย นการสอนจึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องมีการสรรหา คัดเลื อก และหากไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพต้องมี การพัฒนา
และประเมินผลงานเพื่อให้ค่าตอบแทนที่จูงใจด้วยเช่นกัน
5.2.1.2 แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
แนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะหลัก 3 คุณลักษณะคือ 1) ความรู้ ประกอบด้วย 1.1) ความรู้เพพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 1.2) ความรู้ทางทฤษฎีและวิชาชีพ 2) ทักษะ ประกอบด้วย 2.1) ทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ2.2) ทักษะทางวิชาชีพ 2.3) ทักษะทางเทคโนโลยี2.4) ทักษะในการทางานเป็นทีม
3) เจตคติ ประกอบด้วย 3.1) ความภูมิใจในความเป็นชาติ 3.2) การยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 3.3) ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งจากการประเมินความเหมาะสมจาก
แนวคิดในการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องทุกคนว่ามีความเหมาะสม
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนนั้น อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะดังกล่าว
สอดคล้องกับนยาบายของรัฐบาลในปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) จึงได้มี
นโยบายเร่งรัดการพัฒนานักเรียนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของประเทศที่
จะเป็นกาลังคน กาลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามการจ้างงาน ผลิตกาลังคนที่ตอบสนองต่อภาพอนาคตของการพัฒนาประเทศและการปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนา
การแข่ ง ขั นและทั นต่ อการพัฒ นาประเทศเพื่ อนบ้ า น ภู มิ ภ าคอาเซี ยนและประชาคมโลกที่ มีการ
วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว (สานักโฆษก สานักเลขาธิการรัฐมนตรี 2557 อ้างใน สานักงานเลขาธิการ
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สภาการศึกษา, 2559) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการเพื่อให้เกิ ดการ
บริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่
จะนาไปสู่การพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ ทั้ง ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ทักษะการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(อนันท์
งามสะอาด, 2560) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2560-2579 )ได้กาหนดพันธ
กิจที่สาคัญไว้คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2560 )และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554)
ได้กาหนดคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าสู่สังคมของประชาอาเซียนไว้ 3 ประการคือ 1) มีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้เข้าใจบริบทของประเทศในอาเซียนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2)
มี ทั ก ษะและกระบวนการ โดยมี ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานคื อ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ และทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาอย่างสันตวิธี ทักษะความเป็นพลเมืองดี ความรั บผิดชอบทาง
สังคม ทักษะการเรียนรู้ และ 3) ด้านเจตคติที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย/อาเซียน ยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล ยึดแนวทางประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.2 อภิปรายในประเด็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุ น
มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรับ
ประชาคมอาเซียน
5.2.2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1) สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และมีสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนมี ก ารบริ ห ารทุ น มนุษ ย์ ใ นกลุ่ ม ของครู ผู้ ส อน ที่ เ น้ น การมุ่ ง ผลลั พ ธ์ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะของ
นั ก ศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาส าหรับ ประชาคมอาเซีย น ดั ง ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาอาชี วศึ กษาได้ มุ่ง เน้นให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การให้นักศึกษาที่สาเร็จแล้วมีงาน
ทา ทั้งในส่วนของงานในประเทศและในประเทศอาเซียน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอาชีว ศึกษา
พ.ศ.2560 -2579(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 ) ที่กาหนดยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญและ
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ความเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง ประกอบกั บ รั ฐ บาลในปั จ จุ บั น (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทรโอชา เป็ น
นายกรัฐมนตรี ) จึงได้มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนานักเรี ยนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของประเทศที่จะเป็นกาลัง คน กาลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามการจ้ า งงาน และยกระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาสายวิ ช าชี พ และ
อาชีวศึกษาให้สูงขึ้น จัดทาแผน ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนที่ตอบสนอง
ต่อภาพอนาคตของการพัฒนาประเทศและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยจะต้อง
เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนา การแข่งขันและทันต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อนบ้าน ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกที่มีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ ว (สานักโฆษก สานัก
เลขาธิ ก ารรั ฐ มนตรี 2557 อ้ า งใน ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2559)ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนจึงต้องตื่นตัวและพัฒนาสถาบันไปในทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศด้วย
เช่นกัน
(1) สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
เอกชนด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีสภาพของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรตาม มิติด้านเจตคติได้แก่ ความภูมิใจ
ในความเป็นชาติ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดี ต่อ
วิชาชีพเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สมใจ ธีทิฐ และคณะ(2556) พบว่าคุณลักษณะใน
กลุ่มเจตคติที่สาคัญของคุณลักษณะความเป็นอาเซียนของนักเรียนคือความภูมิใจในความเป็นไทยและ
ความพอเพียง ส่วนในด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นสิ่ง สาคัญ ที่จาเป็นสาหรับครู ผู้สอน เพื่อที่จะ
สามารถถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและการประพฤติปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จึงต้องคัดเลือกและสรรหาครูที่มีทักษะทางวิชาชีพ ดังที่ ดวงนภา
มกรานุรักษ์ (2554) ศึกษาวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564) พบว่า
แนวโน้มการพัฒนาอาชีวศึกษาในอนาคตประการหนึ่งด้านครูผู้สอน ต้องมีศักยภาพ มีประสบการณื
วิชาชีพ เก่งปฏิบัติ รู้ลักษณะงานในอาชีพที่สอนอย่างแท้จริง ดังนั้นครูที่จะมาถ่ายทอด สอนนักเรียน
จึงต้องมีทักษะทางวิชาชีพที่ดีด้วยเช่นกัน
(2) สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
เอกชนด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีสภาพของการพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน ในด้านเจตคติได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สะท้อนให้
เห็นว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้มีการพัฒนาครูผู้สอน ให้มีคุณลักษณะตามแนวคิดของประชาคม
อาเซียน ที่จะเป็นตัวอย่างและการถ่ายทอดการปฏิบัติ การกระทาที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาครู อาจารย์และ
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บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนในสายวิชาชีพของตน ให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศและหน่วยงานที่เน้นการไปสู่ประเทศที่สามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2559) ประกอบกั บ แผนการพั ฒ นา
อาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2560 – 2579 (ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา, 2560 )ยั ง เน้ น ที่ ใ ห้
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นจึงส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ดังกล่าวในระดับมาก
(3) สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
เอกชนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารทุนมนุษย์ในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีสภาพของการบริหารผลงานและค่าตอบแทน
ตามคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ในด้านเจตคติได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้มีการบริหาร
ผลงานและค่าตอบแทนครูผู้สอนในระดับมาก โดยเน้นผลลัพธ์ที่แสดงออกด้วยผลงานหรือพฤติกรรม
ของครูผู้สอนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี ปิลันธนานนท์ (2533) ที่กล่าวว่าการเป็น
ครูที่ดีมีคุณลักษณะของครู อาจารย์อาชีวศึกษาและเทคนิคมี 12 ประการและ1 ใน 12 ประการนั้นคือ
การมีความตั้งใจในวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่องานของตน มีความรู้ในวิชาชีพอย่างแท้จริงเพื่อจะถ่ายทอด
ความมีจริยธรรม คุณธรรม ปลูกฝังความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในการทางาน
2) สภาพที่พึง ประสงค์ ของการบริ ห ารทุนมนุ ษย์ ของวิท ยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.514, S.D = 0.722) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x= 4.577, S.D = 0.699)
รองลงมาคือ ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ส่วนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทนในระดับ
มากที่น้อยกว่าทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริห ารและครูของวิ ทยาลั ยอาชีว ศึกษาเอกชนมี ค วาม
คาดหวังให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์ ที่เน้นการมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดคุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น ในระดั บ ที่ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) ได้นาเสนอ ยุทธศาสตร์การ เข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยน ปี 2558 ซึ่ ง ประกอบด้ วย 8 ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ที่ ใ ห้
ความสาคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและ
ภาษา เช่น - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน สาหรับแรงงานวิชาชีพ เพื่อตอบความ
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ต้องการแรงงานของประเทศในอาเซียน(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ, 2555)
(1) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด สะท้อนให้
เห็นว่าผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความเห็นว่าในสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
ทุนมนุษย์ในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ด้านความภูมิใจในชาติในระดับมากที่สุด (x= 4.660, S.D =
0.585 ) สอดคล้องกับข้อคิดของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2557) ที่กล่าวว่า ในการพัฒนาประเทศที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ต้องสร้างในคนในชาติมีความ
ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย ความภู มิ ใ จในตั ว เองเป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น หาก
ปราศจากความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตัวเองจะทาให้เราไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่กล้า
เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึงความภูมิใจ และความมั่นใจเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการ
พัฒนาระบบสังคม และเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งองค์กร หรือแม้กระทั่งผู้นาในครอบครัว ในฐานะที่
เป็นคนไทย ความมั่นใจ ความภูมิใจ คือความแข็ง แกร่ง ของเมล็ดพันธุ์ที่จะหยั่งรากลึก พร้อมที่จะ
เผชิญกับอุปสรรค และความท้าทายนานัปการในการดาเนินชีวิต พร้อมที่จะแข่งขัน สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ ดังนั้นในสภาพที่พึง
ประสงค์การคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่มีความภูมิใจในความเป็นไทยเป็นคุณลักษณะของครูที่จะสร้าง
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะนักศึกษาประชาคมอาเซียนได้จึงอยู่ในระดับมากที่สุด
(2) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนด้านการ พัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ ยสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด (x= 4.577, S.D =
0.99)สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความเห็นว่าในสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารทุนมนุษย์ในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรั บประชาคมอาเซี ยน ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิ ชาชีพ ในระดับมากที่ สุ ด (x=
4.659, S.D = 0.590 ) แม้ว่าในสภาพปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้อยู่ในระดับมากก็ตาม สะท้อน
ให้เห็นว่าผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความเห็นว่าในสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารทุนมนุษย์ในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับบทความของปรัชญานันท์ นิลสุข (2560)
ที่เสนอว่าประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเป็นแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงประเทศนโยบาย
ของทุกหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยระบบการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกันผลิตคนให้
สอดคล้องกับนโยบายประเทศ อาชีวศึกษาจะต้องปรับเป็นอาชีวศึกษา 4.0 ที่ผลิตฝีมือแรงงานเข้าสู่
ระบบแรงงานการเข้าสู่การควบคุมเครื่องจักรและสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ ประกอบอาชีพอิสนระ เป็น
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ผู้ประกอบการสมัยใหม่ อย่างสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ผู้สอนย่อมต้องพัฒนาตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงานในสายวิชาชีพของตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้ ซึ่ง ผู้บริหารและครูในวิทยาลัยอาชีว เอกชน
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาได้ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย
ประเทศและตอบสนองสังคมมากขึ้น
(3) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก (x= 4.420,
S.D = 0.761 โดยมีบริหารผลงานและค่าตอบแทนตามคุ ณ ลักษณะนักศึก ษาอาชีว ศึกษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ระดับมาก (x= 4.187, S.D = 0.733) สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความเห็นว่าในสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุน
มนุษย์ในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ทัศนคติเป็น ความรู้สึกในการประเมินว่าชอบ หรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งทัศนคตินั้นจะเป็นส่วนสาคัญที่จะกาหนด หรือผลักดัน
ในแต่ละบุคคลนั้นเกิดพฤติกรรม หรือการกระทาที่สอดคล้องกับทัศนคติที่แต่บุคคลนั้นมีอยู่ คนที่มี
ทัศนคติที่ดีจะมีผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีในองค์กร ซึ่ง ในการบริหารค่าตอบแทนนั้น จาเป็นต้องมี
แนวทางในการพิจารณาจากผลงานของบุคคลในองค์กร ซึ่งต้องมีความยุติธรรมและมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน กิ่งพร ทองใบ (2553)ดังนั้นในการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ผู้บริหาร
และครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจึงเห็นว่าครูทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความสาคั ญที่จะส่ง ผลให้
นักศึกษามีคุณลักษณะของนักศึกษาประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก
5.2.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1) สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ ประชาคมอาเซี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านสภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
บริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสูงที่สุด รองลงมาคือด้านสภาพสังคม ด้านนโยบาย
ของรัฐบาล และด้านสภาพเศรษฐกิจ ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่าในสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
ภายนอกทุกด้านส่งผลต่อการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า นการบริห ารทุ นมนุษ ย์ พบว่ า สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพเทคโนโลยี เอื้อต่อสภาพปัจจุบันของการบริหาร
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ทุนมนุษย์ด้านการพัฒนาบุคลากรสูงที่สุด ทั้ง นี้เนื่องจากในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อการความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีว ศึกษา
เอกชนที่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นหน้าที่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต้องมี
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบต่ า งเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของดวงนภา มกรานุ รั ก ษ์ และคณะ (2554)ที่ พ บว่ า ในอนาคตการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการการจัดการเรียนการสอน ครูต้องปรับ และพัฒนาตนเองให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายยึดหยุ่นตามเทคโนโลยี ประกอบกับ ปรัชญา นันท์นิล
สุข และ จิระ จิตสุภา(2557) ที่เสนอว่าประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเป็นแนวคิดในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศนโยบายของทุกหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยระบบการศึกษาไทยการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีความจาเป็นอย่างยิ่งสัง คมมีความคาดหวัง ว่า
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจะมีงานทาและเป็นช่างฝีมือ ทั้งนี้โดยรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการผลิต
แรงงานด้านอาชีวศึกษา ดังที่แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579(สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2560 ) ที่มีเป้าหมายการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ผู้บริหารและครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องให้ความตระหนักในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึง
เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสภาพเทคโนโลยี ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ในทุกด้านเพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุ ณภาพ
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในประชาคมอาเซียน
รัฐบาลสามารถการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้
จึงมีความจาเป็นเพื่อให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะนักศึกษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนได้ ซึ่งการจัดการศึกษาต้องปรับและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง
ช่วยกัน ทั้งนี้สถาบันการศึกษา ครูผู้สอนจาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พัฒนานักศึกษาได้ความสอดคล้องกับแนวทางในการ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาติ ตีรสวัสดิชัยและคณะ(2559) ศึกษาพบว่าภาพอนาคตของการ
อาชีวศึกษาเอกชน เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ไ ปในทิศทางที่
ต้องการ จะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการ
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามมา เมื่อมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะของนักเรียนอาชีว ศึกษา
เอกชนจะส่งผลให้มีการพัฒนาครูอาชีว ศึกษาเอกชน เมื่อมีการพัฒนาคุณลักษณะครูอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนจะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและเมื่อมีการพัฒนาการบริหารการ
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนจะส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนมี คุ ณ ลั ก ษณะตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึง
มีความจาเป็นต่อการส่งเสริมนักศึกษาในมีคุณลักษณะที่ต้องการในอนาคต

227
2) สภาพที่พึง ประสงค์ ของการบริ ห ารทุนมนุ ษย์ ของวิท ยาลัยอาชีว ศึ ก ษา
เอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่าใน
สภาพแวดล้อมภายนอกทุก ด้านนั้น เป็นสิ่ง ที่ ค าดว่า จะส่ง ผลกระทบต่อการบริ หารทุนมนุ ษ ย์ ข อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ (2553)ได้เสนอว่าในอนาคตการค้าและการบริการใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจะไม่มีกาแพงภาษีอาจทาให้มีความต้องการแรงงานมากขึ้น ทาให้คนไทยมีงาน
ทามากขึ้น แต่ในความเป็นจริงอาจไม่จริงเพราะแรงงานมีทักษะความรู้ความต้องการไม่ตรงกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะด้านภาษาและทักษะการใช้ ICT
5.2.3 อภิ ป รายจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น ภาวะคุ ก คามและโอกาสการบริ ห ารทุ นมนุ ษย์ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
5.2.3.1 จุดแข็ง จุดอ่อน ในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จุดแข็งในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนคือ การพัฒนาบุคลากร อาจเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกเช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของครูเป็นเรื่องจาเป็นอยุ่เสมอซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2552)ได้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครู เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้จัด การศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรในระดับช่างฝีมือ และช่าง เทคนิคให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ที่ต้องการนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่ม มากขึ้น
ทุกปีจึงเป็นมูลเหตุที่สถานศึกษาควรมีครู ที่มี ความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหลักสูตร การศึกษา ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ครู จึงนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การจัดการ อาชีวศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี้
การที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีครูที่เป็นจุดแข็ง ในการมีความสามารถในการประยุกต์ใช้สื่อ ฯ มี
ทักษะการทางาน ฯ มีความภูมิใจในความเป็นชาติ การยอมรับความแตกต่าง และทัศนคติที่ ดีต่อ
วิชาชีพ นั้น สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพยายามผลักดัน โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา (2552-2561) เพื่อสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และ ตอบสนองต่อการจัดการอาชีวศึกษาจึงกาหนด
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ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา และ
บุคลากรอาชีวศึกษา และ ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อนวัตกรรมมา ใช้ในการเรียนการสอน
เสริมสร้างทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา (โสภา มะเครือศรี
และคณะ, 2558) ซึ่งเมื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีผู้บริหาร ครูที่มีความสามารถแล้วก็ย่อมจะ
พัฒนานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ส่วนจุดอ่อนที่สุดคือ การบริหารผลงานและค่าตอบแทน อาจเนื่องมาจาก
รายรับของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งในสภาพปัจจุบัน
นั้นจานวนนักศึกษาอาชีวศึกษามีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินเดือนบุคลากรซึ่งถึงเป็น
รายจ่ายหลักสูงขึ้นเรื่อย จึงทาให้สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนนั้นบริหารส่วนค่าตอบได้ยาก
5.2.3.2 โอกาส และ ภาวะคุ ก คาม ในการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
โอกาสในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิด
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน คือ สภาพเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่า
สภาพเทคโนโลยี จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้อต่ อ การสรรหา คั ด เลื อ กและพัฒนาบุ ค ลากร ทั้ ง นี้ เ นื่ องจาก
เทคโนโลยีเป็นความรู้ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและกิจกรรมที่เปลี่ยนจากปัจจัยนาเข้าของ
องค์กรมาเป็นผลผลิต โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกี่ยวข้องการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยองค์กรต้องจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ, 2550)และการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันสามารถเรียนรู้พัฒนา โดยใช้ระบบการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมกับผู้เรียนไม่จาเป็นต้องลางานมาพัฒนา
(ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ, 2550) ในขณะที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรก็สามารถทาได้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นระบบ on line ผ่านระบบข้อมูลinternet ทาให้เกิดความรวดเร็ว
กว้างขวางมากขึ้น (กิ่งพร ทองใบ, 2553) สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์สู่การการผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569ในนโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดย
การมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง
(On the Job Training) และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม
องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูล
เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาใน้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
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ส่ ว นภาวะคุ ก คามคื อ สภาพเศรษฐกิ จ นโยบายของรั ฐ และสภาพสั ง คม
ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม
มีผลต่อการบริหารทุนมนุษย์ในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ทั้งนี้จากการศึกษาของวุทธิ
ศักดิ์โภชนุกูล (2556) เรื่องรูปแบบการพัฒนาครูครูประจาการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสาหรับครู
พบว่า การพัฒนาครูประจาการ ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสาเร็จจากการดาเนินงานครู ส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา แต่ขาดปัจจัยด้านงบประมาณและค่าตอบแทน และระบบส่ง เสริม
สนับสนุนจูงใจ ระบบประเมิน สมรรถนะครูยังไม่ชัดเจน รูปแบบ และวิธีการพัฒนาครู หลายแหล่งยัง
ใช้วิธีเดิมนอกจากนี้เมธีศิน สมอุ่นจารย์และคณะ (2556)พบว่า ครูช่างอุตสาหกรรม ยังมีวุฒิการศึกษา
ที่ต่ากว่าปริญญาตรีและวุฒิปริญญาตรีเป็นจานวนมาก มีวิทยฐานะครูชานาญการเป็นจานวน มากถึง
ร้อยละ 66 จึงสมควรได้รับการพัฒนาอย่าง เร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีสภาพการเป็นพนักงานราชการ
และครู พิ เ ศษสอนมากถึ ง ร้ อ ยละ 46 ของครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมด ท าให้ ข าดความมั่ น คง
ค่ า ตอบแทน ต่ าและไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ มากนั ก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในการจั ด การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชนนั้นรัฐให้งบประมาณสนับสนุนต่ากว่าภาครัฐบาลจึงเป็นการดาเนินการโดยเจ้าของ
วิทยาลัยที่จะดาเนินการบริหารจัดการ เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณน้อย ส่งผลต่อการเป็น
สภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก ครูผู้สอนที่ไ ม่ไ ด้คุณภาพตามมา และการ
พัฒนาบุคลากรจากสภาพสังคมที่ไม่เอื้อต่อการบริหาร ครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ตามมาซึ่ง
บรรเลง ศรนิล และคณะ(2548) ได้สรุปสภาพปัญหาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไว้ ดังนี้ 1) การขยายจานวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ ผ่านมาทาให้ สอศ.ไม่
สามารถสนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอเป็นผลให้สถานศึกษา ไม่สามารถพัฒนาได้
ตามมาตรฐาน 2) ครู -อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
เพราะต้องรับภาระทั้งงานสอนและงานสนับสนุน การสอน 3) ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชาและมีครู
เกิน ในบางสาขาวิชา ซึ่งเป็นภาวะคุกคามในการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนที่
สาคัญ
5.2.4 อภิปรายประเด็นกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาร่างกลยุทธ์และนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น สรุป
ได้ว่ามี กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ ทั้งนี้โดยการดาเนินการร่างกลยุทธ์หลักและ
กลยุทธ์รองนั้นพิจารณาจากการลาดับความต้องการจาเป็นและวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix
โดยมีประเด็นการอภิปราย 3 ประเด็นดังนี้
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5.2.4.1 กลยุทธ์หลักที่ 1 ปฏิรูปการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมุ่งผลลัพธ์การ
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ คือ
1) สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เร่ ง ผลั ก ดั น ภาครั ฐ ภาคเอกชน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด สวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากรของสถาบั น
อาชีวศึกษาเอกชน2) กาหนดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนที่มาตรฐานและจูงใจ 3) กาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานบุคลากร
ตามผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒ นาระบบการบริหารผลงานและค่าตอนแทน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สู่ก าร
ปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569) (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 )
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใน
การการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึก ษาจากภาครัฐโดยมี โครงการขออัตรากาลัง
ข้าราชการ พนักงานราชการให้พ อเพียง และโครงการขอรับงบประมาณค่ า จ้างชั่ว คราวครู แ ละ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ครูมีความมั่นคงและมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริม
สมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
โดยมีโครงการกาหนดมาตรการให้ มีการนาผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในกลยุทธ์หลักนี้มีประเด็น
การอภิปรายตามกลยุทธ์รองดังนี้
1) ผลักดันภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการ
บุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เป็นกลยุทธ์ของการตั้งรับ (defender Strategy) เนื่องจากมี
สิ่งแวดล้อมภายนอกด้านนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสภาพเทคโนโลยี เป็นสิ่ง
คุกคามต่อจุดอ่อนของการบริหารทุนมนุษย์ในด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามแนวคิดนักศึกษาอาชีวศีกษาสาหรับประชาคมอาเซียนในด้านความรู้
พื้นฐานด้านอาเซียน และทักษะภาษต่างประเทศ ทั้งนี้จาเป็นต้องผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจากการจัดสวัสดิการถือเป็นค่าตอบแทนประการหนึ่งที่จะ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตขององค์กรให้สูงขึ้น เกิดความเชื่อถือ จงรักภักดี
กับองค์กรแลบะบารุงขวัญให้บุคลากรมีความเต็มใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ (กิ่งพร ทอง
ใบ, 2553)ซึ่งการผลักดันโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมมือกันจะส่งผลต่อ
ความส าเร็ จ ทั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ง านตามยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ
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15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569) (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
โอกาสและความร่วมมือในการสร้ างเสริม คุ ณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้ า น
อาชีวศึกษากลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ โครงการปรับบทบาทหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2) กาหนดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามผลลัพธ์การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
5.2.4.2 กลยุทธ์หลักที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ใหม่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์รองคือ 1) กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะวิชาชี พ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาสาหรับประชาคม
อาเซียน 2)วางแผนการสรรหาคัด เลื อกบุ ค ลากรใหม่ทั้ง Online และ Offline ที่มีคุณสมบั ติ ด้ า น
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน3 )พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเช่น ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
5.2.4.3 กลยุ ท ธ์ ห ลัก ที่ 3 พั ฒ นาสมรรถนะบุค ลากรมุ่ง ผลลัพธ์ก ารเสริ ม สร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง คือ 1) พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
ครูในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน 2) พัฒนา
สมรรถนะครูที่มุ่งผลลัพธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนโดย
ระบบเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการนาการวิจัยไปใช้
1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรมีการปฏิรูปการประเมินหลักการบริหารผลงานของ
สถาบันโดย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพ
บุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารผลการปฎิบัติงาน ตามผลลัพธ์เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่ งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาสาหรับ
ประชาคมอาเซียนและ ติดตามประเมิน ผลการใช้ระบบค่ า ตอบแทนและสวั สดิ การ ตามผลลั พ ธ์
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เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษา สาหรับประชาคมอาเซียน และเพื่อการปรับปรุงแผนเป็น
ระยะ
จากผลการวิจั ยพบว่า การบริ หารทุน มนุษย์ ของวิ ทยาลัย อาชีว ศึก ษาเอกชนตาม
แนวคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะนัก ศึ กษาอาชี ว ศึ กษาส าหรับ ประชาคมอาเซียน ด้ า นการบริ ห ารผลงานและ
ค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดโดยองค์ประกอบย่อยด้านการมีฐานเงินเดือนและหลักการขึ้นเงินเดือน
บุคลากรที่ชัดเจนนั้น มีสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรเร่งเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการบริหารทุน
มนุษย์ทั้ง 3 กระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศดังนี้
1.2.1 การสรรหาคัดเลือกบุ ค ลากร ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชน ควร
จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ในเชิงรุก ด้วยการกาหนดอัตรากาลัง ที่เหมาะสม และการปรับ
ปฏิทินการรับบุคลากรใหม่ล่วงหน้า เพื่อลดรอยต่อของการแทนที่บุคลากรเดิม และสร้างความร่วมมือ
กับ สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือก
บุ ค ลากรใหม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.2.2 การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรเร่งรัดการร่าง
ข้อบังคับ / ระเบียบ เป็นกรอบการพัฒนาครูมุ่งผลลัพธ์การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
โดยร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อสามารถพัฒนาคุณลัก ษณะ
นักศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียนให้มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่สามารถแข่งขันในประชาคมโลก
1.2.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ควร กาหนดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารผลการปฎิบั ติงาน ตามผลลัพธ์เ สริม สร้ างคุ ณ ลักษณะนัก ศึก ษาอาชีว ศึก ษาส าหรั บ
ประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งเน้นทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
จากผลการวิจัยพบว่าทักษะภาษาต่างประเทศนั้นมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุดใน
กระบวนการ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร และมีค่าต่าสุดลาดับที่สองใน
องค์ประกอบการบริหารผลงานและค่าตอบแทน และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความต้องการจาเป็นพบว่า
ทักษะภาษาต่างประเทศเป็นจุดอ่อนในทุกกระบวนการบริหารทุนมนุษย์
1.3 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนควรเร่ ง พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ทั้ ง 3
กระบวนการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.3.1 การสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนควร
ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ การสรรหาคั ด เลื อกบุค ลากรโดยก าหนดคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ส มั ค รที่ มี ค วามรู้ พื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ อาจมีการจัดทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
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ประชาคมอาเซียนหรือบรรจุเป็ นประเด็นของการสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
1.3.2 การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรส่งเสริมและเพิ่ม
โอกาสบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หรืออาจสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดการสัมมนาส่งเสริมความรู้ทางด้านอาเซียน
1.3.3 การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควร
พิจารณาองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคานึงถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของบุคลากร และผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนหนึ่งองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทน
2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารค่าตอบแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารผลงานและค่าตอบแทนมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
เป็นอันดับที่ 1
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมสร้ าง
คุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่ า ทักษะด้านภาษาต่ างประเทศนั้น โดยภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ย สภาพ
ปัจจุบันต่ากว่าองค์ประกอบย่อยอื่นๆของคุณลักษณะนักเรียนอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการให้คาปรึกษาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาหรับประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่าด้านการพัฒนาบุคลากร องค์ประกอบย่อยการให้คาปรึกษานั้นมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่ากว่าองค์ประกอบย่อยอื่น
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในยุคดิจิทัล
ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ข้อสังเกตถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทาให้
หลักสูตรเดิมและทักษะเดิมอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึง ควรเร่งปรับการพัฒนาบุคลากรครู ใน
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ชื่อ-นามสกุล
ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน และ
อตีดนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ดร. จานงค์ แจ่มจันทรวงษ์ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
นางศิริลักษณ์ มโนรมย์
อดีตผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ดร. มนูญ ชื่นชม
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการเทคโนโลยีชื่นชม ไทย - เยอรมัน
สระบุรี
ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ ที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ไทย-เยอรมันและ อตีดนายกสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร. จานงค์ แจ่มจันทรวงษ์
นางศิริลักษณ์ มโนรมย์

อดีตผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
อดีตผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
แผน สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการเทคโนโลยีชื่น
ชม ไทย - เยอรมัน สระบุรี
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา

ดร. มนูญ ชื่นชม
ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
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ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
1.นายปรีชา ศรีสง่า

ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

2.ดร.จิตจัณ สาระวิโรจน์

ผู้บริหารพณิชยการหาดใหญ่

3.ดร.อดิศร สินประสงค์

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
นายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ

4.ดร. เชน สุขสวี

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

5.ดร. มนูญ ชื่นชม

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการเทคโนโลยีชื่นชม ไทย เยอรมัน สระบุรี

6.ดร. พันธุ์นิภา แย้มชุติ

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
อตีดอุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯภาคเหนือ

7.ดร.สมจิตร ศิริเสนา

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการอยุธยา

8.ดร.วรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

9.นายจักรินทร์ มีประเสริฐกุล

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

10.ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

ผู้บริหารวิทยาลัยตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจ

11.ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง

ผู้อานวยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12.ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
อุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯภาคกลาง

13. ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวเถินเทคโนโลยี
อุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯภาคเหนือ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
14. ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงค์
อุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯกรุงเทพฯ

15. นายปรวี ศรีสง่า

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
กรรมการอาชีวศึกษาเอกชนฯกรุงเทพ

16.นางสาวดวงแข สุนทรัตน์

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯภาคใต้

นักวิชาการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องด้านนโยบายการศึกษา
1. รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล

อดีตรองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาหลักสูตรทวิภาคีพาณิชยการธนบุรี

2. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. รศ.ดร พูลสุข หิงคานนท์

อตีดคณบดีพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
นักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เกี่ยวของกับงานทรัพยากรบุคคล
1. นายมนตรี สุขชุม

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

2. นายโกศล วงศ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

3. นางชุติการณ์ ขัติกันทา

ผู้ช่วยผู้อานวยงานฝ่ายธุรการและงานทะเบียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อดีตประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
2 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
4 รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
อดีตรองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาหลักสูตรทวิภาคีพาณิชยการธนบุรี
5 รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์
อตีดคณบดีพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
และนักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์
6 ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีกรุงธน
อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7 รศ.ดร.จอมพล มงคลวานิชย์
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
8 ดร.อดิศร สินประสงค์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
เพชรเกษม
นายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
9 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์
อุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ
กรุงเทพฯ
10 ดร. มนูญ ชื่นชม
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการเทคโนโลยี
ชื่นชม ไทย - เยอรมัน สระบุรี
11 ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต
ผู้บริหารโรงเรียนลาปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี
12 ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพนมวัน
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายอิศเรศ จันทร์เจริญ เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2525 ที่อาเภอเมือง จัง หวัด
กรุงเทพ ประวัติด้านการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชวินิต สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัง หวัด
กรุงเทพ สาเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสาเร็จ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขา International studies จาก Oklahoma State University ในปี
การศึกษา 2556 เข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา นโยบาย การ
จัดการความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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