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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม และเพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา การ
ดาเนิ นการวิจั ย 4 ขั้น ตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ร่ ว มมือเพื่อการพัฒ นากาลั งคนด้ านธุรกิจ โรงแรมของวิท ยาลั ยอาชีว ศึกษา แล้ ว ทาการวิ เคราะห์
สั ง เคราะห์ เ นื้ อ หา 2) การสั ม ภาษณ์ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ด้ านธุ ร กิ จโรงแรมและการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษาสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คนซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง โดยแบบสัมภาษณ์ชนิด
ปลายเปิด 3) สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนากาลังคน
ด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟาย
จานวน 3 รอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ 4) การประเมินรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนากาลังคนด้าน
ธุร กิ จ โรงแรมของวิทยาลั ย อาชีว ศึกษา สั งกั ดส านัก งานคณะกรรมการอาชีว ศึ กษา ตั ว อย่างเป็ น
ผู้บริหารด้านธุรกิจโรงแรมและผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จานวน 375 คน โดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน ซึ่งแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1)
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย
๑
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อาชีวศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลั กคือ
องค์ประกอบด้านการกาหนดเป้าหมายและหลักการ องค์ประกอบด้านการวางแผน องค์ประกอบด้าน
การดาเนินงาน และองค์ประกอบด้านการประเมิน และในแต่ละองค์ประกอบหลักประกอบด้วย 4
องค์ประกอบย่อยคือ องค์ประกอบด้านความร่วมมือ องค์ ประกอบด้านหลักสูตร องค์ประกอบด้าน
ผู้เรียน และองค์ประกอบด้านบุ คลากร 2) ผลการประเมินรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า
รูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจ โรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมาก
คาสาคัญ : องค์ประกอบ, รูปแบบความร่วมมือ, การพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม

Abstract
This research The objective is to study the components of the cooperation
model for developing manpower in the hotel business and To create and verify the
cooperation model for the development of the manpower in the hotel business of
vocational colleges Under the Office of the Vocational Education Commission. By
conducting 4 steps of research: 1) Study and analyze the concepts, theories related
to cooperation for the development of hotel business manpower of vocational
colleges And then analyze Synthesizing the content, 2) Interviewing experts in hotel
business and vocational education management, interviewing 5 persons who chose
to be specific. By open-ended interview type.3) Create and verify the suitability of
the cooperation model for the development of the hotel business manpower of the
vocational college Under the Office of the Vocational Education Commission By using
Delphi technique in 3 rounds, with 17 experts selected for specific By using a semistructured interview And a questionnaire that is a 5-level estimation model. The
statistics used for data analysis are median and interquartile range.4) Assessment of
the cooperation model for the development of hotel business manpower of
vocational colleges Under the Office of the Vocational Education Commission For
example, there were 375 executives in the hotel business and administrators of
vocational colleges by multi-stage random sampling. Which the questionnaire With
content validity equal to 1.00, all items and confidence values equal to 0.98. The
statistics used in data analysis are mean and standard deviation. The research found
that 1) The composition of the cooperation model for the development of hotel
business manpower of vocational colleges Under the Office of the Vocational
Education Commission, consisting of 4 main components: Determination of goals and
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principles of operational planning and assessment and in each of the main
components consisting of 4 sub-elements, namely Cooperation in courses on
learners and personnel. 2) The result of the evaluation of the cooperation model for
the development of the hotel business manpower of the vocational college Under
the Office of the Vocational Education Commission found that the educational
cooperation model for the development of hotel business manpower of vocational
colleges Under the Office of the Vocational Education Commission is appropriate, the
possibility of implementation.
Keywords: composition, cooperation model, hotel business manpower development
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บทนา
จากสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่าจานวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2561 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจานวน 38.28 ล้านคน
โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจานวนนักท่องเที่ยว 35.59 ล้านคนอยู่ที่ร้อยละ 7.54 โดย
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่ที่ 2.01 ล้านล้านบาทในปี
พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.83 ล้านล้านบาทอยู่ที่ร้อยละ
9.63 นอกจากนี้การท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเองก็มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.
2561 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเป็นจานวน 164.24
ล้านครั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.61 และก่อให้เกิดรายได้ 1,068.20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 7.94 จากปี พ.ศ. 2560 (กองสถิติการท่องเที่ยว, 2562) โดยอัตราการเติบโตของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วประเทศไทยนั้ น มี อั ต ราการเติ บ โตมากกว่ า อัต ราการเติ บ โตของ
นักท่องเที่ยวที่เดิน ทางทั่วโลก นอกจากนี้การท่องเที่ยวจากคนในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องเช่น เดีย วกัน แสดงให้ เห็ น ถึงศั กยภาพของการท่ องเที่ยวของประเทศไทยที่มีก ารเติบโต
ก้าวหน้าอย่างมาก และเป็นรายได้หลักของประเทศอีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง
ธุร กิจ โรงแรมเป็ น ธุร กิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของรายได้ และจานวน
ห้องพักแรม โดยจานวนห้องพักมรการเติบโตเป็นอย่างมากหากเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2561 โดยในปี พ.ศ. 2559 จานวนห้องพักในประเทศไทยมีอยู่จานวน 481,529 ห้อง
และปี พ.ศ. 2561 มีจานวนห้องพักในประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 721,501 ห้องจะเห็นได้ว่าอัตราการ
เติบโตของจานวนห้องพักนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
ด้านการบริการของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการโรงแรมที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของธุรกิจ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) คุณภาพของการให้บริการในธุรกิจ
โรงแรมนั้ น ขึ้น อยู่ กับตัว ของบุ คลากรในฐานะผู้ ให้ บริการที่ต้องมีใจรักในอาชีพการให้ บริการและ
สามารถพัฒนาของตนเองจนเข้าถึงหัวใจของงานบริการให้เป็นที่พึง พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการซึ่ง
ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจว่าต้องมีการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าให้มาก
ที่สุดสามารถรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการบริการที่ สร้าง
ความประทับใจกับผู้ใช้บริการ (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2555 : 6) จึงนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งของ
การสรรหากาลังคนที่มีคุณภาพในธุรกิจโรงแรม
การอาชีวศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะการผลิตบุคลากร
สายอาชี พ เป็ น บทบาทส าคั ญ ของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด สอนวิ ช าชี พ ในการผลิ ต บุ ค ลากรระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช) และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส) และระดั บ นั ก
เทคโนโลยี ห รื อ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รือสายปฏิบั ติการ เพื่อให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต เป็ นบุค ลากรที่ มี
คุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,
2556 : 76) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นวิธีการจัดการศึกษาวิชาชีพแนวหนึ่งที่มี
ข้อตกลงระหว่างสถาบันหรือสถานศึกษาอาชีวศึก ษากับสถานประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนการวั ด และ
ประเมินผลโดยผู้เรียนจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติ
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ในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคนซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบรวมกันโดยสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551 : 3)
จากการศึกษาและสั งเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา การจัดการ
ศึกษาระบบทิวภาคีของอาชีวศึกษา พบว่า ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนยังดาเนินการ
ได้ไม่บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย เพราะมีลั กษณะต่างฝ่ ายต่างทา ขาดการมีส่ ว นร่ว มกันอย่างจริงจั ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ไม่ได้กาหนดแผนและรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาที่
อย่ างชัดเจนว่าแต่ล ะภาคส่ว นจะต้องมีบทบาทหน้าที่ให้ ความร่ว มมือในการพัฒ นาผู้เรียนร่วมกัน
อย่างไร ทั้งด้านการวางแผนการฝึก การดาเนินการฝึก การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการฝึก
สถานประกอบการส่วนมากไม่มีมาตรฐานเพียงพอ การคัดเลือกนักศึกษาไม่สอดคล้องกับหลักการ
จัดการอาชีวศึกษา และศักยภาพของสถานศึกษา นักศึกษาเองก็มีวุฒิภาวะน้อย และยังมีผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคีต้องออกกลางคัน เนื่องจากมีปัญหาในการฝึกปฏิบัติ การใช้เวลาในการฝึกงานช่วงเวลา
กลางคืน สถานประกอบการใช้แรงงานเกินกาหนดเวลาในสัญญา และยังพบว่าการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สถานศึกษายังไม่เห็ นความสาคัญของการ
นิเทศงานในสถานประกอบการเท่าที่ควร (ชูศักดิ์ บุญปัญญา, 2555 : 145)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการ
บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและสร้างความตระหนักถึงปัญหาความ
สอดคล้องระหว่างความต้อ งการกาลังคนและการผลิตกาลังคนของธุรกิจโรงแรม ในเรื่องคุณภาพ
แรงงาน ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อ
พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึ กษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มี
รูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สามารถนาไปใช้ในการเตรียมและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานของธุรกิจโรงแรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อประเมินรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. รูปแบบการวิจัย
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ กรอบแนวคิด และตัว แปร เพื่อ นามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบและพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาในการวิจัย
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คือ แนวคิด หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งด้านรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ การพัฒนากาลังคนของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาธุรกิจโรงแรม และเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย โดยทาการศึกษาตัวแปร
เกี่ยวกับด้านการกาหนดเป้าหมายและหลักการ ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน และด้านการ
ประเมินผล
โดยผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย มีรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ศึกษา และวิเคราะห์ ห ลั กการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัจจุบัน และปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง กับรูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษาจากเอกสาร บทความและงานวิจั ย ที่เกี่ ยวข้ องทั้ งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
2) นาองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีว ศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฏี ไปทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คนที่เลือกมาแบบเจาะจง โดยแบบ
สัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด ซึ่งทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3) ตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคน
ด้า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสั ง กั ด ส านั กงานคณะกรรมการอาชี ว ศึก ษา โดยการ
สัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 คน ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ
แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ มัธยฐานและ
พิสัยระหว่างควอไทล์
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบ
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
1) นาองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี
ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ มาสร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
2) การประเมินรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้จัดการทั่วไปของ
สถานประกอบการด้านโรงแรม จานวน 375 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถาม
ที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3) นาเสนอรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลั งคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้เชี่ย วชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ ในขั้นการพัฒ นารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จาแนกตามขั้นการ
วิจัยและกาหนดคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิมีตาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายทาง
การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในอาชีวะศึกษาในเชิงนโยบาย เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
ต่างๆ อาจารย์ที่สอนบริหารการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้อานวยการอาชีวะศึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านองค์ประกอบรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่ อพัฒนากาลังคนด้าน
ธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จานวน 5 คน
๒.๒ พัฒนาและตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาก าลั งคนด้า นธุ ร กิจ โรงแรมของวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาโดยใช้ เทคนิ ค เดลฟาย
ผู้อานวยการผู้ บริหารอาชีวะศึกษา ได้แก่ ที่ปรึกษาระดับนโยบาย ผู้อานวยการสานักความร่วมมือ
จานวน 2 คน ธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป หรือหัวหน้าฝ่ายที่ดาเนินงาน ความร่วมมือด้านการ
วิจัยระหว่างอาชีวะศึกษากับธุรกิจโรงแรม หัวหน้าฝ่ายบุคคล จานวน 6 คน ผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนการบริหารจัดการโรงแรม จานวน 9 คนรวมทั้งสิ้น 17 คน การ
ตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินรูปแบบของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
ตัวอย่าง จานวน 375 คน
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
๓.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
ใช้การวิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
๓.๓ การวิ เคราะห์ เ พื่ อประเมิน รู ปแบบใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข้อ มูล คื อ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี
ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย จานวน 3 รอบ พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ การกาหนดเป้าหมาย
และหลั ก การ การวางแผน การด าเนิ น งาน และการประเมิ น และในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ ด้านความร่วมมือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน และบุคลากร
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2. รูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ การกาหนด
เป้าหมายและหลักการ การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมิน และในแต่ละองค์ประกอบหลัก
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ ด้านความร่วมมือ ด้านหลัก สูตร ด้านผู้เรียน และบุคลากร
แสดงได้ตามภาพ

รูปแบบความร่วมมือทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การวางแผน

การประเมินผล

การกาหนดเป้าหมายและหลักการ

การดาเนินงาน

ภาพรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ องค์ประกอบการกาหนดเป้าหมายและหลักการ มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ใน
การนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบย่อยสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านความร่วมมือมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้ อย คือ สถานศึกษา
และสถานประกอบการกาหนดกรอบผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
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ลงนามความร่วมมือ และสถานศึกษาและสถานประกอบการทาการตกลงร่วมกันที่จะผลิตแรงงานที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของแรงงานด้านโรงแรม
๒) ด้านผู้เรียนมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจ ารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ พัฒ นาทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ฝึกอาชีพเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกให้ผู้ฝึกอาชีพเป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผู้ฝึกอาชีพสามารถปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ ให้ผู้ฝึกอาชีพเป็นผู้มีความรู้รอบด้าน ให้ผู้ฝึกอาชีพ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาให้ผู้ฝึกอาชีพมีใจรักงานบริการ และจิตอาสา พัฒนาด้าน
ทักษะ อันพึงประสงค์และสมรรถนะของแรงงานด้านโรงแรม
๓) ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิ บัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการแต่ละที่ พัฒนาหลักสูตรตามบริบทและข้อจากัดของแต่ละ
พื้นที่ จัดหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของแรงงานด้านโรงแรม และ
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
๔) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ บุคลากรของสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีการพัฒนาตนเอง และบุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
๒.๒ องค์ประกอบการวางแผน มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบย่อยสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านความร่วมมือมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิ บัติในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ สถานศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกันกาหนดจานวนผู้ฝึกอาชีพ สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันทา
ข้อตกลงสัญญาฝึกอาชีพ ได้แก่ ระยะเวลาการฝึก ข้อบังคับและระเบียบการฝึก สวัสดิการและเงื่อนไข
ต่างๆ สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันประเมินและจัดเตรียมความพร้อมของทรัพยากร
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกก่อนการเรียนและการฝึกอาชีพสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสถานศึกษาและสถานประกอบการประเมินความ
พร้อมของบุคลากรในการเรียนและฝึกอาชีพ
๒) ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ สถานประกอบการ
กาหนดกรอบทฤษฎี และทักษะพื้นฐานสาหรับการเรียนในสถานศึกษา กาหนดหลั กเกณฑ์ และ
แผนการนิเทศ กากับ และติดตามผู้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดเตรียมแผนการฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ และจัดแผนการเรียนให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
๓) ด้านผู้เรียนมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ วางแผนจานวนผู้เข้าการฝึก
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อาชีพในแต่ละแผนก กาหนดคุณลักษณะผู้เข้าสมัครการฝึกอาชีพ กาหนดขั้นตอนการคัดเลือกกาหนด
และกาหนดวิธีการคัดเลือกเช่น สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
๔) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารของสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ สถานประกอบการจัดเตรียม
บุคลากรผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกและสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกาหนดบทบาท
และหน้าที่ของบุคลากร
๒.๓ องค์ประกอบการดาเนินงาน มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านความร่วมมือมีความเหมาะสมความเป็ นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลกรครู ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึก ครูนิเทศ ปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพเพื่อทาความเข้าใจกับผู้
ฝึกอาชีพ จัดอบรมผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกในด้านการถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล เตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากร อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอาชีพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามที่วางแผนร่วมกัน และคัดเลือกผู้ฝึกอาชีพร่วมกันเพื่อให้ได้ผู้ฝึกอาชีพที่มีความพร้อม
๒) ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมความเป็นได้ ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ดาเนินตามกรอบ
กิจกรรมที่ทาการตกลงร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย ชี้แจง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแก่บุคลากร จัดการ
เรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้จัดตารางการเรียนเพิ่มเติมระหว่างการฝึกอาชีพหากทั้ง
2 ฝ่ายประเมินร่วมกันและเห็นว่าผู้ฝึกอาชีพต้องการและจัดการฝึกในสถานประกอบการตามแผนการ
ฝึก
๓) ด้านผู้เรียนมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ เข้ารับการฝึกอาชีพตาม
ตารางที่กาหนดไว้ และทาสัญญาฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
๔) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ร่วมประชุม สัมมนาทั้ง 2
ฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการฝึกอาชีพ ครูนิเทศเข้าไปติดตาม และสังเกตการณ์การฝึก
อาชีพในสถานประกอบการตามที่กาหนดแผนการนิเทศร่วมกันของทั้ง ๒ ฝ่าย ครูผู้สอนควบคุม และ
สอนพื้นฐานความรู้ตามตารางสอนตามที่หลักสูตรกาหนด และครูฝึกควบคุมและฝึกผู้ฝึกอาชีพตาม
ตารางฝึกอาชีพที่กาหนด
๒.๔ องค์ประกอบการประเมิน มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านความร่วมมือมีความเหมาะสมความเป็ นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ประโยชน์ที่ได้รับ
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ศักยภาพของทรัพยากรต่างๆเพื่อยกระดับในการร่วมมือครั้ง
ต่อไป และรูปแบบความร่วมมือนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒) ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ หลักสูตรสามารถจัด
ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการการเรียนทฤษฎีต่างๆ ในสถานศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
อาชีพได้ การฝึกอาชีพสามารถฝึกผู้ฝึกอาชีพให้ตรงตามคุณลักษณะและสมรรถนะที่กาหนดร่วมกันทั้ง
๒ ฝ่าย และประสิทธิภาพของการนิเทศ
๓) ด้านผู้เรียนมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ผู้ฝึกอาชีพมีคุณลักษณะ
และสมรรถนะตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกาหนดไว้ครบถ้วน และผู้ฝึกอาชีพเข้ารับการ
ฝึกตามตารางการฝึกครบถ้วนตามที่กาหนด
๔) ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงระดับมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย
ให้การสนับสนุนความร่วมมือเพียงพอ ครูผู้สอนสามารถสอนตามตารางอย่างครบถ้วน ครูนิเทศ
สามารถนิเทศตามตารางนิเทศที่กาหนดอย่างครบถ้วน และครูฝึกสามารถฝึกผู้ฝึกอาชีพตามรางฝึก
อย่างครบถ้วน
๓. การประเมินรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจ
โรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมากที่สุด สรุปผลการประเมินรูปแบบได้ดังตารางดังนี้
ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน รู ปแบบรูปแบบความร่วมมือทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.

องค์ประกอบการกาหนดเป้าหมายและหลักการ
องค์ประกอบการวางแผน
องค์ประกอบการดาเนินงาน
องค์ประกอบการประเมิน
รวมเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
̅
4.51
4.45
4.50
4.50
4.49

S.D.
0.50
0.50
0.51
0.45
0.49

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง พบว่า รูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจ
โรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบ พบว่าความเหมาะสมความ
เป็ น ไปได้ ใ นการน าไปปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบการก าหนดเป้ า หมายและหลั ก การ
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องค์ประกอบการดาเนินงาน และ องค์ประกอบการประเมิน และองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมาก ได้แก่ องค์ประกอบการวางแผน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน
ด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่ได้
สรุปผลการวิจัยตามลาดับมาแล้วนั้น มีประเด็นสาคัญ ที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. องค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ การกาหนดเป้าหมายและหลักการ การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมิน และในแต่
ละองค์ประกอบหลักประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ ด้านความร่วมมือ ด้านหลักสู ตร ด้าน
ผู้เรียน และบุคลากร จากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าในการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับการการกาหนด
เป้าหมายและหลักการ การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ในการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา อาทิ เช่น ในการกาหนดเป้าหมายและหลักการ หรือการวางแผนในการดาเนินงาน และ
การประเมินจาเป็นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและจริงจังเกี่ยวกับความร่วมมือ หลั กสูตร ผู้เรียน
และบุคคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เนื่องจากการอาชีวศึกษาได้ว่าเป็นการศึกษาและฝึกอบรม
วิช าชีพ เพื่อมุ่งผลิ ตกาลั งคนงานอาชีพที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่ถูกต้อง ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมผู้ เรียนให้ สามารถเข้าสู่อาชีพที่ตนถนัดอย่างมีคุณภาพและ
สามารถทางานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หลั กการที่ส าคัญของการปฏิรู ปการ
อาชีวศึกษาคือ จะต้องจัดอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยจะต้องมีการวางระบบเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน ให้มีการปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยครอบคลุมด้านหลักสูตรการ
เรียน การสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554 : 31-35) ที่ว่าการอาชีวศึกษาจะต้องพัฒนา
ระบบความร่วมมือ หลักการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ จึง
จาเป็นที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในการฝึกงานให้นักศึกษา ระบบความร่วมมือ
ดังกล่าวเป็น กลไกส าคัญที่จะเอื้อให้ จัดการศึกษาแนวใหม่ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ภาคเอกชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นขั้นการกาหนดวิสัยทัศน์ เป็นหมาย ความต้องการ การ
พัฒนาหลักสูตร การฝึกงาน และการประเมินสมรรถนะของผู้ฝึกอบรมครบกระบวนการความร่วมมือ
และควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการในการใช้
กาลังคน เน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ รวมทั้ง
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาเพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560 : 13-15, 15-17, 33) ได้
พัฒ นาหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พพุทธศัก ราช 2556 ให้ มีค วามสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการ
ประกอบอาชีพอิสระมีความยึดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการการอาชีพที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการโรงแรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมพู (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และเพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สานั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ผลการวิ จัย พบว่ า การบริ ห ารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ รูปแบบการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. การประเมินรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังคนด้านธุรกิ จ
โรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อย พบว่า องค์ประกอบการ
กาหนดเป้าหมายและหลักการ องค์ประกอบการดาเนินงาน และองค์ประกอบการประเมิน มีความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมากที่สุด และองค์ประกอบการวางแผนมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติมาก
จากผลการประเมินรูปแบบจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ใน
การนาไปปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบการกาหนดเป้าหมายและหลักการ องค์ประกอบการ
ดาเนินงาน และองค์ประกอบการประเมิน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการอาชีวศึกษามีจุดมุ่งหมายของการ
บริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ได้ระบุจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า ต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งรายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และจุดมุ่งหมาย
ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ ก าร
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นไปเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้อ งการ
ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล ให้ชุมชน สังคม สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การ
ผลิ ตและพัฒ นากาลังคน การกาหนดมาตรฐานวิช าชีพ และการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม
วิชาชีพ ให้มีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพโดยคานึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการจัดทาแผนปฏิบัติการความ
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ร่ ว มมือ และการระดมทรั พ ยากรจากสถาบัน การอาชีว ศึ กษาสถานประกอบการและชุม ชน เพื่ อ
พัฒ นาการจัดการอาชีว ศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ โดยรัฐต้องสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม วิชาชีพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาได้มีการกาหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายและหลักการทั้งใน
ระดับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และหน่วยงานของอาชีวศึกษาในทุกระดับจนถึงสถานศึกษา
เพราะการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ จึ งมี ความส าคัญและจาเป็น มากส าหรับการพัฒ นาองค์ก ร ซึ่ ง
ปัจจุบันนี้หลายองค์กรได้เริ่มให้ความสาคัญกันมากขึ้นเพราะทรัพยากรมนุษย์ (human resource)
หรือคน ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุ ดในทุกองค์การโดยการใช้แรงสมอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ประสานงาน อานวยความสะดวกต่อสิ่งต่างๆเพื่อจุดมุ่งหมายขององค์การ เมื่อคนหรือบุคลากรมีความ
ตั้ง ใจปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความร่ ว มมือ และความสามารถ องค์ ก ารนั้ น ย่ อมจะประสบผลส าเร็ จ ตาม
จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององค์การ และวิธีดาเนินการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคีมี วิธีดาเนิ น การ 4 ขั้ น ตอน คือ ขั้ นเตรี ยมการ ขั้ นดาเนินการ ขั้นตรวจประเมิ นผล การ
ดาเนินการ และขั้นสรุปผลการดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไคสเนอร์ และคณะ (Kisner &
et al, 1997) เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการในรู ป ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ว่ า วิ ธี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน, การเลือกสรรคู่ดาเนิน
ธุร กิจ ร่ว ม, การกาหนดเป้ าหมายการทางาน (goal) ที่ชัดเจนร่ว มกัน , การบารุงรักษาไว้ซึ่งระดับ
ความสัมพันธ์กับคู่ดาเนินธุรกิจร่วม และการประเมิน ผลความสาเร็จของความร่วมมือ ซึ่งสอคล้องกับ
การศึกษาของธานินทร์ ศรีชมพู (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่ว่า การ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ปัจ จัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิ ต และปั จจัยเงื่อนไข
ความส าเร็ จ รู ป แบบการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้ประสบ
ความส าเร็ จ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารงานระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 2
องค์ประกอบย่อย คือ คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7 หน้าที่ ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 ภารกิจ
กระบวนการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนาหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การ
ควบคุ มตรวจสอบและประเมิ น และการปรับ ปรุงและพัฒ นา สมรรถนะทางวิช าชีพของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3สมรรถนะ และปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการบริหารงาน
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และการประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารงานอาชีว ศึ กษาระบบทวิ ภ าคี ใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนาไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจัยไปใช้
๑.๑ หน่วยงานในระดับนโยบายอันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศในการกาหนด
นโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงานพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจ
โรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๑.๒ หน่วยงานในระดับปฏิบัติ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถนาองค์ประกอบของ
รูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
๑.๓ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรนารูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนด้านธุรกิจโรงแรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไป
ประยุ กต์ใช้จัดการศึกษาเพื่อการพัฒ นาความร่ว มมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลั งคนด้านธุรกิจ
โรงแรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๒ ควรมีการวิจัยและพัฒนา (research and development) รูปแบบความร่วมมือ
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นธุ ร กิ จ โรงแรมของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๒๖๕ –

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒

บรรณานุกรม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๑. แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.moe.go.th/webld/pdf/AA/A_32 pdf.
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554). อาชีวศึกษากับความต้องการของบุคคลและสังคม. แหล่งที่มา:
http://www.teenpath.net/cibtebt.asp?ID=13500.
การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศ, กระทรวง. (2562). สถิ ติ นั กท่ องเที่ ยว. แหล่ งที่ มา: http://thai.
tourismthailand.org/about-tat/statistic.
ชูศักดิ์ บุญปัญญา. (2555). สภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บัณฑิตวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธานินทร์ ศรีชมพู. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. คณะศึกษาศาสตร :
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2555). คุณภาพงานบริการ. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล.
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). การพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพ.
กรุงเทพมหานคร : สานักนโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.
Chusak Bunpanya. (2012). Management conditions for bilateral vocational education Mechanics
Program Phayao Technical College Graduate School. Graduate School Thesis Chiang Mai
University
Kisner & et al.. (1997). The Leadership Challenge. SanFrancisco: Jossey-Bass.
Kritman Wattana-Narong. (2011). Vocational education and needs of individuals
and societies. Search from http://www.teenpath.net/cibtebt.asp?ID=13500.
Ministry of Education. (2008). Vocational Education Act BE 2551. Search from
http://www.moe.go.th/webld/pdf/AA/A_32 pdf.
Office of the Education Council. (2011). Strategy of production and human
development of the country during the educational reform in the
second decade. 2009-2018. Graphic sweet chillies, Bangkok.
Thanin SiChompoo. (2014). Development of a bilateral vocational education system administration
model in educational institutions Under the Office of the Vocational Education
Commission. Education: Master's thesis.
The Office of the Vocational Education Commission (2017). Professional vocational research development.
Bangkok: Office of Policy and Planning Office of the Vocational Education Commission.
Tourism in the country. Ministry. (2019). Tourist statistics. Search from http://thai.tourismthailand.org/abouttat/statistic.
Weeraphong Chalermjirarat. (2012). Service quality. Bangkok: Duangkamol Company Limited.

