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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาคําตอบวาอะไรเปนปจจัยความสําเร็จ (Success factors) ของการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning--WiL) สําหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
เพื่อนําไปผลที่ไดไปใชในการออกแบบแบบจําลอง WiL จากนั้น นําแบบจําลองไปออกแบบและพัฒนาคูมือ
ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายที่เกี่ยวของตอไป กระบวนการแสวงหาคําตอบดังกลาว กระทําโดย
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของ WIL และการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันในตางประเทศซึ่ง
มีประสบการณในการจัดการศึกษาแบบ WIL มาเปนเวลานาน แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
จากงานวิจัยที่ผานมา จากนั้น นําผลวิเคราะหที่ไดมาสรางแบบสอบถามแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง การเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งภาคประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาค
แรงงาน รวมจํานวน 349 คน ขอมูลในแบบสอบถามแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูเรียน ดาน
ผูสอน ดานสถานศึกษา ดานสถานประกอบการ และดานการเงิน จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหองค
ประกอบเชิงสํารวจ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมมติฐานเชิง
ทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความสําเร็จของการบริหารจัดการ WiL ประกอบดวย 2 
ปจจัย                (1) ปจจัยสําคัญเชิงความรวมมือ (KSFs) 3 ส ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคม
วิชาชีพ (2) ปจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (CSFs) 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร การเรียนการสอน ผูเรียน ผูสอน 
สถานประกอบการ และการเงิน ผลการวิเคราะหองคประกอบชี้ใหเห็นวา แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยเสน อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยู
ในเกณฑยอมรับไดทุกคา 
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Abstract 
 This research purposes to find out what the success factors of Work-integrated 

Learning (Work-integrated learning-WiL) on technical and vocational education to appropriate upon 
Thai educational context and society. In order to lead to the results is then to design and develop 
guidance of practical manual of all parties involved follow. Process of seeking the answer made by the 
review the research on success factors of WiL and studies the worldwide institution that experienced 
in like this for a long time, and then be compared with analysis the result our previous research. The 
result is used to create a questionnaire and then implied to the research sample of the best practices 
both management level and operational level of employee. The results were analyzed and summarized 
return verified by a focus group discussion process for validation the accuracy and prioritized of the 
success factors. The results showed that success factors of management WiL consisting of two 
factors were Key Success Factors (KSFs) on cooperation and Critical Success Factors (CSFs) on 
management. The three KSFs were institution, industry and professional association. The sixth CSFs 
were curriculum, pedagogy, teacher, learner, industry and financial. In the success factors, the 
subjects consist of 349 samples who were randomly selected from industry, academy, professional 
association and employer by a simple random sampling. Self rating questionnaires consisting of 6 
topics are (1) curriculum (2) pedagogy (3) learner (4) teacher (5) industry and (6) finance. The data is 
used to analyze descriptive statistics and to analyze exploratory factor analysis, confirm factor analysis 
and to test structural relationship between the proposed model and the empirical data. The results of 
the study revealed that the relationships between the success factor in the WiL Pagoda Model are 
statistically significant at p-value = 0.05 for all variables. The model’s overall fit are accepted. 
 
Keywords : Work-integrated Learning (WiL), Hands-On Learning (HOL), Cooperative Education, Education Reform, Higher  
   Education 
E-mail : pchininthorn@hotmail.com, wichet.p@gmail.com 
 
 

คํานํา 
1. เหตุผลความจําเปน 

 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช ขาดความรูและทักษะของอาชีพ ไมเชื่อมโยงกับสังคม และการประกอบอาชีพ ผูจบอาชีวศึกษามีความรู
และทักษะรวมทั้งคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานคอนขางต่ํา ไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งๆ ที่
ภารกิจดานการผลิตบัณฑิตเปนภารกิจหลักของอุดมศึกษาทุกแหงที่ตองมีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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 รายงานของ World Economic Forum 2010 ระบุวา ประเทศไทยถูกลดอันดับความสามารถทางการแขงขันลง 2 
อันดับ จากอันดับที่ 34 ในป 2009 เปนอันดับที่ 36 จาก 131 ประเทศในป 2010 ประเด็นที่เปนจุดออนที่สุดของประเทศ
ไทยที่ทําใหประเทศไทยถูกลดอันดับมี 3 ขอ คือ 1) ความสามารถดานเทคโนโลย ี2) คุณภาพการศึกษา และ 3) ความ
เขมแข็งของปจจัยทางสถาบัน 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดระบุวา แนวทางในการแกปญหาคุณภาพ
อุดมศึกษาทําไดโดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนความรวมมือของแตละกลุม
มหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ ใหมีการออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษากับภาคการผลิต เพื่อ
สรางภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ใชอุปสงคจากภาคการผลิตเปนตัวตั้ง ทั้งการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย (Demand led curriculum, technical services and research) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยคือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน (Work-integrated Learning) หรือ WiL 
 ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงเปนความพยายามแสวงหาโมเดลการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทํางานที่
เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาและสภาพแวดลอมของสังคมไทยในระดับอุดมศึกษา 
 

2. การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน หรือ WiL (Work-integrated Learning) 

 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ WiL เปนการเรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสใน
การประยุกตความรู ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตการทํางานที่แทจริงกอนสําเร็จ
การศึกษา จุดมุงหมายการพัฒนาดวยการเรียนการสอนแบบ WiL ก็คือสถาบันการศึกษาไดมีการเชื่อมโยงโลกการศึกษา
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาดวยกัน ทําใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะสูงสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ
ได จุดมุงหมายการพัฒนาคือสถาบันการศึกษาไดมีการเชื่อมโยงโลกการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาดวยกัน ทําให
ประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะสูง สามารถแขงขันในระดับนานาชาติได ซึ่งโครงสรางความรวมมือ ประกอบดวย 
สถานศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ นอกจากนี้ สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชนใน
เชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร 

 จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูกับการทํางานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยการศึกษารูปแบบ WiL จากทั่วโลก พบวามี 9 รูปแบบ ไดแก (1) การกําหนดประสบการณกอน
การศึกษา (Pre-course Experience) (2) การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) (3) สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) (4) การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive 
Apprenticeship or Job Shadowing) (5) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม(Joint Industry University 
Course) (6) พนักงานฝกหัดใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) (7) การบรรจุใหทํางาน
หรือการฝกเฉพาะตําแหนง(Placement or Practicum) (8) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) (9) ารฝกปฏิบัติจริง
ภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) สวนการจัดการศึกษาแบบ  WiL ในประเทศไทย พบวา การ
จัดการเรียนการสอนแบบ WiL ในประเทศไทยมีรูปแบบที่เดนชัดอยู 4 รูปแบบ ไดแก ทวิภาคี (DVT) สหกิจศึกษา 
(Cooperative) การฝกงาน (Apprentice) และการฝกหัด (Internship) 
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วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

 ในการแสวงหา WiL Model ที่เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาไทย อาศัยกระบวนการแสวงหาหลายวิธ ี
ประกอบดวย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสํารวจภาคสนาม (Field survey) สังเกตการณแบบไมมีสวน
รวม สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ (In-depth interview) การศึกษากรณีปฏิบัติดีเดน (Best 
Practice) การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Focus group discussion) สรุปขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และ
แบบสอบถาม จากนั้นไดนํามาประมวล วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ และสังเคราะหออกมาเปนแบบจําลอง WiL เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินการโครงการนํารอง ในกลุมอุตสาหกรรมภาคการผลิตและกลุมอุตสาหกรรมภาคบริการ 
 ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จนั้น การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งภาค
ประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาคแรงงาน รวมจํานวน 349 คน ขอมูลในแบบสอบถามแบง
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานสถานประกอบการ และดาน
การเงิน จากนั้น นําขอมูลที่ไดมาทวนสอบความสอดคลองกันกับขอมูลที่เชิงทฤษฎี ขอมูลเชิงสํารวจดวยการวิเคราะหทาง
สถิต ิโดยวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จดวยสถิติ 

 จํานวนแบบสอบถามที่สง 400 ชุด ตอบกลับ 349 ชุด คิดเปนรอยละ 87.25 จําแนกตามสัดสวนกลุมตัวอยาง
ตามอายุงานไดดังนี้ อายุงาน 3-5 ป คิดเปนรอยละ 57อายุงาน 4-7 ป คิดเปนรอยละ 16 อายุงาน 8-10 ป คิดเปนรอยละ 7 
อายุงาน 11-17 ป คิดเปนรอยละ 8 มากกวา 17 ปคิดเปนรอยละ 12  
 จําแนกตามสัดสวนกลุมตัวอยางตามตําแหนงงานไดดังนี้ ตําแหนงวิศวกรคิดเปนรอยละ 35 อาจารยคิดเปนรอย
ละ 24 ผูจัดการฝาย คิดเปนรอยละ 10 เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 6 ผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 3 และอื่นๆ 
คิดเปนรอยละ 22 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความคิดเห็นตอปจจัยความสําเร็จของ WiL อยูในระดับเห็นดวย
มาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียระหวาง 3.91- 4.24 และมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.65-0.94 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางสถิติชี้ใหเห็นวา ปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาแบบ WiL ใน
แบบจําลอง Pagoda Model นั้น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกตวัแปร รวมทัง้คาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรบัไดทุกคา โดยแบบจําลองสุดทายมีคาสถิติดังนี ้คาไค-
สแควร (X2) มีคา = 325.56, df = 312, p-value = 0.29; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 
0.011; SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) = 0.054; GFI (Goodness-of-fit index) = 0.95; AGFI 
(Adapted goodness-of-fit Index) = 0.91; CN (Critical N) = 414.72 สําหรับอิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานหลักสูตร 
พบวา การเนนการทํางานในอาชีพไดจริง อิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานการเรียนการสอน พบวา การมีครุภัณฑ 
อุปกรณจริงและวัสดุเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกับการปฏิบัติงานจริง อิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานผูเรียน พบวา การ
เนนใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห ปฏิบัติงานไดจริงและสามารถแกไขปญหาได อิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานผูสอน พบวา 
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ผูสอนที่อยูในสถานประกอบการควรมีทักษะในการถายทอด ส่ือสารเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ และผูสอนในสถานศึกษา
ควรมีประสบการณจริงในวิชาชีพมากอน อิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการ
ควรมีระบบการฝกอาชีพที่เปนมาตรฐาน และอิทธิพลมากที่สุดของตัวแปรดานการเงิน พบวา ภาครัฐควรใชกลไก/
มาตรการทางการเงิน เพื่อจูงใจสถานศึกษาใหจัดหลักสูตรแบบ WiL 
 

2. แบบจําลอง WiL Pagoda Model 

 ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการดังกลาวคือ WiL Pagoda Model ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1  แบบจําลองเจดีย WiL (WiL Pagoda Model) 
 
 

 

3. รายละเอียดแบบจําลอง 

 รูปทรงของ Pagoda  Model มีพื้นฐานมาจากเจดียซึ่งเปนสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา สะทอนพลังความคิด
แบบชาวตะวันออก แบบจําลอง WiL Pagoda Model มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ เรียกวา [4หลัก] x [6ชั้น] x 
[3ปจจัยสนับสนุน]  มีรายละเอียดดังนี ้
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 [4หลัก]   
 อาศัยหลักการสําคัญของการสรางเจดีย 4 ประการ ประกอบดวย 
 (1) มีลักษณะเปนชั้นๆ (Layering approach) (2) ความเชื่อมประสาน (Connectivity) (3) ความเปนลําดับ 
(Serializability) และ (4) ความบูรณาการ (Integration) การสรางเจดียจะใชวิธีการแบบลางขึ้นบน (Bottom up 
approach) เจดียจะเริ่มสรางจากชั้นของฐานรากใหแลวเสร็จกอน จึงคอยสรางชั้นที่อยูเหนือขึ้นไปได แตละชั้นจะมีความ
เชื่อมประสานเปนเนื้อเดียวกันภายในชั้นเดียวกันและเชื่อมประสานระหวางชั้นอีกดวย ชั้นบนจะสามารถสรางไดก็ตอเมื่อ
ชั้นกอนหนานี้ถูกสรางไวสมบูรณแลว เจดียจะเปนองคที่สมบูรณไดลวนถูกหลอมรวมบูรณาการองคประกอบที่แตกตาง 
หลากหลาย และจํานวนมากเขาไวดวยกัน การสรางเจดียจะงดงามมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการเชื่อม
ประสาน จัดสรร และหลอมรวมองคประกอบทั้งหมดเขาดวยกัน การสรางเจดียจึงตองใชทั้งศาสตรและศิลป เชนเดียวกับ
การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ WiL ที่ใช  WiL Pagoda Model 
 [6ชั้น]   
 แบบจําลองแบงองคประกอบออกเปน 6 ชั้น ประกอบดวย 
 ชั้นที่ 1  ชั้น 3 ส (Stakeholder layer) ประกอบดวย สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ  
 ชั้นที่ 2 ชั้นสมรรถนะ (Competency layer) ประกอบดวยความรู (K-Knowledge) ทักษะ (S-Skill) และ
คุณลักษณะ (A-Attribute) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะตามหนาที่ 
(Functional competency) และสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ (Professional/Special competency)  
 ชั้นที่ 3 ชั้นมาตรฐาน (Standard layer) ประกอบดวย มาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 ชั้นที่ 4 ชั้น WiL (WiL layer) ประกอบดวย รูปแบบของ Work-integrated Learning ไดแก DVT (Dual 
Vocation Training), Coop (Cooperative education), Apprentice, Internship ในประเทศไทย หรือรูปแบบอื่นๆ เชน 
Practice School สําหรับบัณฑิตศึกษา หรือรูปแบบอื่นๆ จาก WiL ทั่วโลก 
 ชั้นที่ 5 ชั้นรูปแบบการเรียนรู (Learning layer) ประกอบดวยรูปแบบการเรียนรู (Learning style) แบบตางๆ เชน 
PBL (Problem-based Learning), PjBL (Project-Based Learning) Constructivism, RBL (Research-Based 
Learning), (Collaborative Learning), Block Course, แบบอื่นๆ หรือแบบผสมผสาน ที่จะนํามาใชจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ใหสอดคลองกับรูปแบบของ WiL เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
 ชัน้ที่ 6 ชั้นปจจัยความสําเร็จ (Success Factors layer) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานสถานประกอบการ และดานการเงิน 
 [3ปจจัยสนับสนุน] 
 แมแบบจําลองดังกลาวจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญที่จําเปนตอการบริหารจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับ
การทํางานสําหรับอุดมศึกษาไทย ดังอธิบายไวขางตน แตหากตองการใหการจัดการ WiL ตามองคประกอบเหลานั้นมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน ควรไดรับการสนับสนุนจากปจจัยเสริมความสําเร็จดังที่ปรากฏในแบบจําลอง
ทั้ง 3 ดาน ไดแก ภาครัฐ ภาคองคกรเอกชน ภาคชุมชน และองคการปกครองทองถิ่น องคประกอบทั้ง 3 มีสวนสนับสนุน
ความยั่งยืนของการจัดการศึกษาแบบ WiL ได 
 ผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปปจจัยความสําเร็จของการบริหารจัดการ WiL ประกอบดวย 2 ปจจัย (1) 
ปจจัยสําคัญเชิงความรวมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคม
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วิชาชีพ (2) ปจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (Critical Success Factors-CSFs) 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร การเรียนการ
สอน ผูเรียน  
 ในการบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ใหประสบความสําเร็จไดนั้น นอกเหนือจากจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการของ WiL Pagoda Model นี้ตั้งแตขั้นแรกมาจนถึงขั้นสุดทายแลว หากตองการใหการบริหารจัดการ WiL 
บรรลุวัตถุประสงคไดตองพิจารณาและดําเนินตามปจจัยความสําเร็จทั้ง 6 ดาน โดยแตละดานตองมีคูมือปฏิบัติงานระบุไว
อยางชัดเจนเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางหรือมาตรฐานในการทํางานรวมกัน 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาแบบ WiL เพื่อมาใชเปนเครื่องมือ
แกปญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จากการวิจัย ไดเสนอ WiL Pagoda Model เพื่อ
ใชในการแกปญหาดังกลาว  
 สรุปปจจัยความสําเร็จของการบริหารจัดการ WiL ในแบบจําลองดังกลาว ประกอบดวย 2 ปจจัย (1) ปจจัย
สําคัญเชิงความรวมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ 
(2) ปจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (Critical Success Factors-CSFs) 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร การเรียนการสอน 
ผูเรียน ผูสอน สถานประกอบการ และการเงิน 
 ในการบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ใหประสบความสําเร็จไดนั้น หากตองการใหการบริหารจัดการ WiL 
บรรลุวัตถุประสงคไดตองพิจารณาและดําเนินตามปจจัยความสําเร็จทั้ง 6 ดาน โดยแตละดานตองมีคูมือปฏิบัติงานระบุไว
อยางชัดเจนเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางหรือมาตรฐานในการทํางานรวมกัน 
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