
บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป*นมาและความสำคัญของป6ญหา 

ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต เจริญเติบโตมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร?ดีบุก โดยบริษัท

ไทยแลนดFสเมลติ้งแอนดFรีไฟนิ่ง จำกัด (Thailand Smelting and Refining Co.Ltd.) เรียกกันย?อ ๆ 

ว?าไทยซารFโกa (THAISARCO)  ดำเนินกิจการถลุงแร?ดีบุกส?งออกไปขายในตลาดลอนดอน โดยราคา

ดีบุกเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง ส?งผลต?อการคaาแร?ดีบุกในภูเก็ตที่เจริญเติบโตอย?างรวดเร็ว  ตั้งแต? พ.ศ.

2503–2523 จนถือไดaว?า อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร?ดีบุก เปrนอุตสาหกรรมที่สรaางรายไดaหลักใหaแก?

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ต?อมา พ.ศ. 2524 ดีบุกในตลาดโลกเริ่มมีราคาต่ำลง การคaาดีบุกจึงซบเซา  

พรaอมกับปริมาณแร?ดีบุกที่ขุดพบก็ลดลง  อุตสาหกรรมการผลิตและการคaาดีบุกเริ่มชะลอตัว และมี

การยกเลิกการทำเหมืองแร?ดีบุกในที่สุด   ต?อมารายไดaหลักของจังหวัดภูเก็ต  มาจากธุรกิจการ

ท?องเที่ยว ซึ ่งขยายตัวเพิ่มขึ ้นทุกปw   โดยจำนวนนักท?องเที่ยวทั้งชาวไทยและต?างประเทศ ปwละ

ประมาณ 4 - 5 ลaานคน   ดังนั้นธุรกิจ โรงแรม, รaานอาหาร, บริษัทท?องเที่ยว รaานขายของที่ระลึก 

รวมทั้งการคaาส?งและคaาปลีก การทำสวนเกษตร ฟารFมเลี้ยงกุaง ฟารFมเลี้ยงหอยมุก การประมง และ

การแปรรูปผลิตภัณฑFสัตวFน้ำ  ซึ่งสิ่งต?างๆ ขaางตaนมีบทบาทสำคัญต?อการสรaางรายไดaใหaกับระบบ

เศรษฐกิจ เปrนป{จจัยสำคัญที่ทำใหaเกิดการจaางงานในอุตสาหกรรมการท?องเที่ยว  และอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวเนื่อง ไดaแก? 1) โรงแรมและที่พัก 2) รaานอาหาร 3) บริษัทนำเที่ยว 4) รaานคaา 5) บันเทิงและ

นันทนาการ และ6) การขนส?งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  ซึ่งในอุตสาหกรรมเหล?านี้จำเปrนตaองมี

การจaางงานผูaสำเร็จการศึกษาดaานอาชีวศึกษา ในการซ?อม สรaาง บำรุงรักษา และใหaบริการในสาขา

วิชาชีพต?างๆ ไดaแก? งานระบบไฟฟ~าและอิเล็กทรอนิกสF งานโลหะและโครงสรaาง งานเครื่องจักรกลมือ

และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศและการสื่อการ ระบบการก?อสรaางและบำรุงรักษาอาคาร   

เครื่องอำนวยความสะดวกอื่นในโรงแรมท่ีพัก  และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ งานการเงินและ

บัญชี เปrนตaน 

การศึกษามีความสำคัญต?อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยF ใหaเปrนบุคคลที่มีความสมบูรณFทุกดaาน 

เพื่อเปrนฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น รัฐจึงมีหนaาท่ีดำเนินการใหaประชาชนไดaรับการศึกษา

ตามความตaองการ  โดยมุ?งพัฒนาใหaผูaเรียนเปrนคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ  มีความสามารถเชี่ยวชาญ

ไดaตามความถนัด และมีความรับผิดชอบต?อครอบครัว  ชุมชนสังคม และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญ

แห?งราชอาณาจักรไทย, 2560)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. 2542 แกaไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ไดaกำหนดความมุ?งหมายการจัดการศึกษาไวaเพื่อพัฒนา
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คนไทย  ใหaเปrนมนุษยFที่สมบูรณFทั้งร?างกาย  จิตใจ สติป{ญญา ความรูa มีคุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู?ร?วมกับผูaอ่ืนไดaอย?างมีความสุข 

การพัฒนาคน เปrนเป~าหมายท่ีไดaรับประโยชนF และผลกระทบของการพัฒนา ในขณะเดียวกัน

ก็เปrนผูaขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู?เป~าหมาย ดังนั้นยุทธศาสตรFการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู?

สังคมแห?งภูมิป{ญญาและการเรียนรูa  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 12  จึงเนaนการ

พัฒนาคนทุกกลุ?มทุกวัย  ใหaมีความรูaพื้นฐานเขaมแข็ง  มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะทักษะของกำลัง

แรงงานใหaสอดคลaองกับความตaองการ  พรaอมกaาวสู?โลกของการทำงาน  และการแข?งขันอย?างมี

คุณภาพ  โดยกำหนดวัตถุประสงคFในการพัฒนาคนและสังคมไทย เพ่ือเสริมสรaางสมรรถนะกำลังคนใหa

สามารถประกอบอาชีพเพ่ือดำรงชีวิต และสนับสนุนการแข?งขันของประเทศ เป~าหมาย เชิงคุณภาพคือ 

การพัฒนาใหaคนมีความสามารถในการแกaป{ญหา  มีทักษะในการประกอบอาชีพ เป~าหมายเชิงปริมาณ 

คือ การเพิ่มกำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม?ต่ำกว?ารaอยละ 60 ของกำลังแรงงาน ทั้งประเทศ 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ, 2559)  

การผลิตทรัพยากรกำลังคนอาชีวะของประเทศ  จึงจำเปrนตaองปรับเปลี่ยนทิศทางการสอน

ดaานการใชa  การซ?อมและบำรุงรักษา มาเปrนการสอนผูaเรียนใหaมีความรูaเชี่ยวชาญในดaานการผลิตการ

ดัดแปลงสรaางสิ่งประดิษฐF โดยใชaเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผูaเรียนมีเจตคติในการทำงาน มีประสบการณF

วิชาชีพในสถานประกอบการ และตaองคำนึงถึงความพรaอมทรัพยากรการผลิต โดยเนaนการใหaภาค

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเขaามามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา อย?างเปrนรูปธรรม (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, 

2555)  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปrนองคFกรที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ดaาน

อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี รวมทั้งฝ�กการอบรมวิชาชีพ โดยมียุทธศาสตรFในการผลิตและพัฒนา

กำลังคนในระดับ กึ่งฝwมือ ระดับฝwมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  ใหaมีคุณภาพมาตรฐาน 

ทั ้งน้ี  ใหaเปrนไปตามกฎหมายว?าดaวยการอาชีวศึกษา และกฎหมายที ่เกี ่ยวขaองกับการจัดการ

อาชีวศึกษา จึงไดaมีการปรับเปลี่ยนไปสู?ระบบความร?วมมือและเครือข?ายการทำงานกับหน?วยงานท่ี

เกี่ยวขaองโดยเฉพาะภาคเอกชน ผูaประกอบการกลุ?มอาชีพ ฯลฯ จึงเป�ดโอกาสใหaสถานประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรม  ไดaมีส?วนร?วมในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน และการดำเนินงานดaานการ

จัดการอาชีวศึกษา   ที่ผ?านมาจะตaองอาศัยป{จจัยหลายดaาน เช?น ป{จจัยดaานผูaบริหาร ครู นักเรียน 

สถานประกอบการ ชุมชน อาคารสถานท่ี   และสิ่งอานวยความสะดวก  ซึ่งสิ่งเหล?านี้จะส?งผลต?อการ

บริหารจัดการการอาชีวศึกษา ทำใหaผูaเรียนประสบผลสำเร็จทางการศึกษาวิชาชีพ  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 

2555)  
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จากการศึกษาเอกสารรายงานสถานการณFการผลิต  และแนวโนaมการจัดอาชีวศึกษาใน

ประเทศ พบว?า สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนกว?า 800 แห?งทั่วประเทศ  มีนักเรียนประมาณ 1 

ลaานคน อยู?ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6.9 แสนคน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 3.1 แสนคน โดยในแต?ละปwม ีผ ู aสำเร ็จการศ ึกษาประมาณ 3-4 แสนคน เป rนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กว?า 2 แสนคน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1.5 แสนคน ใน

จำนวนนี้ประมาณรaอยละ 80 ของผูaสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศึกษาต?อ  และ

ผูaสำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประมาณ รaอยละ 50 ศึกษาต?อ  แมaตลาดแรงงานจะมี

ความตaองการในกลุ?มนี้สูง  แต?นักเรียนส?วนใหญ?กลับเลือกเรียนสายสามัญ โดย สัดส?วนนักเรียนเรียน

ต?อสายสามัญ : ปวช. เปrน 60 : 40  จากเป~าหมายที่ตั ้งไวa 50 : 50 และแมaจะมีผูaเขaาเรียนในสาย

อาชีวศึกษา แต?นักเรียนจำนวนมากก็นิยมเรียนต?อจนถึงระดับปริญญาตรี ทำใหaเกิดความขาดแคลน

แรงงานระดับกลาง สาเหตุหลักมาจากค?านิยมที่มองว?าเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาเปrนเด็กเรียนไม?ดี เกเร 

ยากจน คุณภาพของเด็กที่จบ ไม?มีทักษะเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งเปrนผลจากคุณภาพของการจัด

เรียนการสอน  ส?งผลต?อค?าจaาง ทำใหaเกิดความแตกต?าง ระหว?างค?าจaางระดับปริญญาตรี และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงค?อนขaางสูง ทำใหaผูaปกครองสนับสนุนใหa

เด็กเรียนต?อสายสามัญจนถึงปริญญาตรี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห?งชาติ, 2559)  

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  จัดตั้งขึ้นในนามโรงเรียนช?างไมaภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.

2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 4776/2501 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2501 และไดaเขaาร?วม

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา  โดยความช?วยเหลือจากธนาคารโลก โดยผ?านองคFการศึกษาวิทยาศาสตรF

และวัฒนธรรมแห?งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อปรับปรุงและขยายโรงเรียนการช?างในภูมิภาคใหaมี

สมรรถนะในการผลิตช?างฝwมือระดับกลางตามสาขาวิชาชีพที่ตaองการ ทั้งนี้เพื่อใหaเปrนไปตามนโยบายท่ี

ส?งเสริมการผลิตนักศึกษาใหaเปrนผู aสำเร็จการศึกษา ที ่มีความสามารถออกไปประกอบอาชีพใน

หน?วยงานภาครัฐและเอกชนและมุ ?งเนaนการจัดการศึกษาใหaมีคุณภาพมากกว?าปริมาณและ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตก็ไดaพัฒนามาเปrนลำดับ 

ป{จจุบันวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต?างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    

ประเภทวิชา การจัดการศึกษา ระดับ ปวช./สาขาวิชา ระดับ ปวส./สาขาวิชา 

อุตสาหกรรม 

ระบบทวิภาค ี

ยานยนต5 เทคนิคยานยนต5 

ซ8อมบำรุงเรือ เทคนิคซ8อมบำรุงเรือ 

 ก8อสร<าง 

 อิเล็กทรอนิกส5 

ระบบปกติ 

ยานยนต5 เทคนิคยานยนต5 

ช8างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต 

เชื่อมโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อม 

ไฟฟFากำลัง ไฟฟFากำลัง 

อิเล็กทรอนิกส5 อิเล็กทรอนิกส5อุตสาหกรรม 

ก8อสร<าง การก8อสร<าง 

สถาปIตยกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกต ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร5 

คอมพิวเตอร5 
 

การจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตท้ังระบบปกติและระบบทวิ

ภาคี   ไดaจัดใหaนักเรียน นักศึกษาไดaฝ�กประสบการณFทักษะวิชาชีพ  และฝ�กอาชีพในสถาน

ประกอบการที่สอดคลaองกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยมีจำนวนสถานประกอบการที่นักศึกษาไดaฝ�ก

ประสบการณFทักษะวิชาชีพและฝ�กอาชีพ ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 

 

ตารางท่ี 1.2 จำนวนสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไดaฝ�กประสบการณFทักษะวิชาชีพและฝ�กอาชีพ 

ประเภทวิชา แผนกวิชา จำนวนสถานประกอบการ หมายเหต ุ

อุตสาหกรรม ช8างยนต5 60  

ช8างกลโรงงาน 49  

ช8างเชื่อมโลหะ 33  

ไฟฟFากำลัง 61  

อิเล็กทรอนิกส5 93  

ก8อสร<าง 82  

สถาปIตยกรรม 41  

ซ8อมบำรุงเรือ 33  

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 35  

รวม 487  
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ในขณะที่นโยบายการส?งเสริมใหaผูaเรียนเขaาศึกษาต?อในสายอาชีพ   ตามแนวโนaมการพัฒนา

ประเทศ   ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษา แต?ปริมาณผูaเรียนในสายอาชีพ    ก็มีแนวโนaมลดลดอย?าง

ต?อเนื่อง จากภาพรวม  สถิติการเขaาศึกษาต?อของงานทะเบียน   วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดังแสดงใน 

ภาพท่ี 1.1 

 

 
ภาพท่ี 1.1  สถิตินักเรียนเขaาศึกษา ประจำปw 2556-2561 

จากภาพที่ 1.1 เปrนสถิตินักเรียนท่ีเขaาศึกษาต?อในวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระหว?างปwการศึกษา

2556-2561 พบว?า มีแนวโนaมลดลงในทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งมีลักษณะแปรผกผันกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และความ

ตaองการของสถานประกอบการที่มีความตaองการผูaปฏิบัติงานดaานอาชีวศึกษา  ทั้งดaานปริมาณและ

ดaานคุณภาพ ซ่ึงผูaรับผิดชอบจะตaองดำเนินการเพ่ิมปริมาณผูaเรียนท่ีมีคุณภาพต?อไป 

การพัฒนาคุณภาพผูaเรียน ทุกหน?วยงานทุกองคFกรใหaความสำคัญกับการดำเนินงานใน

ลักษณะเครือข?าย   เน่ืองจากเครือข?ายเปrนระบบความร?วมมือของบุคคล กลุ?มบุคคล  หรือหน?วยงานท่ี

มีจุดมุ?งหมายและวัตถุประสงคFเดียวกัน จัดกระบวนการต?าง ๆ เพื่อใหaสามารถบรรลุเป~าหมายร?วมกัน 

(Agrnoff Robert, 2006) กล?าวว?า เครือข?ายถือเปrนป{จจัยสำคัญที่ก?อใหaเกิดการสรaางความร?วมมือ 

ทั้งนี้ เปrนการเป�ดโอกาสใหaองคFการและภาคส?วนต?าง ๆ ไดaมีโอกาสเขaามาดำเนินการร?วมกันตลอดจน

เปrนการแบ?งป{นทรัพยากร   และความรูaในดaานต?าง ๆ รวมถึงคaนพบแนวทางการปฏิบัติงานร?วมกัน 

จากลักษณะดังกล?าวขaางตaน เครือข?ายความร?วมมือ  จึงเปrนการพัฒนาที่ตรงกับความตaองการส?งเสริม

ประสานสัมพันธFที่ดี ก?อใหaเกิดสังคมแห?งการเรียนรูa และสังคมแห?งบรรยากาศสมานฉันทF การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหaมีมาตรฐาน จำเปrนตaองพัฒนาโรงเรียน และบุคลากรใหaมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูa  ที่เปrนระบบอย?างต?อเนื่อง การสรaางเครือข?ายความร?วมมือของสถานศึกษา จึงเปrนกลยุทธFท่ี

ปF 56  ปF 57 ปF 58 ปF 59 ปF 60 ปF 61 

1448
1214 1160 1136 1260 1334

404 351 373 448 406 345

1852
1565 1533 1584 1666 1679

สถิตินักเรียนเขDาศึกษา ประจำปI 2556-2561 

ปวช ปวส รวม 



6 

 

สำคัญ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจำเปrนตaองอาศัยความร?วมมือจากภาคีต?างๆ ท่ีมีคุณภาพ

มากเพียงพอ  มาช?วยกันผลักดันการศึกษาในส?วนที่ตนเองสามารถกระทำไดa การสรaางเครือข?ายความ

ร?วมมือ   ที่อยู?บนพื้นฐานของความเขaาใจในวัตถุประสงคFการทำงานร?วมกัน  การแบ?งงานกันทำ  การ

แบ?งป{นความรูaและประสบการณFร?วมกัน บทบาทของความร?วมมือจะแผ?ขยายออกไป จากการใหaความ

ร?วมมือทางดaานการศึกษา  ไปสู?ความร?วมมือในการสรaางความเขaมแข็งในดaานอ่ืน ๆ อีกดaวย  

 จากสภาพดังกล?าว   ผูaวิจัยจึงสนใจศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เพื่อกำหนดกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  สู?

การพัฒนากลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อเปrนกลไกใหaผูaบริหารสถานศึกษานำไปบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี 

ส?งเสริมผูaเรียน/ผูaสำเร็จการศึกษาดaานวิชาชีพ  ใหaมีสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑFมาตรฐานอาชีพ

สอดคลaองกับความตaองการของสถานประกอบการ 

 

1.2 วัตถุประสงคNของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและ

บริบทของจังหวัดภูเก็ต 

1.2.2 เพื่อกำหนดกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรaอมคู?มือ    

1.2.3 เพื่อนำกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สู?การปฏิบัติ 

1.2.4 เพื่อประเมินกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดaานเน้ือหา ประกอบดaวย 

1.3.1.1 ขั ้นตอนการศึกษาระบบนิเวศเกี ่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต เปrน  การศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัด

การศึกษาอาชีวศึกษา บริบทของการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ระบบนิเวศของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต บริบทของของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระบบนิเวศของจังหวัดภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต  

การสรaางเครือข?ายความร?วมมือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การนำกลยุทธFสู?

การปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธF 

1.3.1.2 ข้ันตอนการกำหนดกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรaอมคู?มือ   เปrน  การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที ่เกี ่ยวขaอง และผลการศึกษาระบบนิเวศเกี ่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต ร?างเปrนกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต       สรุปและกำหนดเปrน

กลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรaอมคู?มือ 

1.3.1.3 ข้ันตอนการนำกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู?การปฏิบัติ  เปrนการนำกลยุทธFการสรaาง

เครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

พรaอมคู?มือ มาจัดทำแผนยุทธศาสตรFการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปwของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ ดำเนินการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปwของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

1.3.1.4 ข้ันตอนการประเมินกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปrน การประชุมกลุ ?มย?อยเฉพาะกิจ 

(Syndicate) โดยผูaวิจัยชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ใหaผูaเกี่ยวขaองร?วมแสดง

ความคิดเห็น และหาขaอสรุป 

1.3.2 ขอบเขตดaาน ประชากร และกลุ?มตัวอย?าง 

ประชากรและกลุ?มตัวอย?าง ท่ีใชaในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดaวย 

1.3.2.1 ข้ันตอนการศึกษาระบบนิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

                       ประชากร เปrน ผูaทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวขaองกับระบบนิเวศดaานการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ประกอบดaวย ผูaทรงคุณวุฒิดaานการ

บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผูaแทนครู ผูaแทนผูaปกครอง ผูaแทนศิษยFเก?าของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ผูaแทนสถานประกอบการ และผูaแทนองคFกรชุมชน  

             กลุ?มตัวอย?าง เปrน ตัวแทนผูaทรงคุณวุฒิเกี่ยวขaองกับระบบนิเวศดaานการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ทำการเลือกแบบเจาะจง

ประกอบดaวย ผูaทรงคุณวุฒิดaานการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน  ผูaแทนครู จำนวน 1 

คน ผูaแทนผูaปกครอง จำนวน 1 คน ผูaแทนศิษยFเก?าของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  จำนวน 1 คน ผูaแทน

สถานประกอบการ จำนวน 1 คน และผูaแทนองคFกรชุมชน จำนวน 1 คน จำนวนรวมท้ังส้ิน 9 คน           

1.3.2.2 ข้ันตอนการกำหนดกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรaอมคู?มือ 

                        ประชากร เปrน ผู aทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี ่ยวชาญดaานการบริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  หรือการสรaางความร?วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 

                       กลุ?มตัวอย?าง เปrน เปrนตัวแทนผูaทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดaานการบริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษา  หรือการสรaางความร?วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา

ประจำปw  ทำการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดaวย ผู aอำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน  ผูaบริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 2 คน และ

ผูaบริหารในสถานประกอบการ จำนวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 7 คน  

1.3.2.3 ขั้นตอนการนำกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สู?การปฏิบัติ  ประกอบดaวย การจัดทำแผน

ยุทธศาสตรFการพัฒนาสถานศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปw และการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปw 

1) ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตรFการพัฒนาสถานศึกษา และการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปw 

                 ประชากร เปrนผูaท่ีมีส?วนร?วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ไดaแก? คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบดaวย  ผูaบริหารสถานศึกษา  ผูaแทนฝ�ายวิชาการ  

ผูaแทนฝ�ายแผนงานและความร?วมมือ ผูaแทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผูaแทนฝ�ายบริหาร

ทรัพยากรและผูaทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

                 กลุ?มตัวอย?าง เปrนตัวแทนผูaที่มีส?วนร?วมในบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ไดaแก? คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบดaวย  ผูaบริหารสถานศึกษา  ผูaแทนฝ�าย

วิชาการ  ผูaแทนฝ�ายแผนงานและความร?วมมือ ผูaแทนฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผูaแทนฝ�าย

บริหารทรัพยากรและผู aทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  จาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมท้ังส้ิน 21 คน    

2) ข้ันตอนการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปw  

                             ประชากร เปrน ผูaท่ีมีส?วนร?วมในการนำกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือ

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู ?การปฏิบัติ  

ประกอบดaวย  รองผูaอำนวยการสถานศึกษา หัวหนaาแผนกวิชา หัวหนaางาน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู aเขaาร?วม

โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปwของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

                  กลุ ?มตัวอย?าง ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปwของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แต?ละโครงการ เปrน ตัวแทนผูaที่มีส?วนร?วมในการนำกลยุทธFการสรaางเครือข?าย
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ความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู?การ

ปฏิบัติ ทำการเลือกแบบเจาะจง สำหรับรองผูaอำนวยการสถานศึกษา หัวหนaาแผนกวิชา หัวหนaางาน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 5 คน และทำการสุ?มแบบบังเอิญ

สำหรับตัวแทนผูaเขaาร?วมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปwของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แต?ละ

โครงการ 

1.3.2.4 ข้ันตอนการประเมินกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

       ประชากร เปrนผูaเกี่ยวขaองในการดำเนินการตามกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความ

ร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบดaวย 

ผูaบริหารสถานศึกษา หัวหนaาแผนก หัวหนaางาน ผูaควบคุมการฝ�กในสถานประกอบการ และครูฝ�กใน

สถานประกอบการ 

       กลุ?มตัวอย?าง เปrนตัวแทนผูaเกี ่ยวขaองในการดำเนินการตามกลยุทธFการสรaาง

เครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

ทำการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดaวยผูaบริหารสถานศึกษา หัวหนaาแผนกวิชา หัวหนaางาน จำนวน 14 

คน ผูaควบคุมการฝ�กในสถานประกอบการและครูฝ�กในสถานประกอบการ จำนวน 3 คน รวม 17 คน 

1.3.3 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ระหว?าง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

1.4 นิยามศัพทN 

1.4.1 กลยุทธF หมายถึง กระบวนการคิดอย?างมีระบบ โดยใชaขีดความสามารถ ในดaานแนวคิด  

การตัดสินใจ และการมีส?วนร?วมของผูaที่เกี่ยวขaองทุกคน ทำใหaองคFการมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนในการ

ดำเนินการบริหารจัดการ   หรือการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคFตามที่กำหนดไวa สรaางโอกาสใหaเกิด

ความสำเร็จมากขึ้น  และลดโอกาสการเกิดความลaมเหลวใหaนaอยลง ส?งเสริมและสรaางโอกาสใหa

สถานภาพขององคFการมีความเขaมแข็ง  ทำใหaงานบรรลุเป~าหมาย และผูaบริหารใชaเปrนแนวทาง

ดำเนินการ การตัดสินใจอย?างมีเหตุผลและเลือกทางเลือกท่ีจะก?อใหaเกิดผลตามเป~าหมาย 

      1.4.2 กลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา หมายถึง แนวทาง มาตรการหรือวิธีดำเนินงานที่สำคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

โดยการสรaางเครือข?ายความร?วมมือระหว?างสถานศึกษา หน?วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาน

ประกอบการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดและเป~าประสงคFท่ีวางไวaอย?างมีประสิทธิภาพ 

       1.4.3 ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธFระหว?างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลaอม ซ่ึงหากมีความสัมพันธF 

ที่สมดุล  ก็จะทำใหaสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลaอมนั้นสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไดa เปrนผลใหaสิ่งมีชีวิต

กับส่ิงแวดลaอม สามารถดำรงอยู?หรือเจริญเติบโตต?อไปไดaยาวนาน แต?หากความสัมพันธFไม?สมดุล  ก็จะ
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ทำใหaส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลaอมน้ัน  ไม?สามารถพ่ึงพากันไดa เปrนผลใหaเกิดอุปสรรคในการดำรงอยู?หรือมี

การเปล่ียนแปลง หยุดหรือทำลายการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต  และส่ิงแวดลaอมน้ันๆ 

1.4.4 ระบบนิเวศการเรียนรูa หมายถึง ป{จจัยหรือองคFประกอบที่ถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะต?างๆ

เช?น การจัดสภาพชั้นเรียน ระบบ E-Learning สื่อ วัสดุ ครุภัณฑFการศึกษาและเทคโนโลยีต?างๆ เพ่ือ

สรaางสภาพแวดลaอมที่ส?งเสริมใหaบุคคลเกิดการเรียนรูa รวมถึงการการสรaางการปฏิสัมพันธFหรือการ

แลกเปลี่ยนความคิด การส?งเสริมการต?อยอดความคิด เพื่อเป�ดโอกาสใหaนำสิ่งที่ตระหนักจากการ

เรียนรูaไปใชaใหaเกิดประโยชนF และการสรaางทัศนคติท่ีดีต?อการเรียนรูaอย?างต?อเน่ือง   

 1.4.5 ระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หมายถึง ป{จจัยหรือองคFประกอบในการดำเนิน

กิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบดaวย ผูaบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยF และองคFคณะบุคคลฝ�าย

ต?างๆ ของชุมชนในทaองถิ่น ที่ร?วมกันวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบผลการดำเนินการ และปรับปรุง

แกaไขป{ญหาการจัดการศึกษาอย?างเปrนระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูaเรียน ใหaมีมาตรฐานทุกดaานอย?างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

1.4.6 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต หมายถึง กระบวนการดำเนินงาน 

กิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบดaวย ผูaบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยF และองคFคณะบุคคลฝ�าย

ต?างๆ ของชุมชนในทaองถิ่น  ที่ร?วมกันวางแผน ดำเนินการจัดการ ตรวจสอบผลการดำเนินการและ

ปรับปรุงแกaไขป{ญหาการจัดการศึกษาอย?างเปrนระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูaเรียน  ใหaมีมาตรฐานใน

ทุกๆ ดaานอย?างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

1.4.7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการดำเนินงานในกิจกรรม 

ต?างๆ ของ สถานศึกษา ซึ่งประกอบดaวย ผูaบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยF และองคFคณะบุคคลฝ�าย

ต?างๆ ของชุมชนในทaองถิ่น เพื่อร?วมกันวางแผนการจัดการศึกษาอย?างเปrนระบบ ตามมาตรฐานและ

ประสิทธิผล 

1.4.8 ผูaเก่ียวขaองในการกำหนดกลยุทธF หมายถึง ผูaเก่ียวขaองในหน?วยงาน ไดaแก? ผูaอำนวยการ 

รองผูaอำนวยการ หัวหนaางาน หัวหนaาแผนก ผูaปฏิบัติงาน และผูaเก่ียวขaองกับหน?วยงานน้ันๆ 

1.4.9 ผูaเก่ียวขaองในการกำหนดกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือ หมายถึง ผูaเก่ียวขaองใน 

สถานศึกษา ไดaแก? ผูaอำนวยการสถานศึกษา รองผูaอำนวยการสถานศึกษา หัวหนaางานหลักสูตรและ

การสอน หัวหนaางานทวิภาคี หัวหนaางานความร?วมมือ หัวหนaาแผนกวิชา ครูผูaสอน และผูaเกี่ยวขaองใน

สถานประกอบการไดaแก? เจaาของกิจการ ผูaจัดการอาวุโส ผูaจัดการทั่วไป ผูaจัดการฝ�ายบุคคล ผูaจัดการ

โรงงาน ผูaเชี่ยวชาญดaานวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปrนผูaรับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัด

การศึกษาในสถานศึกษา 

1.4.10 ผูaมีส?วนร?วมในการนำกลยุทธFการสู?การปฏิบัติ  หมายถึง ผูaท่ีมีส?วนร?วมในการบริหารจัด 
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การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ ่งประกอบดaวย 

ผูaบริหารสถานศึกษา ประกอบดaวย ผูaแทนฝ�ายวิชาการ ผูaแทนฝ�ายแผนงานและความร?วมมือ ผูaแทน

ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผูaแทนฝ�ายบริหารทรัพยากรและผูaทรงคุณวุฒิในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

1.4.11 ผูaเก่ียวขaองในการดำเนินการตามกลยุทธF หมายถึงผูaเก่ียวขaองในการดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปw ของกลยุทธFการสรaางเครือข?ายความร?วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบดaวย ผูaบริหารสถานศึกษา หัวหนaา

แผนก หัวหนaางาน ผูaจัดการในสถานประกอบการ และครูฝ�กในสถานประกอบการ  

 
1.5 ประโยชนNของผลการวิจัย 

1.5.1 ผูaบริหารสถานศึกษา หัวหนaางาน หัวหนaาแผนกวิชา มีแนวทาง วิธีดำเนินงานท่ีสำคัญใน 

การสรaางเครือข?ายความร?วมมือระหว?างสถานศึกษา หน?วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาน

ประกอบการ ส?งผลใหaครูผู aสอนจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝ�กอาชีพในสถาน

ประกอบการบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป~าประสงคFที่วางไวa   ส?งผลใหaผูaเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดaานความรูa

และทักษะในวิชาชีพท่ีเรียนอย?างมีประสิทธิภาพ 

1.5.2 สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาความร?วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือส?งเสริมการจัด 

การศึกษาวิชาชีพใหaมีสมรรถนะตามเกณฑFมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและสอดคลaองกับความตaองการสมรรถนะอาชีพของสถานประกอบการ 

1.5.3 สถานประกอบการมีแนวทางการพัฒนาความร?วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา 

บุคลากรในสถานประกอบการ และในสถานศึกษาใหaมีความรูa ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที ่มี

มาตรฐานอาชีพตรงตามความตaองการ 


