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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
อาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 2) สร้างองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : 
กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 3) ทดลองใช้องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา
ความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิต ช้ิน ส่ วนยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 4) น าองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความ
ร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติจริง และ 5) ประเมินผลองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : 
กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ด าเนินการวิจัยเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา
สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาสภาพและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัด
อาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 74 คน และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ จ านวน 15 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 47 คน รวมจ านวน 62 คน รวม
ท้ังส้ิน จ านวน 136 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and 
Morgan, 1970) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ตอนท่ี 2 การสร้างองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับ
ภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย การสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาในตอนท่ี 1 ร่างการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาค
ประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยการ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ กลุ่ม อ.กรอ.อศ. 
ช้ินส่วนยานยนต์ จ านวน 15 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา 
โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนท่ี 3 การทดลองใช้องค์ประกอบ
การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา
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สาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยด าเนินการทดลองตามคู่มือการใช้และ
โครงการทดลองใช้ จ านวน 5 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562) ตอนท่ี 4 การน าองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับ
ภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สู่
การปฏิบัติจริง ด าเนินการตามคู่มือการใช้ และกิจกรรมภายใต้ 3 องค์ประกอบ และโครงการน า
องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการ
จัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติ จ านวน 5 
โครงการ ตอนท่ี 5 การประเมินผลองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความ
ร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการ
ในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความ
ร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา โดยสรุปควรประกอบด้วย 1) ด้านพันธมิตรหลัก (Key Partner) 2) ด้านกิจกรรมหลัก (Key 
Activities) 3) ด้านผลผลิต (Value Propositions) 
 2. องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาค
ประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่า 
มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 พันธมิตรหลัก (Key Partner) องค์ประกอบท่ี 
2 กิจกรรมหลัก (Key Activities)  และ องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต (Value Propositions) 
  3. ผลการทดลองใช้องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความ
ร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา พบว่า ความส าเร็จของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงการ อยู่ในระดับมาก    
  4. ผลการน าองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับ
ภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สู่
การปฏิบัติจริงพบว่า ความส าเร็จของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจท่ีมี
ต่อโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
            5. ผลการประเมินผลองค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความ
ร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา พบว่า  
  5.1 สมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความรู้และด้านทักษะ พบว่า จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 หมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 16.07 และหมวดวิชาพื้นฐาน
ประยุกต์ (หมวดวิชาสามัญ) เพิ่มขึ้น 15.11 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 5.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาค
ประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   
  5.3 ความพึงพอใจของครูฝึกในสถานประกอบการเกี่ยวกับผู้เรียนสาขางานผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ท่ีรับเข้าท างานในสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

 5.4 ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้องค์ประกอบการพัฒนาการ
บริหารอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่า สถานประกอบการเพิ่มขึ้นจ านวน 10 แห่ง   
  5.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า ได้ท างานในสถานประกอบการ 
ร้อยละ 52.63 และประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 31.58 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562   
  5.6 ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังใช้องค์ประกอบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา : 
กรณีศึกษาความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาสาขางานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้เรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 จ านวน 11 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 36.67   
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