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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในระดับสายอาชีพมีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขัน
ได้ และมีการส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความชานาญ มีความเชี่ยวชาญ
และมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านการ
บริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
เทคโนโลยี สังคม และการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจานวนผู้เรียนในสายอาชีพ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลง และเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งจาเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือและกระบวนการจัดการที่ดี การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการดารงอยู่
และความก้าวหน้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ การจัดการองค์การ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
Abstract
The objective of this article was to study the optimization management of private
vocational colleges. According to the policy, the government encourages the
institutions in vocational level developing students with strong knowledge
background and abilities, skills to meet the needs of competitive labor market, the
promotion of private vocational college personnel to enhance skills and expertise,
and teaching efficiency, under the management of Vocational Colleges in the high
changing environment in digital era. To increase effective management required
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analysis of the factors affecting light. Three succeeded in achieving the goal of
increasing the number of students in the vocational college career in private,
vocation which colleges, at present, it might tend to decrease. And to find the ways
of development and increase efficiency in the operation of private vocational college
which needed to use and better processes for the progress of the Private Vocational
College.
Keywords: Efficiency, organization of management, a private vocational college
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีส าหรั บ คนไทย พั ฒ นาคนให้ มีค วามเป็ นคนที่ส มบูร ณ์ มี วินัย ใฝ่ รู้ มี ความรู้ และทักษะ มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในด้ า นการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ให้ความสาคัญในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี เ พื่ อการศึ ก ษาและมี การพัฒ นาระบบการบริห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ในการจั ด
การศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558)
จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษาเพื่อเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรงงาน
ระดับกลาง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานจานวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้น แต่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ เพราะหวังให้จบ
ปริญญาตรี (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เป็นเหตุให้สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญสูง
กว่ า สายอาชี พ ความไม่ ส มดุ ล ของคุ ณ ลั ก ษณะของแรงงานกั บ ความต้ อ งการแรงงานของสถาน
ประกอบการเป็นหนึ่งในปัญหาของแรงงานไทย และปัญหาด้านคุณภาพและการเรียนในสาขาวิชา
วิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทาให้ผู้จบสายอาชีพ ยังคงว่างงานเป็นจานวนหนึ่ง
และ ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง ไม่ ส ามารถผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ กลางเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตผู้เรียนที่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการ ขาดการเรียนที่
เน้นปริมาณผู้เข้าเรียนและจบการศึกษา มากกว่าขีดความสามารถในด้านการปฏิบัติในดับเทคโนโลยี
การเรียนการสอนในระดับอาชี พยั งอยู่ในห้องเรียนเป็นส่ วนใหญ่ ไม่สามารถทันเทคโนโลยีที่ใช้ใน
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อุตสาหกรรม ผู้สอนขาดประสบการณ์จริง และขาดทักษะและประสบการณ์ในอาชีพนั้น ๆ จานวนครู
และบุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษาสายอาชีพยังอยู่ในเกณฑ์ต่า
(ทีดีอาร์ไอ)
บทความนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เครื่ องมือ ในการวั ดความส าเร็จ ขององค์ การส่ ว นหนึ่ งมี การวั ดมาจากผลกาไรที่ไ ด้รั บซึ่ ง
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับองค์การ อย่างไรก็ตามในการวัดผลการดาเนินงานขององค์การคงจะ
วัดจากผลกาไรอย่างเดียวนั้นคงไม่เหมาะสม ควรจะต้องมีการวัดผลจากการใช้ทรัพยากร (input)
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ (output) หรือผลิตภาพ (productivity) การจัดการจัดการองค์การที่
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ (Robinson, 2000) ที่
กาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่ดีผ่านการคิด วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและหน้าที่การงานเพื่อการปฏิบัติงาน (Filippo, 1970) การกาหนดระเบียบที่สามารถช่วย
เอื้ออานวยให้สามารถปฏิบัติงาน (อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์ , 2557) การใช้ดุลยพินิจในการคิดและการ
ตั ด สิ น ใจ การพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การจั ด การองค์ ก ารมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามไปด้วย (Certo & Certo, 2009) การจัดการที่ดีจะช่วย
ลดค่ าใช้ จ่ ายให้ ต่าสุ ด มี ต้น ทุน ที่ ถูก การจัด การที่ดีช่ ว ยสามารถปรับ ตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มในยุ ค ของการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น การจั ด การองค์ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าขององค์การ
ประสิทธิภาพ คือความสามารถในการจัดการกับทรัพยากร (Certo, 2000) ที่มีอยู่ในเกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด โดยพิจ ารณาระหว่ างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิ ตที่ได้รับ ออกมา (Output)
(Herbert, 1960) เพื่อให้เกิดการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ (Drucker, 1967) และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจและสร้างผลกาไรได้มากที่สุด (Millet, 1954)
การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการจัดการวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาเอกชนควรเป็นการมุ่งที่จะสร้าง
วิธีการและรูปแบบที่นาไปสู่ความสาเร็จในการสร้างผลผลิตที่ใช้ทรัพยากรน้อยและได้ผลผลิตที่คุ้มค่า
มากที่สุด โดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการที่ควรเข้ามามีบทบาท
ในการกาหนดความต้องการในการใช้แรงงาน ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากรสาหรับ
การเรี ย นการสอนและสถาบั น การศึก ษาที่ ควรสร้างหลั ก สู ตรเพื่อ ช่ว ยให้ ส ามารถผลิ ตบัณ ฑิตที่ มี
คุณภาพสามารถตอบสนองกับสถานประกอบการ เป็นต้น และเพื่อแสดงถึงศักยภาพของการจัดการ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนั้น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรนับเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหรือทาการเปลี่ยนแปลงอันนาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ภายใต้ ส ถานการณ์ ข องสภาพแวดล้ อ มที่ อ าจส่ ง ผลให้ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนมี ข้ อ
ได้เปรียบและเสียเปรียบจากการดาเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ความ
เปลี่ยนทางสังคม เทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลต่อการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความสามารถในการดารงอยู่
และแข่ ง ขั น ได้ ก็ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการดาเนินงานและสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
(Certo, 2000) ขอนาเสนอดังนี้
1. ด้านโครงสร้างองค์กร การที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยส่วนหนึ่ง
มาจากลั กษณะโครงสร้ างขององค์ กรที่ ถูกออกแบบให้ เ หมาะสม และมีค วามสั มพั นธ์กั บปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้องที่สาคัญ ได้แก่
1.1 ด้านนโยบายที่ครอบคลุ มถึงการกาหนดวิสั ยทัศน์ การมี พันธกิจที่ชัดเจน (วราวุธ
แย้ ม ชุ ติ , 2560) วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก รในระยะยาวและระยะสั้ น การก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การจัดบรรยากาศที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานสามารถสร้างผลผลิตที่
มีคุณภาพ การกาหนดโครงสร้างของวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 ด้านการบริหารและการจัดการ การออกแบบโครงสร้างที่สอดคล้องกับแผนงานใหม่
ความซับ ซ้อนและมีความเป็ น ทางการ การรวมอานาจและกระจายอานาจ การจัดความสั มพันธ์
ระหว่างกลุ่มงานตามสายการบังคับบัญชา การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การกากับติดตาม
การประเมินและการควบคุม
2. ด้านบุคคล คนเป็นสิ่งสาคัญที่ สุดขององค์การ มีบทบาทในการในทางานและขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าขององค์กร เพื่อให้บรรลุกับเป้าหมาย บุคคลที่ผ่านการคัดสรร คัดเลือกตามคุณสมบัติที่
องค์การต้องการในด้านความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
การมีทัศนคติที่ดี เพื่อบุคคลเหล่านี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์การตาม
แผนนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
3. ด้านเทคโนโลยี นับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่งในปัจจุบัน เพราะเทคโนโลยีมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ช่วยให้การทางานมีความผิดพลาดน้อย ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็นต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงจะช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
4. ด้านค่านิยม ความแตกต่างของเพศ อายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ของบุคคล เมื่อมาอยู่ร่วมกัน
ในองค์กร เพื่อทางานร่วมกั นโดยมีเป้าหมาเดียวกัน องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการสร้างค่านิยมร่วมกัน
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ด้วนการสร้างแนวปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกัน ก็เป็นการสร้างค่านิยมของ
องค์การร่วมกันได้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ (สมยศ นาวีการ, 2550) ก็จะสามารถ
ดาเนินไปด้วยดี
กระบวนการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
การจั ด การวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะท าให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ จากการรวบรวมและศึกษากระบวนการการจัดการองค์การที่มีผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านได้กาหนดไว้ สามารถสรุปออกได้เป็นหลักการ ดังนี้ (สุธี ขวัญเงิน, 2559)
1. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปรียบเสมือนการเตรียมตัวให้สามารถปรับตัวและ
เผชิญกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนที่ดีจะช่วยลดการปฏิบัติแบบไร้ทิศทาง ลดความไม่แน่นอนและ
ปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรการจัดทาแผน
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและการพิจารณาสภาพแวดล้อมจากภายนอกอันมีผลต่อการ
กาหนดแผนงานและความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. การจัดองค์การ (Organization) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรมีการจั ดระบบ
ระเบียบของโครงสร้างองค์การให้เอื้ออานวยและมีความเหมาะสมต่อการมอบหมายงานและการทา
กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมี
ความสอดคล้อกงกับเป้าหมาย นโยบายและแผนงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกทราบและสามารถ
ดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
3. การจัดสรรคนเข้าทางาน (Staffing) คนถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน การที่มีคนหรือ
บุ ค ลากรที่ มีคุ ณภาพทั้ งความรู้ ความสามารถ ทัก ษะจะช่ ว ยให้ วิ ทยาลั ย สามารถปฏิบั ติ งานได้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพและภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดสรรคนหรือบุคลากรเข้าทางานจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การวางแผนที่ดี
การสรรหาที่ดี การคัดเลือกที่ดี การฝึกอบรมและพัฒนาที่ถูกต้อง การวัดผลและประเมินที่เหมาะสม
จะช่วยให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีความก้าวหน้าและเติบโตได้
4. การสั่งการ (Directing) ผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรมีทักษะในการเป็น
ผู้นา ผู้คิดริเริ่ม มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถวางแผนป้องกันในสิ่งที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นได้ ควรมีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานและสามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดความราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. การควบคุม (Controlling) การดาเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารออกแบบการควบคุ ม ที่ ดี แ ละเหมาสมให้
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สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการทางานต่าง ๆ จะสาเร็จตามแผนที่ตั้งไว้และไม่
หลงทิศทางและช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเมื่อพบว่ามีสิ่ งที่
ผิดปกติ ดังนั้น ในขั้นของการควบคุมจะเกี่ยวข้องกับการวัดผลงาน การเปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์การวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจาเป็นต้องมี
ความสามารถในการจั ดการองค์การที่ดี การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภ าพการ
จัดการองค์การวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ขอนาเสนอดังนี้
1. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่ต้องปฏิบัติให้
ชัดเจน เมื่อเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วย่อมทาให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่น้อย สามารถ
ทาให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพของงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ต้องมาทางานแก้ไขซึ่ง เป็นการ
เสียเวลา
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรยึดหลักการรักษาระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน ยึดถือเป็น
ข้อปฏิบัติร่วมกันในการช่วยให้การดาเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปด้วยความราบรื่น
และยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
3. ผู้บ ริห ารและผู้ ป ฏิ บั ติงานควรปฏิบัติงานให้ ทันในเวลาที่กาหนด การจัดทาตารางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงวันสิ้นสุดในการปฏิบัติงาน เป็นการช่วยให้รู้จักได้วางแผนในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควรมี ก ารก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานที่ได้คุณภาพตามข้อกาหนดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต้องการและทาให้องค์การมั่นใจได้
ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีการผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ
5. การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี การให้รางวัลกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
บทสรุป
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ขึ้น โดยมีความรู้ มีทักษะและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยอาศัยระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคนและประเทศชาติ
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อย่างไรก็ตามการที่จะบรรลุเ ป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการ
บริหารและจัดการที่ดีเพื่อช่วยผลักดันในเกิดการเจริญก้าวหน้า พัฒนาและนาไปสู่การดารงอยู่ได้
องค์ ก ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนเป็ น รู ป แบบองค์ ก ารประเภทหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านการ
ใช้ฝีมือแรงงาน โดยมีการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับผู้เรียน และการบริหารจัดการที่ดี
จะช่วยส่ งเสริมให้ผู้ เรีย นเป็ นผู้ ที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ ประกอบการ
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องมีการติดตาม มีการใช้ดุลยพินิจในการคิดวิเคราะห์
เพื่อปรับ ตัว ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เทคโนโลยี และสิ่ งอื่นที่อาจมีผ ลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยอาศัยกระบวนการทางการจัดการเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบรรลุไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน แต่ในปัจจุบัน
พบว่าจานวนผู้เรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีจานวนลดลง ด้วยสาเหตุของปัจจัยหลายประการ
เช่น ภาพลักษณ์ของการทะเลาะวิวาท ค่านิยมของผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานได้รับปริญญาตรี
การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีหลักสูตรที่เปิด
โอกาสให้กับผู้เรียนได้เรียนที่หลากหลาย และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้มากขึ้น ส่ง เสริมผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการมีเครื่องมือที่เป็นสื่อสาหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการกาหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและทักษะที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและรู้สึกภาคภูมิใจในการเลือกเรียนสายอาชีพ
จึงเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ในสภาวการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
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