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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ี
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2) ตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สมรรถนะและตวัช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ีโครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 15 ตัวช้ีวัดโดยเรียงจากค่าน้้าหนักสมรรถนะที่มากที่สุด ได้แก่ 
สมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ 4 ตัวช้ีวัด สมรรถนะการเป็นผู้น้า 5 ตัวช้ีวัด สมรรถนะการสื่อสาร 3 ตัวช้ีวัด และสมรรถนะ
เครือข่ายการบริหารจัดการ 3 ตัวช้ีวัด 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า โครงสร้างสมรรถนะและตัวช้ีวัดของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (CMIN/df=1.170, P-value=0.185, GFI=0.960, AGFI=0.910, RMR=0.003, RMSEA= 0.030) 
  

ค าส าคัญ: สมรรถนะและตัวช้ีวัด, ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน, โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี), 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to develop competencies and indicators for administrators of 
private vocational education in Eastern Economic Corridor area, 2) to validate and confirm a development of 
competencies and indicators for administrators of private vocational education in Eastern Economic Corridor 
area. Administrators of private vocational education in the Eastern area were chosen as the sample of the 
study. The questionnaires were used as a research tool. 
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 The research results were 1) the competencies and the indicators for the administrators of private 
vocational education in Eastern Economic Corridor area consisted of 4 competencies 15 indicators by 
determining the highest factor loading that are 1. the leadership competency 5 indicators, 2. the strategic 
thinking competency 4 indicators, 3. the communication competency 3 indicators and 4. the network 
competency 3 indicators, 2) validation and confirmation of competencies and indicators for administrators of 
private vocational education in Eastern Economic Corridor area model significantly correlated with the 
empirical data (CMIN/df=1.170, P-value=0.185, GFI=0.960, AGFI=0.910, RMR=0.003, RMSEA= 0.030).  
 

Keywords: Competencies and Indicators, Administrators of private vocational education, Eastern Economic 
Corridor (EEC), Private vocational education 

 

บทน า 

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศด้าเนินการโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic 
Corridor (EEC) ในปีพุทธศักราช 2561 เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความส้าเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือที่เรียกว่า Eastern Seaboard ที่ได้ด้าเนินการมาเป็นระยะเวลา 30 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกดังกล่าว เป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด ด้วยการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง เพื่อรองรับโรงงานกว่า 5,000 แห่ง มีการสร้างท่าเรือน้้าลึกแห่งแรก
ของประเทศไทยบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมส้าคัญ ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยท้าเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2560) ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านระบบคมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท้าให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือกใน
การตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้ามากขึ้น ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่สูงขึ้น ซึ่งท้าให้ประเทศไทยอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ทีส่้าคัญ ท้าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียได้ 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา EEC นั้น เป็นการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง อีกทั้งก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ รวมไปถึงการให้บริการจากภาครัฐแบบครบวงจร เป็นการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับ
นานาชาติ (ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2560) 
 ส้าหรับการลงทุนในระยะ 5 ปีแรก (2560 – 2565) รัฐบาลด้าเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน
สนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบไปด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-
Curve) คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มเชิ งสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบิน
และโลจิสติกส์ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ครอบคลุมพื้นที่น้าร่อง 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2560) ซึ่งส่งผลต่อแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ให้ความส้าคัญกับการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาในการผลิตแรงงานตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่
เนื่องจากระบบอาชีวศึกษาไทยถูกปล่อยปละละเลยจนมีคุณภาพต่้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน/นักศึกษาจ้านวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี และจากสาเหตุ
ของคุณภาพทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาค่อนข้างต่้า ท้าให้นักเรียน/นักศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาที่จบจากปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลและวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน และปัญหาความประพฤติ การทะเลาะวิวาทของนักเรียน/
นักศึกษาต่างสถาบัน ล้วนส่งผลต่อจ้านวนนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนลดลง ผู้ปกครองขาดความ
เชื่อมั่น และห่วงใยความปลอดภัยของกุลบุตรกุลธิดา (ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, 2559)  
 นอกจากนี้ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ (2559) ยังได้กล่าวถึงปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
ประการแรกว่า หลักสูตรอาชีวศึกษาถูกออกแบบมาไม่เหมาะกับความพร้อมของผู้เรียน และละเลยทักษะความรู้พื้นฐาน 
กล่าวคือ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ต่้ามาก โดยเฉพาะในนักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีผลการเรยีนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ไม่ด ีจึงท้าให้ขาดทักษะช่างที่ดีท่ี
มีความจ้าเป็นต้องใช้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประการที่สอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่เปิดสอนสาขาที่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งแรงงานท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาผลิตส่วนใหญ่อยู่ในสาขาที่มีอัตราการจ้างงาน
น้อย ในขณะที่สาขาอาชีพท่ีมีความต้องการมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากลับผลิตออกมาไม่มาก สาเหตุส้าคัญมาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสามารถเลือกเปิดสอนสาขาใดก็ได้ โดยไม่ต้องค้านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการ และการขาดระบบ
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานท่ีจะสามารถน้าข้อมูลมาช่วยวางแผนการผลิตก้าลังคน แม้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเปิดสอนได้
ตรงสาขา แต่เนื้อหาหลักสูตรไม่ตรงกับทักษะความรู้ที่สถานประกอบการต้องการ เพราะเนื้อหาหลักสูตรถูกก้าหนดโดย
อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นหลัก ซึ่งขาดประสบการณ์ในการท้างานกับภาคเอกชน และแม้หลักสูตรจะสอนทักษะ
ความรู้ที่สถานประกอบการต้องการ แต่ผู้เรียนยังขาดความเช่ียวชาญจนไม่สามารถท้างานจริงได้ สาเหตุจากการขาดทักษะ
ความรู้พื้นฐานท่ีจ้าเป็นดังกล่าวข้างต้น อาจารย์อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการ จึงไม่สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียนได้ และระบบผลิตอาจารย์อาชีวศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถรับประกันได้ว่า อาจารย์
ที่ส้าเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในทักษะช่างต่างๆ  
 จากปัญหาคุณภาพทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาจารย์และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอาชีวศึกษาด้อยคุณภาพ ประกอบกับค่าตอบแทนอาจารย์ต่้า ท้าให้ขวัญและก้าลังใจในการท้างานต่้าตามไปด้วย จึงไม่
สามารถดึงดูดคนเก่งให้มาเป็นอาจารย์ได้ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดความต่อเนื่องเพราะอาจารย์ออกกลางคัน 
ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยจึงไม่สามารถพัฒนาได้ ถ้าไม่เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้มีสัดส่วนที่
เหมาะสมกับจ้านวนผู้เรียน ในส่วนของอุปกรณ์ครุภัณฑ์นั้นมีการลงทุนน้อย ถูกใช้งานมานาน และขาดการบ้ารุงรักษา อีกทั้ง
งบประมาณวัสดุฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ ท้าให้ไม่มีความทันสมัยกับสภาพในปัจจุบัน (ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, 2559) 
 นอกจากนี้ รายงานของส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ยังพบว่า ค่านิยมทางการศึกษาของผู้เรียนในปัจจุบันไม่
นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา อีกทั้งผู้ที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาลาออกกลางคันจ้านวนมาก และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น 
(ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) เป็นเหตุผลที่ท้าให้ประเทศไทยมีความจ้าเป็นต้องผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อีกประการหนึ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้ก้าหนด
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เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นสัดส่วนการเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ คือ 60:40 รวมไปถึงภาพลักษณ์ของผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาในเรื่องพฤติกรรม ท้าให้ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัย และได้ความรู้จากการเรียน
อย่างแท้จริง ปัญหาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีพอย่างเห็นได้ชัด จากเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษาที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อสายสามัญในสัดส่วนดังกล่าวจึงไม่เป็น
ผลส้าเร็จ จึงได้ปรับสัดส่วนใหม่เป็น 50:50 ในปีการศึกษา 2560 โดยการส่งเสริมภาพลักษณ์การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการ
ให้บริการสังคม เพื่อให้เกิดค่านิยมใหม่ในการเรียนสายอาชีพ (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จึงเปิด
โอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ เนื่องจากรัฐบาลมีขีด
ความสามารถที่จ้ากัดหลายด้าน จึงเป็นโอกาสส้าคัญของเอกชนที่จะเข้ามาผลิตก้าลังคนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานในปัจจุบัน (นฤนาท เพิ่มพงศ์พิสิฐ และจรัญญา ปานเจริญ, 2560)  
 จากปัญหาการบริหารการจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการเปิดโอกาสของรัฐบาลในการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีสมรรถนะที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงต้องมีสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจะ
ส่งผลทุกด้านในการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา รวมไปถึงการจัดการศึกษาของประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นกล
ไกลส้าคัญ และมีอิทธิพลสูงในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือว่าสมรรถนะและตวัช้ีวัดของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึง
เป็นเรื่องที่ส้าคัญต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับ (เมธาวี ภุมรินทร์, 2559) ที่ได้
กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ผู้บริหารเป็นตั วแปรส้าคัญใน
สถานศึกษา คือ ต้องมีคุณภาพ กล่าวคือ มีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความฉลาดทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อ ให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการใน
พื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และสังคมโลก  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีความสนใจศึกษา สมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในเขตพื้นทีโ่ครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะน้าไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวม
ไปถึงคุณภาพของผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน 
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส้าเร็จมาจากโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งผลจากการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามสมรรถนะและตัวช้ีวัดดังกล่าวของผู้บริหาร เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาและของประเทศอย่างมีคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติส้าหรับผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาหรือแต่งตั้ง ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องสมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixes Method Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการทางสถิติและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากต้ารา 
บทความ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก้าหนดกรอบ
แนวคิดสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารสถานศึกษา ส้าหรับเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างมี
โครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เกี่ยวกับสมรรถนะและตวัช้ีวัดที่จ้าเป็นของผู้บริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดท้าเอกสารในการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนโดยการจัดท้าเอกสารในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามร่างสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนจากขั้นตอนที่ 1 และก้าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มให้เป็นผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และหรือมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อ
วิเคราะห์และตรวจสอบความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในการน้าไป
สร้างแบบสอบถามในข้ันตอนต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันความสอดคล้องของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผู้วิจัย
ได้สร้างแบบสอบถามจากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนท่ีได้จากขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ น้าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทดลองใช้เครื่องมือและปรับคุณภาพเครื่องมือกับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกจ้านวน 51 วิทยาลัย เพื่อน้าไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
วิธีการทางสถิติและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงตัวช้ีวัดสมรรถนะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผู้วิจัยพิจารณาข้อความและ
ภาษาที่ใช้ของตัวช้ีวัดทั้งหมดตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากขั้นตอนที่ 3 ได้สมรรถนะ 4 ด้าน 15 
ตัวช้ีวัด คือ สมรรถนะด้านการเป็นผู้น้า (5 ตัวช้ีวัด) สมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (4 ตัวช้ีวัด) สมรรถนะด้านการสื่อสาร 
(3 ตัวช้ีวัด) และสมรรถนะด้านเครือข่ายการบริหารจัดการ (3 ตัวช้ีวัด) 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากผลการยืนยันความสอดคล้องของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ CMIN/df=1.170, P=0.185, GFI=0.960, AGFI=0.910, RMR=0.003, RMSEA= 0.030 จึง
ยอมรับได้ว่า สมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกมี 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะการเป็นผู้น้า ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด 2) สมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 3) สมรรถนะการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด และ 4) สมรรถนะเครือข่ายการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ทุกดัชนตีัวช้ีวัดมีความเหมาะสม  
 จากการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีความส้าคัญมากที่สุดคือ สมรรถนะด้านการคิดเชิ งกลยุทธ์ 

(=1.00, S.E.=0.017) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการเป็นผู้น้า และสมรรถนะด้านการสื่อสาร ซึ่งทั้งสองด้านนี้มี

ความส้าคัญเท่ากัน (=0.999, S.E.=0.016) และด้านที่มีความส้าคัญน้อยที่สุด คือ สมรรถนะด้านเครือข่ายการบริหาร

จัดการ (=0.991, S.E.=0.017) เมื่อตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของโมเดลในแต่ละสมรรถนะ จะเห็นได้ว่ามีตัวช้ีวัดที่มี
ความส้าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. สมรรถนะการเป็นผู้น้า ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่มีความส้าคัญมาก
ที่สุด คือ ตัวช้ีวัดด้านการบริหารความเสี่ยง รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดด้านการมีวิสัยทัศน์ และตัวช้ีวัดด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร 2. สมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่มีความส้าคัญมากที่สุด คือ ตัวช้ีวัด
ด้านการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และตัวช้ีวัดด้ านการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 3. สมรรถนะการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่มีความส้าคัญมากที่สุด 
คือ ตัวช้ีวัดด้านทักษะการสื่อสาร รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดด้านการสื่อสารที่ทันสมัย และตัวช้ีวัดด้านการสื่อสารหลายช่องทาง 
และ 4. สมรรถนะเครือข่ายการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่มีความส้าคัญมากที่สุด คือ ตัวช้ีวัดด้าน
การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากร และตัวช้ีวัดด้านการ
สร้างเครือข่ายและทีมงาน 

จากผลการวิจัย จึงได้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเรียงล้าดับตามค่าน้้าหนักองค์ประกอบสมรรถนะ โดยมี
รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะและตัวช้ีวัดผู้บริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ี
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ภาณินี แสงหริัญ, 2562) 

 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 

 

 

การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

 

การบริหารความเสี่ยง 

 

ทักษะการสื่อสาร 

การส่ือสารท่ีทันสมัย 

การส่ือสารหลายช่องทาง 

 

การมีวิสัยทัศน์ 

 
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 

 

 

ทักษะและบุคลิกภาพของผู้น า 

 

 การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 

 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

 
การพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากร 

 

 
เครือข่าย 

การบริหารจัดการ 
 

การสร้างเครือข่ายและทีมงาน 

 

การวางแผนอย่างเป็นข้ันตอน 

 

 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

 
การเป็นผู้น า 

 

 การส่ือสาร 

 

สมรรถนะและ

ตัวช้ีวัด

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เอกชน ในเขต

พื้นท่ีโครงการ

เขตพัฒนา

เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

1.000"' 

0.999"' 

0.999"' 

0.991"' 

R2=1.000 

R2=0.999 

R2=0.997 

R2=0.982 

0.983"' 

0.980"' 

0.815"' 

0.585"' 

R2=0.96

7 

R2=0.960 

R2=0.957 

R2=0.963 

0.989"' 

0.987"' 

0.983"' 

0.648"' 

0.979"' 

0.991"' 

0.983"' 

0.976"' 

0.991"' 

0.986"' 

0.511"' 

R2=0.960 

R2=0.974 

R2=0.958 

R2=0.978 

R2=0.967 

R2=0.981 

R2=0.966 

R2=0.953 

R2=0.982 

R2=0.972 

R2=0.940 



  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   59 
 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี 

Vol 14 NO 3  September - December  2020 

สรุปผล 

 การวิจัยนี้สามารถสรุปตามผลของการวิจัยได้ดังนี้  
1. สมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด สามารถเรียงล้าดับตามค่าน้้าหนักองค์ประกอบสมรรถนะ ดังนี ้     
 1) สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะด้านการ
คิดเชิงกลยุทธ์เป็นสมรรถนะที่มีความส้าคัญมากที่สุดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส้าเร็จของสถานศึกษา เพราะการคิด
เชิงกลยุทธ์ท้าให้มีโอกาสประสบความส้าเร็จในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ (มาตา แก้วเซ่ง, 2559) ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อน้าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ ในการปรับใช้กลยุทธ์ของสถานศึกษาได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของสถานศึกษา ที่จะสามารถน้าไปปรับให้เหมาะสมกับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการวางแผนผลติก้าลงัคนท่ีค้านึงถึงทักษะ สมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติที่ตรงตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการเป็นส้าคัญ  
 2) สมรรถนะการเป็นผู้น้า ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด เป็นบทบาทหน้าที่ที่ส้าคัญของผู้บริหารที่จะต้องมี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี รวมไปถึงการสื่อสารมีความรวดเร็วและทันสมัย สอดคล้องกับ (พระครู
ปฐมเจติยานุรักษ์ และ กฤษฎา นันทเพ็ชร, 2559) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น้าว่า ภาวะผู้น้าของผู้บริหารเป็น
ปัจจัยหลักทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษาที่จะมีประสิทธิผลและส้าเร็จตรงตามเป้าหมาย เมื่อวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องมีสมรรถนะการเป็นผู้น้า ท่ีจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และก้าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกท้ัง
กระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นความส้าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว และ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นการน้าไปสู่การผลิตแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 3) สมรรถนะการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด การใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อทั้งบุคคล
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เมื่อคนต้องท้างานกับคนจึงจ้าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารในสถานศึกษา
เป็นการถ่ายทอดความคิด ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกิดความเข้าใจใน
เป้าหมายของสถานศึกษา และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ควรมีทักษะในการประสานงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดย
มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ  (ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, 2561) เพื่อใช้ในการ
ติดต่อกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการในเขตพ้ืนท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 4) สมรรถนะเครือข่ายการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด แสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันสถาน
ประกอบการใดๆ ไม่สามารถเติบโตได้เพียงล้าพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทีมงานภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และมีเครือข่ายที่ดีภายนอก ซึ่งผู้บริหารต้องสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมในการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการ เพื่อให้มีผู้เช่ียวชาญหรือผู้ช้านาญการหรือที่ปรึกษาภายในสถานศึกษา และเป็นการ
รองรับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นการแสวงหาความร่วมมือในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการ
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พัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องให้ความส้าคัญในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทีมงานภายใน
สถานศึกษาในการด้าเนินงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ (พัศนิยา โกยสกุล, 2556) 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
พื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า โครงสร้างสมรรถนะและตัวช้ีวัดของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นท่ีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังนี้ 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนา 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ควรตระหนักในการน้า 4 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะการคิด
เชิงกลยุทธ์ สมรรถนะการเป็นผู้น้า สมรรถนะการสื่อสาร และสมรรถนะเครือข่ายการบริหารจัดการ ไปพัฒนาผู้บริหารเอง และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นการปรับกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันและพัฒนา พร้อมเพิ่มพูนสมรรถนะที่เหมาะสม
ส้าหรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

2. ควรน้าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นนโยบายในการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่
เหมาะสม ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้บริหาร 
เพื่อความส้าเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อการแข่งขันและพัฒนาของสถานศึกษา และการมีงานท้าของบัณฑิตที่สนองต่อความ
ต้องการก้าลังคน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรที่นอกเหนือจากผู้บริหาร เช่น บุคลากรครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน หรือผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อจะได้ข้อมูลจากทุกส่วนมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะและตัวช้ีวัดที่
หลากหลาย และเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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