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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอนาคตภาพการอาชีว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน้ า
(พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564) ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มสาคัญ
มากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และเขตการค้าเสรี
(Free Trade Area) ที่สาคัญอย่างยิ่งคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะเกิดขึ้น
ในปี ค.ศ.2015 นี้ โดยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทย
จึงต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา
รัฐบาลควรตระหนัก และให้ความสาคัญต่อการอาชีวศึกษาอย่ างจริงจัง ก าหนดให้เป็น
นโยบายแห่งชาติ รวมไปถึงกาหนดบทบาทของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
และจริ ง จั ง การจั ด การเรี ย นการสอน ควรเน้ น การปฏิ บั ติ แ ละร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ
ในการรับนักศึกษาฝึกงานให้โอกาสนักศึกษา ได้สัมผัสกับอาชีพจริง มีการพัฒนาวางแผนการเรียน
ในระบบทวิภาคีอย่างถูก ต้อง เข้าใจ ชัดเจนและจริงจัง ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์
ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ่ง มีจิตวิญญาณจรรยาบรรณความเป็นครู สามารถถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้เป็น
เรื่ อ งที่ เ ข้ า ใจง่ า ยได้ แ ละที่ ส าคั ญ ครู ส ามารถพั ฒ นาความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชี พสาคัญในการสร้าง
คนดังนั้นครูควรที่จะรักและภูมิใจในอาชีพ และครูควรที่จะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
ตามความสามารถ นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษาแนวโน้ม การอาชี วศึก ษาไทยภายใน 10 ปีข้า งหน้ า
ทั้ง 8 ด้านควรมีแนวโน้มในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) ด้านคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษา จะต้องเป็น
ผู้ที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีต่อ
การทางาน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์ และระบบ
ทางไกล วิธีการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี ผู้เรียน สถานประกอบการ รวมไปถึง
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 3) ด้านครูผู้สอนต้องรู้ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์
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วิชาชีพ เก่งปฏิบัติ รู้ลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถผลิตตาราเอง
4) ด้ า นความร่ ว มมื อ ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะกั บ
สถานประกอบการรวมไปถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค 5) ด้ า นมาตรฐาน
ต้องมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพที่จะเป็นบันไดความก้าวหน้า
ในแต่ละสาขาอาชี พ ให้ มี ค วามสอดคล้องของค่าจ้างและทัก ษะฝีมือ 6) ด้านการสนับสนุนของ
รัฐบาล รัฐต้องให้ความสาคัญการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง มีนโยบายที่แน่นอนชัดเจน 7) ด้านค่านิยม
ในการเรียนอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการต้องร่วมกันสร้างและผลักดันให้เกิด
ค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 8) ด้านการบริหารจัดการต้องมีความเป็นอิสระและต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ จะเห็นได้ว่า
ความเชื่อมโยงร่วมมือกันในทุก ภาคส่วนและทุกด้านที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และต่อเนื่องจะส่งผล
ให้อนาคตของการอาชีวศึกษาไทยเกิดการพัฒนากาลังแรงงานของชาติให้มีฝีมือ คุณภาพ สามารถ
สนองตอบความต้ อ งการของสถานประกอบการทั้ ง ใน และต่ า งประเทศสามารถแข่ ง ขั น ได้
แม้จะมีการขยายเขตการค้าเสรีในระดับใดก็ตามและภาพของการอาชีวศึกษาไทยจะมีความชัดเจน
และพึงประสงค์ไ ด้ไ ม่เพี ยงแต่ในทศวรรษนี้ เท่านั้นแต่จะเป็นการปูพื้นฐานของการพัฒนา และ
ยังก่อให้เกิ ดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัว คุณภาพสังคม และคุณภาพของคนไทย
ทั้งประเทศ

ค

Duangnapha Mokkaranurak. 2011. The Scenario of Vocational Education in Thailand During
the Next Decade (2011-2021). Doctor of Philosophy Thesis in Educational Administration,
Graduate School, Khon Kaen University.
Thesis Advisors: Asst. Prof. Dr. Thaveechai Boonterm, Asst. Prof. Dr. Chumpol Poolpatarachewin
ABSTRACT
The objective of this research was to studying the scenario of Vocational Education in
Thailand during the next decade (2011-2021) by using the methodology of Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR). The results are that Vocational Education in Thailand within these 10
years will face of many importance issues such as Globalization, the trend of competitive
advantage in worldwide and Free Trade Area, especially ASEAN Community that will be start in
2015. Skilled worker will be able to move from country to country so Thailand has to prepare
Thai people by improving Vocational Education for the future change.
The Government should realize that Vocational Education (VE) is the most important
way to improve skilled workers to satisfied world labor market. It should be realized as the
Nation Policy. Government should determine the role of all organizations that involving to VE,
especially the private sector, and it should be continuing cooperated. Teaching and learning
should be emphasized on skilled practice and on the job trainings in private sector so that students
will have experience in occupation. Dual System is the most necessary for VE in the future and it
should be planed and clearly understand among schools, private sector, parents, students and all
participants about the concept of Dual system. Teachers is the ones who involve in VE success so
teacher should be a good teacher, should have a good knowledge, occupational experience and be
able to improve their knowledge and technology skill continuing. Teacher should be proud to be
teacher and should have better incentive, benefit and salary. Moreover, researcher find that within
these 10 year, there are 8 trends of VE should be improved 1) The characteristic of graduate
should have occupational knowledge, occupational skills, good communication, responsibility
and accountability, proud and have a good attitude to their job, love and loyalty to their
organization, and should have life skill such as teamwork, leadership, live and work with others.
2) Teaching and Learning should be flexible to students, private sector and technology. There are
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variety of studying such as Dual System, experience transferred system and e-learning.
3) Teachers should know all of their students individually so that introducing a suitable occupation to
each student. Teacher should have a good experience, good knowledge and good skill in occupational
subject that they teach 4) VE has to cooperate with all involving sectors, especially private sector
in order to produce the characteristic of graduate to satisfy them. 5) Having the organization to set
up the VE standardizations. The VE standardization will determine the level of each occupational
skill and the wage of each level. 6) Government should subsidize the budget and policy to VE
continuing. 7) All sectors - Medias, government, private sector and social - should push the value
of studying in VE. 8) It should be decentralization and implement the program of tertiary in VE.
In conclusion, all involving sector in VE should be strong cooperate in order to produce and
improve the quality of Thai worker in order to get a worldwide competitive advantage. Then VE
will improve the quality of life of Thai people and it is not improve only in the next decade but it
is forever.
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อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้
ให้โอกาสผู้วิจัยได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการวิจัยจนบรรลุผลที่มุ่งหวัง
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย บุญเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ดร.ประยุทธ ชูสอน
และอาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ทุกท่านได้กรุณาเสียสละเวลา
ที่มีค่าให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จนทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากผู้เชี่ยวชาญดังรายนามในภาคผนวก
ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มิได้ปรากฏในตารา เป็นความประทั บใจ
และความภาคภูมิใจที่จะอยู่ในความทรงจาตลอดไป ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ผู้ ส อน คณาจารย์ ป ระจาโครงการปริญ ญาเอก สาขาวิช าการบริ หาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้กับผู้วิจัยทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และให้กาลังใจผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการทาวิจัย
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.พรหมสวัส ดิ์ ทิ พ ย์ คงคา ที่ใ ห้ค าปรึก ษา ข้อ คิด เห็ น
ที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ คุณสยาม หัตถสงเคราะห์ ที่ช่วยประสานงาน ขอกราบขอบพระคุณ
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1.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในชํวงระยะเวลา 10 ปีมานี้กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทสําคัญตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ
มากมายไมํ วํ า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางด๎ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วั ฒนธรรม สั งคม และ
สิ่ง แวดล๎อม ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงตํางๆเหลํานี้ ไ ด๎สํงผลกระทบตํอ ระบบและความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน (Labors market) ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะ
ฝี มื อ ของกํ า ลั ง แรงงานให๎ ทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กลํ า วการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในอนาคต
จึง มี ค วามสํา คั ญอยํ า งยิ่ ง การแบํ งเขตการค๎ าเสรีข องกลุํ มประเทศตํา งๆทั่ว โลก สํ งผลให๎ มี ก าร
เคลื่ อ นย๎ า ยของแรงงาน (Mobility) จากประเทศหนึ่ ง ไปยั ง ประเทศหนึ่ ง อยํ า งอิ ส ระ ทํ า ให๎
ตลาดแรงงานมีขนาดใหญํขึ้นมีการแขํงขันด๎านแรงงานสูงขึ้น แนวโน๎มของการแขํงขันทางการค๎า
ระหวํางประเทศที่มีแนวโน๎มการแขํงขันสูงขึ้นสํงผลให๎ สถานประกอบการตํางๆทั้งภายใน และ
ตํา งประเทศ มี โอกาสในการเลื อกแรงงานมากขึ้ น ดัง นั้น แรงงานที่มี คุณ ภาพ มีค วามรู๎ มี ฝีมื อ
มีทักษะอาชีพ จึงเป็นที่ต๎องการสูง
ผลการศึกษาของ Martin Carnoy (1999) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่สํงผล
กระทบตํอการอาชีวศึกษาทั้งโดยรวมและโดยอ๎อมไว๎วํา กระแสโลกาภิวัตน์สํงผลกระทบให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยํางรุนแรง ในตลาดแรงงานในระดับโลกและรวมไปถึงการสํงผลกระทบตํอ
ระบบการอาชี ว ศึ ก ษา อั นเป็ น ผลเนื่ อ งมาจากความต๎ อ งการแรงงานคุ ณ ภาพสู ง ของ
สถานประกอบการ ประกอบกับแรงงานคุณภาพมีความสามารถในการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและ
สามารถลดความสูญเสีย อันเกิ ดจากการผลิตได๎มหาศาล ความต๎องการใช๎ทรัพ ยากรหรือกํ าลัง
แรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้น สํงผลให๎รัฐบาลต๎องเพิ่มบทบาทของตน เพื่อการวางแผนในการพัฒนา
ประเทศและในโลกอนาคตอันใกล๎นี้ มีการคาดการณ์ไว๎วําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์
ของการใช๎ กํ า ลั ง แรงงานราคาถู ก สูํ ส ถานการณ์ คํ า สมองราคาต่ํ า อั น หมายถึ ง กํ า ลั ง แรงงาน
มีการศึกษาสูงขึ้น มีความรู๎ และมีทักษะอาชีพมากขึ้น มีวุฒิทางการศึกษาที่สูงกวํา จะเข๎าแยํงงาน
จากกําลังแรงงานระดับกรรมกรหรือกําลังแรงงานระดับไร๎ฝีมือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2552) ดังนั้นการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ต๎องเรํงวางแผนและต๎องมีการเตรียมความพร๎อม เพื่อ
เตรียมกําลังคนเพื่อพร๎อมเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ที่ไมํอาจคาดเดาได๎
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แนวโน๎มการแขํงขันในด๎านการค๎าระหวํางประเทศมี แนวโน๎มของความเข๎มข๎นมากกวํา
ในอดีต เพื่อการแขํงขันได๎ สินค๎าของไทยจะต๎องมีคุณภาพ มีความโดดเดํนทางคุณลักษณะ และ
นวัตกรรม ดังนั้น แรงงานไทยจะต๎องเป็นแรงงานคุณภาพ คือ มีทั้งฝีมือและความรู๎ เพื่อการผลิต
สินค๎าที่มีคุ ณภาพ ลดการสูญเสีย ยกระดับให๎ส ามารถแขํงขันได๎ทั้ง ทางด๎านคุณภาพสินค๎า และ
คุณภาพแรงงานในตลาดโลก ดัง นั้นสิ่ง ที่ท๎าทายประเทศไทยในอนาคต คือ การจัดหากําลังคน
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี คุ ณ ภาพและสมรรถนะในการทํา งานสู ง เพื่ อ ศั ก ยภาพในการแขํ ง ขั น ได๎
ในตลาดแรงงานโลก จากรายงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึก ษาในคณะกรรมาธิการ
การศึกษาวุฒิสภา (2552) กลําววําระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน รายได๎
หลักของประชากรยังต๎องพึ่งพาอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการสํงออกเป็นสํวนใหญํ ในอดีต
บริษัทข๎ามชาตินิยมมาลงทุนสร๎างฐานการผลิตในประเทศไทย ด๎วยเหตุผลคําแรงราคาถูก ประเทศ
ไทยมีแรงงานที่มีฝีมืออยูํในระดับเดียวกับประเทศเพื่อนบ๎านหรือประเทศที่กําลังพัฒนาตํางๆ อีก ทั้ง
กฎเกณฑ์ตํางๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค๎ายังมีไมํมาก แตํ ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
จีน อินเดีย และเวียดนามมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว ประกอบกับต๎นทุนการผลิต คําจ๎างแรงงาน และ
วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศไทยไมํ ไ ด๎ ต่ํ า กวํ า ประเทศเพื่ อ นบ๎ า นอยํ า งเมื่ อ กํ อ นสํ ง ผลให๎ ป ระเทศไทย
ต๎องสูญเสียความสามารถทางการแขํงขัน มีการย๎ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศ
ดังกลําว สํงผลให๎แรงงานไทยถูกเลิกจ๎าง
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในประเทศไทยในปัจ จุ บั น คื อ สภาวะการขาดแคลนแรงงานไทยที่ มี
คุณภาพตามความต๎องการของสถานประกอบการ อยํ างไรก็ตามรัฐบาลไทยได๎มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา แกํประชากรในประเทศมาโดยตลอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่เน๎น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ยึดทางสายกลาง
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู๎จักประมาณอยํางมีเหตุผล มีความรอบรู๎เทําทันโลก เป็นแนวทาง
ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด “คน” เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา รวมไปถึ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่วํา “คนไทยต๎องได๎เรียนรู๎ ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ” ที่ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาคน แตํจากการศึกษาพบวําศักยภาพการแขํงขัน (Competitive Advantage)
ของประเทศไทยในปัจจุบัน คนไทยยังประสบปัญหาการพัฒนาด๎านการศึกษา สอดคล๎องกับข๎อมูล
ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ที่รายงานวําสมรรถนะของประเทศไทยในภาพรวม
พ.ศ. 2552 ในเวทีสากล โดยการจัดอันดับของสถาบัน Institute for Management Development หรือ
IMD ประเทศ ตั้งแตํ 2547-2552 พบวําสมรรถนะภาพรวมของไทยลดลงโดยตลอด โดยเฉพาะ
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สมรรถนะด๎านการศึกษาซึ่งรวมถึงการอาชีวศึกษา จากข๎อมูลในตารางที่ 1 พบวํา สมรรถนะสํวนนี้
ไทยอยูํในอันดับที่ 47 จาก 57 ประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดอํอนสําคัญที่ฉุดรั้งสมรรถนะในภาพรวมของไทย
ตารางที่ 1 แสดงอันดับความสามารถในการแขํงขันนานาชาติด๎านการศึกษา
ประเทศ (จากทั้งหมด)
2547 (60)
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
สิงคโปร์
14
ญี่ปุ่น
25
มาเลเซีย
24
ไทย
48
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)

2550 (55)
13
12
24
11
19
31
46

2552 (57)
19
5
18
13
26
30
47

ประเทศตํ า งๆ ได๎ มี ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง แรงงานและประชากรในประเทศตนให๎ มี ค วามรู๎
การศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือทางอาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการกําหนดนโยบายการพัฒนาฝีมือ
แรงงานอยํ า งตํ อ เนื่ อ งและตลอดชี วิ ต โดยแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ ที่ ใ นหลายประเทศ
เลือกดําเนินการคือ การมุํงพัฒนาแรงงานภายในประเทศของตนโดยให๎การอาชีวศึกษามีบทบาท
สําคัญ และเมื่ อศึกษายุทธศาสตร์ของผู๎นําประเทศสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา (2552) ในการ
พั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม โดยผู๎นํ า สหรั ฐ อเมริ ก าคาดหวั ง วํ า
ในปี 2020 ชาวอเมริกาจะมีอัตราสํวนการมีการศึกษาและทักษะอาชีพสูงที่สุดในโลก รวมไปถึง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพแรงงานด๎วยการขยาย
การอาชี วศึ ก ษาอยํ า งรวดเร็วจาก 19% เป็น 45.3% และได๎กํ อตั้งโรงเรีย นอาชีวศึก ษากวํา 3,000
โรงเรียนในชํวงเวลาเพี ยง 10 ปีที่ผํานมา เพื่ อการนํารํองการพัฒนาและสํงเสริมการอาชีวศึกษา
ในประเทศจีน Ministry of Education in China (2010) นอกจากนั้น UNESCO (2002) ได๎ยังตอกย้ํา
ความสํ า คั ญของการอาชี วศึ ก ษาอีก วํา การอาชีว ศึก ษากํ อให๎เ กิ ดการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ คคล
ในด๎ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ชํ ว ยให๎ บุ ค คลทํ า งานได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต จาก
การทํา งาน เพิ่มรายได๎จากผลผลิต การอาชีวศึกษาเป็น สํวนเสริม ให๎บุคคลมีรายได๎ อันจะทําให๎
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สภาพเศรษฐกิจดีขึ้ น จนสามารถพั ฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได๎ จะเห็นได๎วํา
การที่หลายประเทศลงทุนทางด๎านการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอนาคต ทางด๎านวิชาความรู๎ ทักษะ
อาชีพ ให๎แกํค นในชาติ ให๎สามารถสนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานในประเทศ และ
ตลาดแรงงานทั่วโลก ทํา ให๎แรงงานเป็นแรงงานที่มีทัก ษะอาชีพ มีศักยภาพสามารถเคลื่อนย๎าย
ถํายโอนไปทํางานที่ใดๆ ก็ได๎ทั่วโลก อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถแขํงขันได๎ในตลาดแรงงาน
สากล เป็นแรงผลัก ดันให๎เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพ
สังคมให๎ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศผู๎นําของโลกทั้งสองประเทศไมํวําจะเป็นสหรัฐอเมริกา และจีน
ตํางมีความมุํงมั่นในการพัฒนาคนด๎วยการพัฒนาการอาชีวศึกษาให๎แกํประชากรในประเทศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และเล็งเห็นความสําคัญของการเป็นพลโลกในอนาคตทั้งสิ้น
นอกจากนี้กระแสเขตการค๎าเสรี (Free Trade Area - FTA) เป็นอีกกระแสที่มีความสําคัญ
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกในหลายกลุํม เขตการค๎าเสรี และที่ใกล๎ตัวมากที่สุด คือ เขตการค๎าเสรี
ASEAN Community หรือประชาคมอาเซียน สภาหอการค๎าไทย (2551) พบวําปัจจุบัน อาเซียน
มีสมาชิก 10 ประเทศประกอบด๎วย ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพมํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย (ดังแสดง
ในภาพที่ 1) โดยในปี 2550 ผู๎นําอาเซียนได๎ลงนามใน “ปฏิญญาวําด๎วยแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)” เพื่อยืนยันเจตนารมณ์รํวมกัน
ดําเนินการให๎สําเร็จตามกําหนดในปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อนําสูํการเป็นตลาดและฐานผลิต
รํวมกัน (Single Market and Single Production Base) และมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน
และแรงงานฝีมืออยํางเสรี และมีการเคลื่อนย๎ายเงินทุนที่เสรี มากขึ้น ประเทศสมาชิก ตํางได๎มีการ
เตรียมการในการการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับกระแสประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN
Community ในปี 2015 ประเทศไทยจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการผลักดันการอาชีวศึกษาให๎เรํงพัฒนา
หลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ผลิ ต กํ า ลั ง แรงงานให๎ ส นองตอบความต๎ อ งการ
ตลาดแรงงานในระดั บ เอเชี ย และนานาชาติ ที่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย๎ า ยเสรี ให๎ ไ ด๎ คํ า แรงที่ สู ง ขึ้ น
ตามคุณภาพฝีมือที่ได๎พัฒนาขึ้น
Road Map for ASEAN Community 2009-2015 (2009) พบวํา ภายในปี ค.ศ.2014ค.ศ.2015 ได๎มีการกําหนดให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานระหวํางประเทศสมาชิกสามารถทําได๎อยํางเสรี
มีการกําหนดมาตรฐานความสามารถหลัก เชํน ทักษะฝีมือ คุณสมบัติของแรงงาน ให๎เป็นทักษะ
ที่จําเป็นของงานในทุกธุรกิจ ผลการศึกษาของสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย (2551) พบวํา
กลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ประเทศไทยได๎เปรียบทางด๎านการเป็นฐานการผลิต สํวนประเทศ
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ที่ได๎เปรียบทางด๎านวัตถุและกําลังแรงงาน คือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพมํา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงกลุํมประเทศที่มีความได๎เปรียบในด๎านตํางๆของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
กลุํมที่มีวัตถุดิบและแรงงาน
เวียดนาม
กัมพูชา
พมํา
ลาว

กลุํมที่มีความถนัดด๎าน
เทคโนโลยี
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย

กลุํมที่เป็นฐานการผลิต
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

ที่มา: สภาหอการค๎าไทย (2551)
ประเทศไทยยั ง คงได๎ เ ปรี ย บในสํ ว นของความถนั ด ด๎ า นเทคโนโลยี และการเป็ น ฐาน
การผลิต แตํยังพบวํานักลงทุนในนานาชาติได๎มีการเคลื่อนย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม
กัมพูชาและลาวบ๎างแล๎ว สํวนประเทศที่ได๎เปรียบทางด๎านกําลังแรงงาน คือ เวียดนาม กัมพูชา พมํา
และลาว ซึ่ง แสดงวํา ด๎า นกํ าลัง แรงงานประเทศไทยยั งไมํใ ชํตัวเลือกที่ดีนัก ในอนาคตแรงงาน
คุ ณ ภาพระดับ ฝี มื อ เทํ า นั้ น ที่ จ ะถู ก จ๎ า งงาน นั บ จากวั นนี้ เ หลื อ เวลาอีก ไมํ ถึง 4 ปี ที่ ป ระเทศไทย
จะก๎ า วสูํก ารเป็ น ASEAN Community การเตรีย มความพร๎อมทางด๎านการพั ฒ นากํ า ลังคน
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการในตลาดโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ ในอนาคตประชาชนคนไทย ประชาชนในทุกประเทศตํางคือ พลเมืองโลก
คนทุกคนตํางต๎องแขํงขันเพื่อความอยูํรอด ประเทศไทยต๎องวางแผนเชิงรุกและเตรียมความพร๎อม
เพื่ อให๎ค นไทยมี ศั กยภาพในการแขํงขันได๎ โดยใช๎ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาคน ผํานกระบวนการ
การอาชีวศึกษา
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ภาพที่ 1 ประเทศสมาชิกเขตการค๎าเสรีประชาคมอาเชียน
ที่มา: สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011)
แนวโน๎มในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคที่แรงงานต๎องมีความรู๎ทักษะวิชาชีพเฉพาะ การศึกษา
เทํานั้นที่จะสํงผลให๎มีโอกาสได๎ทํางาน จากการศึกษาผลการดําเนินงานในรอบ 9 ปี ของการปฏิรูป
การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) การพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาและผู๎ เ รี ย น ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา มี ก ารผลิ ต กํ า ลั ง แรงงานระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาที่ ยั ง
ไมํสอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของประเทศที่ขาดกําลังแรงงานระดับกลาง
ที่มีคุณภาพดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลปัญหาการดําเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551)
เฉพาะสํวนที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา
ประเด็น
ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สถานประกอบการ ขาดทักษะความรู๎พื้นฐานที่จําเป็น ผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษาใหมํยังไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตรงลักษณะงาน
ดังนัน้ สถานประกอบการสํวนใหญํต๎องนําไปฝึกอบรมกํอนเข๎า
ปฏิบัติงานจริง ยิ่งไปกวํานั้นกําลังคนที่ผลิตออกมาขาด
คุณลักษณะด๎านความรู๎และทักษะที่จําเป็นอยํางพอเพียง เชํน
ทักษะด๎านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ (ฟัง พูด
อําน เขียน) การใช๎คอมพิวเตอร์ และความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงขาดคุณลักษณะที่สําคัญตํอการปฏิบัติงาน
จริงบางประการ เชํน การคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ การ
แก๎ปัญหาในงาน การทํางานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน
ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัยตรงตํอเวลา ภาวะ
ผู๎นํา
ด๎านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษายังไมํชัดเจนวําจะให๎ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา
ควรที่จะศึกษาตํอในระดับสูงหรือเข๎าทํางาน ประกอบกับการ
จัดการเรียนการสอนยังไมํสามารถสร๎างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได๎จริง
ด๎านครูผู๎สอน
สถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากนโยบายจํากัดอัตรากําลังคน
ภาครัฐ ผนวกกับการใช๎มาตรการจูงใจให๎ครูออกกํอเกษียณ ทํา
ให๎สูญเสียอัตราครูไปจํานวนมาก อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์บางสํวน หลังจากสําเร็จการศึกษาแล๎วไมํประกอบ
อาชีพครูสํงผลให๎เกิดการขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
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ตารางที่ 3 สรุปผลปัญหาการดําเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551)
เฉพาะสํวนที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา (ตํอ)
ประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาใหมํยังไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตรง
ลักษณะงาน หรือความต๎องการของสถานประกอบการ
ด๎านความรํวมมือ
การมีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษาระหวํางสถาบัน
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการหรือสํวนเอกชนนั้นเจ๎าหน๎าที่
ที่เกี่ยวข๎องยังไมํมีความมั่นใจ เนื่องจากไมํมีประสบการณ์ใน
การจัดอาชีวศึกษามากํอน นอกจากนี้ระดับปฏิบัติยังมีการรับรู๎
คํอนข๎างน๎อย
ด๎านการสนับสนุนของ
รัฐบาล
ด๎านการบริหารจัดการ

รัฐมุํงสํงเสริมและสนับสนุนการผลิตกําลังคนระดับอุดมศึกษา
มากกวําในระดับอาชีวศึกษา
กฎหมายการศึกษาที่มีผลใช๎บังคับแล๎วยังไมํสามารถบังคับใช๎ได๎
อยํางมีปะสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการสํงเสริมความรู๎และ
มาตรการบังคับใช๎ให๎แกํฝ่ายปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมยังไมํ
ชัดเจน ประกอบกับหนํวยงานสํวนกลาง บังคับใช๎กฎหมาย
การศึกษาโดยเน๎นการปฏิรูปโครงสร๎างองค์กรมากกวําการ
ปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา สํงผลให๎การ
ปฏิรูปการศึกษาไมํประสบผลสําเร็จ
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ตารางที่ 3 สรุปผลปัญหาการดําเนินงาน 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551)
เฉพาะสํวนที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา (ตํอ)
ประเด็น
ด๎านคํานิยมการเรียน
อาชีวศึกษา

ปัญหาที่เกิดขึ้น
นักเรียน นักศึกษาไมํนิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผู๎ที่
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาลาออกกลางคันจํานวนมาก สํงผลให๎
ประเทศขาดกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ อีกทั้งความ
นิยมเรียนอาชีวศึกษาไมํเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่
สําเร็จการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังนิยมศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษาอยูํมาก รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเองก็ยังมี
ปัญหาด๎านภาพพจน์วํา เด็กเกเร ชอบชกตํอย ทะเลาะวิวาท และ
ถึงขั้นการฆาตกรรมกัน รวมถึงผลการจัดการเรียนการสอนยัง
ด๎อยด๎านคุณภาพสํงผลให๎ผู๎ปกครองไมํนิยมสํงบุตรหลานเข๎า
ศึกษา ทําให๎จํานวนและสัดสํวนของผู๎เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มได๎
น๎อย ผู๎เรียนนิยมเรียนสายสามัญมากกวําสายอาชีวศึกษา และ
ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สํวนมากเลือก
ศึกษาตํอในระดับปริญญาในสาขาที่ไมํตรงกับการเรียนในระดับ
ปวช. และ ปวส.

ประกอบกับข๎อมูลทางสถิติของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) พบวํา ประชากร
กลุํมอายุ 15-17 ปี ทั้งหมด 3,176,570 คน เรียนตํอ 1,966,875 คน โดยเรียนในสายสามัญ 1,204,057 คน
และสายอาชีวศึกษา 762,818 คน คิดเป็นสัดสํวน 63:37 เนื่องจากสังคมไทยโดยเฉพาะนักเรียนไทย
มีคํานิยมการจบปริญญาสูง ทําให๎เยาวชนสํวนใหญํมีเป้าหมายที่จะศึกษาตํอให๎ได๎ปริญญา สํงผลให๎
การอาชี ว ศึ ก ษาไมํ ส ามารถผลิ ต กํ า ลั ง แรงงานสูํ ต ลาดแรงงานได๎ ประกอบกั บ การจ๎ า งงาน
ในตลาดแรงงาน และระบบราชการกํ า หนดคํ า จ๎ า งตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษามากกวํ า สมรรถนะ
ความสามารถ ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาจึงได๎รับคําตอบแทนต่ํากวําผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมไปถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องผู๎ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาในเรื่ อ งพฤติ ก รรม ทํ า ให๎ ผู๎ ปกครองและนั ก เรี ย น
ขาดความมั่นใจวํานักเรียนจะมีความปลอดภัยและได๎รับความรู๎จากการเรียนอยํางแท๎จริง นอกจากนี้
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ยั ง พบวํ า ปั จ จุ บั น การอาชี ว ศึ ก ษาไทยตกอยูํ ใ นสภาวะด๎ อ ยพั ฒ นาในระดั บ รุ น แรง (เกรี ย งศั ก ดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551) ได๎ประเมินวํา แรงงานฝีมือที่มีอยูํ ประสบปัญหาด๎านคุณภาพซึ่งไมํสามารถ
สนองตอบความต๎ อ งการของสถานประกอบการได๎ แรงงานใหมํ ต๎ อ งได๎ รั บ การฝึ ก อบรม
กํอนปฏิบัติงานจริง แม๎วําจะมีวุฒิการศึกษาสูง ตรงสาขาอาชีพ จะเห็นได๎วําคุณภาพของนักเรียน
อาชีวศึกษาไทยถดถอยลงทุกวัน ประกอบกับปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทไมํเว๎นแตํละวัน ตํางสํงผล
ตํอภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล๎วพบวํา สัดสํวนคนเรียน
สายสามัญตํอสายอาชีพเป็น 30:70 (จุรินทร์ ลักษณวิสิฐ, 2552) ซึ่งผลสืบเนื่องจากประเทศที่พัฒนา
แล๎ว มีการสํงเสริมสนับสนุนประชาชนในประเทศให๎ เลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะ
ฝีมือและพัฒนาคุณภาพแรงงานอันจะสํงผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให๎เห็นเป็นรูปธรรม
ได๎อยํางชัดเจน
จากสภาพปั ญ หา เหตุ ผ ลและข๎ อ มู ล อ๎ า งอิ ง ตํ า งๆ ได๎ แ กํ กระแสโลกาภิ วั ต น์ แนวโน๎ ม
การแขํงขันทางการค๎าระหวํางประเทศ เขตการค๎าเสรี ทั้งในระดับโลกและระดับอาเซียน ทัศนะ
ของผู๎ นํ า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวมถึ ง องค์ ก รระดั บ โลก
อยํ า ง UNESCO ตํ า งมุํ ง สูํ ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คน โดยการพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
หากประเทศไทย ยังไมํเรํงพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแรงงานฝีมือให๎ทันกระแสดังกลําว
แล๎ว ประเทศไทยจะตกอยูํในสภาวะตัวเลือกอันดับท๎ายๆ ในการตัดสินใจเข๎ามาลงทุนของนักลงทุน
ทั่วโลก ประเด็นทั้งหมดที่กลําวมานี้ ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจวําแนวโน๎ม และอนาคตการอาชีวศึกษาของ
ไทยในทศวรรษหน๎าจะเป็นอยํางไร ต๎องมีการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาของไทยในเรื่อง
ใด อยํางไร เพื่อการแขํง ขันได๎ในอนาคตของโลกที่ ไร๎พ รมแดน จึงเป็นที่มาของการศึกษา และ
การวิจัยในครั้งนี้
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2.

คาถามการวิจัย
อนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ตามความเห็น
ของผู๎เชี่ยวชาญเป็นอยํางไร
3.

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)

4.

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554พ.ศ. 2564) ตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research)
5.

นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย (Scenario of Vocational Education in Thailand)
หมายถึง ภาพรวม แนวโน๎ม เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาไทยที่ พึงประสงค์ รวมไปถึงสิ่งที่จะทําหรือ
สามารถดําเนินการได๎ในอนาคตทั้ง 8 ด๎านคือ (1) ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา (2) ด๎าน
การจัดการเรียนการสอน (3) ด๎านครูผู๎สอน (4) ด๎านความรํวมมือ (5) ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล
(6) ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา (7) ด๎านการบริหารจัดการ และ (8) ด๎านคํานิยมการเรียน
อาชีวศึกษา
5.2 ผู๎เชี่ยวชาญ (Expert) หมายถึง ผู๎บริหาร ผู๎มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือกําหนด
นโยบาย กลุํ ม ผู๎ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กลุํ ม นั ก วิ ช าการ กลุํ ม ผู๎ ใ ช๎ ผ ลผลิ ต ทางการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น หรื อ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงกั บ ประเด็ น ที่ ผู๎ วิ จั ย กํ า ลั ง
ทําการศึกษา ทั้งนี้บุคคลหรือกลุํมบุคคลนี้ต๎องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยกําหนด
5.3 คุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา (Characteristic of Graduates) หมายถึง คุณสมบัติ
บุคลิก ลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
5.4 การจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning) หมายถึง รูปแบบ วิธีการ แนวทาง
และกระบวนการ ของการจัดการเรียนรู๎
5.5 ครู ผู๎ส อน (Teacher) หมายถึง ครูผู๎ส อนในวิชาสามัญ วิชาชีพ ในหลัก สูตรของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
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5.6 ความรํวมมือ (Cooperation) หมายถึง การประสานงาน การทํางานรํวมกัน ของ
การอาชีวศึกษากับบุคคล หนํวยงาน องค์กร สถานประกอบการ และอื่นๆ ทั้งในและตํางประเทศ
5.7 การสนับสนุนของรัฐบาล (The Support of Government) หมายถึง การชํวยเหลือ
ในด๎านตํางๆของรัฐบาลที่มีตํอการอาชีวศึกษา เชํน งบประมาณ การประสานงาน การออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง การบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
5.8 มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Quality Assurance of Vocational Education) หมายถึง
ข๎อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อ
ใช๎เป็นเกณฑ์ในการสํงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การจัด การอาชี วศึ ก ษา รวมไปถึง เกณฑ์ กระบวนการที่ส ร๎างขึ้น เพื่ อ การทดสอบ การประเมิ น
สมรรถนะทางวิชาชีพของผู๎สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา
5.9 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง รูปแบบ กระบวนการดําเนินงาน เพื่อ
ให๎บรรลุจุดมุํงหมายของการอาชีวศึกษา โดยอาศัยหน๎าที่ทางการบริหารที่สําคัญ เชํน การกําหนด
นโยบาย การวางแผน การดําเนินการ การควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ของ
ผู๎บริหารทั้งในระดับประเทศ และระดับสถาบัน
5.10 คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา (Value of Vocational Education) หมายถึง ทัศนคติ
ความเชื่อของนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม ตํอการเรียนในสายอาชีพ
5.11 ทศวรรษหน๎า (Next Decade) หมายถึง ชํวงเวลา พ.ศ.2554- พ.ศ.2564
6.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับชาติ เชํน กระทรวงศึกษาธิการ ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบ
ในการกําหนดนโยบายสําหรับสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
6.2 หนํ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษา เชํ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
ใช๎เป็ นข๎อมูลประกอบในการกํา หนดแนวทางและวางแผนการผลิตกํ าลังคน รวมถึงการจัดการ
อาชีวศึกษา ให๎สามารถผลิตกําลังคนสายอาชีพที่มีคุณภาพสนองตอบความต๎องการของประเทศ
6.3 หนํวยงานที่ใช๎กําลังคนด๎านอาชีวศึกษา เชํน สถานประกอบการตํางๆ ใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการบุคลากร
6.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด๎านการอาชีวศึกษา ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร และการวางแผนการจัดการเรียนการสอน วางแผนการประสานความรํวมมือกับ
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หนํวยงานตํางๆ รวมไปถึงการพัฒนาครู เพื่อให๎สามารถผลิตนักเรียนสายอาชีพให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สามารถสนองตอบความต๎องการตลาดแรงงานได๎
6.5 ได๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ แนวโน๎ ม อนาคตภาพการอาชี ว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
ในด๎านตํางๆ เพื่อประโยชน์ในการตํอยอดการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เจาะลึกในแตํละด๎านตํอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่องอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) โดย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตํางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน
การวิจัยและการสืบค๎นข๎อมูลผํานระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช๎เป็นพื้นฐานในการทําความเข๎าใจ และ
ประมวลประเด็นสําคัญที่แสดงถึง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ทั้งในประเทศและตํางประเทศตามหัวข๎อตํอไปนี้
1. ความเข๎าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคต
2. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR
3. ประวัติและความเป็นมาของการอาชีวศึกษาไทย
4. บริบทการอาชีวศึกษา
4.1 การอาชีวศึกษาไทย
4.2 การอาชีวศึกษานานาชาติ
5. สรุปแนวโน๎มการอาชีวศึกษาในอนาคต
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.

ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการวิจัยอนาคต
โลกในอนาคตจะเป็นโลกที่ไร๎พรมแดนมากขึ้นในเกือบทุกๆด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎าน
เศรษฐกิจการค๎า ด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ ขําวสาร ข๎อมูล ด๎านวิชาการ ความรู๎ ด๎านการขนสํง
คมนาคม ด๎านการทํองเที่ยว ด๎านสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ และอื่นๆ ขณะเดียวกันโลกก็ยังมีพรมแดน
ด๎านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต๎องคํานึงถึง ซึ่งประเทศไทยจะได๎รับผลกระทบทั้ง โดย
ทางตรงและทางอ๎อม เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจและการค๎าของไทยผูกพันกับเศรษฐกิจโลก และ
การจั ดตั้ง องค์ ก ารค๎ า โลก (World Trade Organization) รวมถึง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิก ที่องค์กรและประชาคมดังกลําวมีข๎อตกลง
รํวมกันทํา ให๎การค๎าและบริการเสรีมากขึ้น และสํงผลตํอการแขํงขันมากขึ้น สังคมไทยจะต๎อง
ปรับตัวเองให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ สร๎างปัญญาขึ้นให๎ก ว๎าง ให๎รอบ รู๎เขารู๎เรามากขึ้น จะต๎อง
เรียนรู๎การหาความพอดีระหวํางความรํวมมือและการแขํงขัน เรียนรู๎การอยูํรํวมกับธรรมชาติมากขึ้ น
การรักษาไว๎และการพัฒนาซึ่งความเป็นไทยในสังคมโลก จะต๎องเป็นทั้งพลเมืองไทย และพลเมืองโลก

16

จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นโลกที่ไร๎พรมแดน
มากขึ้น อนาคตเป็นสิ่งที่ไมํแนํนอน แตํก็มิใชํสิ่งที่ยากเกินกวําจะคาดการณ์ได๎ การคาดการณ์ก็มี ทั้ง
แบบเดาสุํม และแบบมีระบบคิดที่สมเหตุสมผล ซึ่งนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความสําคัญกับการ
มองภาพอนาคตดังกลําว และได๎พัฒนาระเบียบวิธีวิจัยอนาคต ในการคาดการณ์อนาคตทั้งที่พึ ง
ประสงค์ แ ละไมํ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ที่ จ ะรู๎ แ นวโน๎ ม และเตรี ย มความพร๎ อ มที่ จ ะรุ ก และรั บ ใน
สถานการณ์ ที่เหมาะสม เชํนเดียวกับการวิจัย “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)” ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นําเสนอความหมายและความสําคัญของการวิจัยอนาคต
ดังตํอไปนี้
ความหมายและความสาคัญ
อนาคตศึกษาเป็นคําที่แปลมาจากคําภาษาอังกฤษวํา “Futures Studies” ซึ่งหมายถึงวิชา
หรือสาขาวิชา (Field/Program of Study) ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต
ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาแนวโน๎ม และทางเลือกตํางๆ ที่มีความเป็นไปได๎ในอนาคต
อนาคตศึ ก ษาจะประกอบไปด๎ ว ยเนื้ อ หาอยํ า งน๎ อ ย 2 สํ ว นใหญํ ๆ คื อ สํ ว นที่ เ ป็ น แนวคิ ด
(Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช๎คํารวมวําอนาคตนิยม (Futurism) และ สํวนที่เป็น
ระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกวําการวิจัยอนาคต (Futures Research) จุมพล พูลภัทรชีวิน
(2551) ในประเทศไทยมีผู๎นํามาใช๎เป็นภาษาไทยแตกตํางกันไป ไมํวําจะเป็น การวิจัยเพื่ออนาคต
การวิจัยเชิงอนาคต และการวิจัยอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎คําวํา วิจัยอนาคต เพื่อจะได๎เข๎าใจ
ความหมายตรงกัน และการนําเสนอข๎อมูลในสํวนนี้มีจุดหมายเพื่อให๎ทราบความหมาย ความสําคัญ
ประโยชน์ของวิจัยอนาคต รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบตํางๆ โดยได๎มีนักวิชาการตํางๆ
ให๎ความหมาย ความสําคัญ ของวิจัยอนาคตดังตํอไปนี้
จรัส สุวรรณเวลา (2538) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับวิจัยอนาคต ในแงํ การวิจัยเพื่อพยากรณ์วํา
การเข๎าใจธรรมชาติ หรือมีข๎อเท็จจริงของธรรมชาติทําให๎มนุษย์สามารถกะลํวงหน๎าได๎วําอะไร
จะเกิดขึ้นในสภาพอยํางหนึ่ง ตํอไปจะเป็นอยํางไร หรือหากทําอยํางหนึ่งจะเกิดผลอยํางไรตามมา
จะเห็นได๎วํามีมิติของเวลาเข๎ามาด๎วย การเข๎าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตํางๆ การพยากรณ์
ในบางกรณี แตํสํวนใหญํแล๎วการเข๎า ใจถึงแนวโน๎มที่เกิดแล๎วในอดีต ทําให๎ส ามารถคาดการณ์
แนวโน๎มในอนาคตได๎
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538 อ๎างถึงใน สมหวัง พิริยานุวัฒน์ , 2542) ให๎ทัศนะถึง การวิจัย
อนาคต (Futures Research) วํามีจุดมุํงหมายเพื่อบรรยายทางเลือกอนาคตที่เป็นไปได๎แบบตํางๆ เพื่อ
ประเมิ นสถานภาพในปั จจุบั นและบํ ง ชี้ ผลกระทบที่เป็นไปได๎ใ นแตํล ะทางเลือกเพื่ อเตรีย มรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อวางแผนอนาคตไปในแนวทางที่พึงประสงค์ การวิจัย
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อนาคตที่ใช๎กันในปัจจุบันมีแบบแผนการวิจัยที่แตกตํางกันไปจากเดิมมาก เนื่องจากมีการประยุกต์
เทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่นๆ มาใช๎รํวมกันกับวิจัยอนาคต
จุม พล พู ล ภัท รชี วิ น (2551) ได๎นํา เสนอความรู๎ความเข๎าใจพื้ นฐาน ความหมาย และ
ความสํา คัญเกี่ ย วกั บการวิจัยอนาคต สําหรับผู๎ส นใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิย มโดยทั่วไป
ดังตํอไปนี้
คําวําการวิจัยอนาคต มาจากคําภาษาอังกฤษวํา “Futures Research” ซึ่งเป็นคําศัพท์เฉพาะ
(Technical Term) ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีที่ใช๎ในการสํารวจ ศึกษา
แนวโน๎มที่มีความเป็นไปได๎ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษา ทั้งแนวโน๎มที่พึ่งประสงค์ และ
ไมํพึ่งประสงค์ จึงมีตัว “S” ตํอท๎ายคําวํา Future เพื่อสะท๎อนแนวคิดวําเรื่องของอนาคตนั้น มีความ
เป็นไปได๎ในหลายทิศทาง จึงต๎องสํารวจ และศึกษาแนวโน๎มที่มีความเป็นไปได๎เหลํานั้น ให๎มาก
ที่ สุ ด เทํ า ที่ จ ะเป็ น ไปได๎ ผู๎ ที่ ทํ า การศึ ก ษาอนาคตอยํ า งเป็ น ระบบโดยใช๎ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย อนาคต
แบบตํางๆ เรียกวํานักวิจัยอนาคตสํวนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกวํา นักอนาคตนิยม
คํารวมที่ใช๎เรียกกลุํมบุคคลเหลํานี้ คือ นักอนาคต
การศึ กษา การคาดการณ์ หรือการทํานายอนาคตของนัก อนาคตจะแตกตํ างไปจากการ
ทํานายของหมอดูโดยทั่วๆ ไป ถึงแม๎วําคนทั้งสองกลุํมจะทํานายเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกัน
แตํความเชื่อและวิธีการของทั้งสองกลุํมแตกตํางกัน ดังจะเห็นได๎จากตารางเปรียบเทียบดังตํอไปนี้
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเชื่อและวิธีการเกี่ยวกับอนาคต
นักอนาคต
1. เชื่อวําอนาคตเป็นสิ่งที่ศึกษาและควบคุมได๎และ1.
เปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจ และการกระทํา
ของมนุษย์ มนุษย์ เป็นทั้งผู๎สร๎างและผู๎ทําลาย
มนุษย์เป็นผู๎กําหนด และให๎ความหมายแกํ
2.
สรรพสิ่ง
2.ใช๎วิธีการศึกษา วิจัยและการคาดการณ์อยํางเป็น
ระบบ ในการศึกษาความเป็นไปได๎ของอนาคต 3.
ในรูปแบบตําง ๆ ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคือ ผู๎เชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ศึกษา หรือเจ๎าของวัฒนธรรม
4.
3. เน๎นการศึกษาแนวโน๎มที่มีความเป็นไปได๎ของ
มนุ ษ ย์ สั ง คม หนํ ว ยงาน โดยสํ ว นรวมในชํ ว ง
ระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต เชํน ในชํวง 20 ปี
ข๎างหน๎า
4. ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎คาดการณ์แนวโน๎ม
ที่มา : จุมพล พูลภัทรชีวิน (2552)

หมอดู
อนาคตเป็นไปตามโชคชะตาราศี ดวงดาว
หรือพรหมลิขิตนั่นคือ เชื่อวํามีผู๎อื่น หรือสิ่ง
อื่นเป็นผู๎กําหนดไว๎แล๎ว
ใช๎ไพํ ลายมือ วันเดือนปีเกิด ดูโหงวเฮ๎ง ใน
การทํานายอนาคต ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคือ หมอ
ดู
เน๎นอนาคตของแตํละบุคคลเป็นสํวนใหญํ
เชํน นาย ก. จะพบเนื้อ คูํเ มื่อไหรํ เป็ นคน
อยํางไร เป็นต๎น
หมอดูเป็นผู๎ให๎คําทํานาย

จะเห็นได๎วํานักอนาคตนิยมและหมอดูมีความเชื่อและวิธีก ารคาดการณ์และทํานายอนาคต
ที่แตกตํางกันเป้าหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต มิใชํอยูํที่การทํานายที่ถูกต๎องแมํนยํา
เพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไมํเกิดขึ้น หรือกลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไมํมีข๎อเท็จจริง (Facts)
เกี่ยวกับอนาคต มีแตํเพียงการคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มที่เป็นทางเลือกที่คาดวํา
จะมีความเป็นไปได๎ (Possible Alternative Trends) เทํานั้น
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการศึกษา
อนาคตวํา เนื่องจากการวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดสิ่งที่คาดหวังให๎เกิดขึ้น และสิ่งที่จะทํา
ในอนาคต ดังนั้นผู๎บริหารควรมีคุณลักษณะของการมุํงอนาคต มุํงการเปลี่ยนแปลง และมุํงให๎เกิด
สิ่งใหมํๆ เพื่อการพัฒนาให๎ดีกวําที่เป็นอยูํ การศึกษาอนาคตมีพื้นฐานอยูํวํา อนาคตไมํส ามารถบอก
ลํวงหน๎าได๎อยํางถูกต๎องแนํนอนเป็นเพียงความเป็นไปได๎หรือความนําจะเป็นเทํานั้น ดังนั้นจึงต๎อง
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ศึกษาอยํางรอบคอบ และศึกษาถึงทางเลือกที่นําจะเกิดขึ้นหลายๆทางเลือกโดยการมองไปข๎างหน๎า
อยํางเป็นสหวิยาการ คํานึงถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาเป็นหลัก องค์ประกอบสําคัญของการศึกษา
อนาคตคื อการมองไปทั้ งโลก มองไปข๎างหน๎าทั้งระบบนิเวศวิทยา เพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงภัย ที่
คุกคามตํอสภาพแวดล๎อมมากมาย ซึ่งผลของการศึกษาอนาคตดังกลําวจะมีบทบาท มีอิทธิพลตํอ
อนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงอยํางมาก แม๎วําการศึกษาอนาคตจะมี ภาพที่ไมํดี (pessimistic) อยูํมาก แตํ
การศึกษาอนาคตมุํงเน๎นไปที่การทํานายภาพอนาคตที่ดี (optimistic) และใช๎สติปัญญาในการหา
วิธีการที่จะจัดการภาพอนาคตที่ไมํดีออกไปให๎สําเร็จ เพื่อกํอให๎เกิดการวางแผนที่จะทําให๎บรรลุผล
ตามอนาคตที่พึงปรารถนา และหลีกเลี่ยงอนาคตที่ไมํพึงปรารถนาได๎
กลํ า วโดยสรุ ป เป้ า หมายหลั ก ของการวิ จั ย อนาคตอยูํ ที่ ก ารสํ า รวจและศึ ก ษาแนวโน๎ ม
ที่เป็นไปได๎ หรือนําจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ ทั้งที่พึงประสงค์ และไมํพึง
ประสงค์ เพื่อหาทางทําให๎แนวโน๎มที่พึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันหาทางป้องกันหรือขจั ด
แนวโน๎ ม ที่ ไ มํ พึ ง ประสงค์ ใ ห๎ ห มดไปด๎ ว ยการเริ่ ม ลงมื อ ทํ า ตั้ ง แตํ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง จากการศึ ก ษา
ความหมายและความสําคั ญของการวิจัยอนาคตจากทัศนะคติ และแนวคิดของผู๎เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการตํางๆ สํงผลให๎ผู๎วิจัยมีความเห็นสอดคล๎องกับคํากลําวของนักอนาคตที่วํา อนาคตเริ่ม
ตั้งแตํปัจจุบันหรือ The future is NOW ดังนั้นกระบวนการในการแก๎ปัญหาของนักอนาคตจึงเป็น
ลักษณะเชิงรุก (proactive) มากกวําเชิงรับ (reactive)
ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตเป็นงานวิจัยเพื่อหาแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ขึ้นอยูํกับ หลักการ บริบทและเหตุผลของงานวิจัย โดยแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นมีทั้งที่พึงประสงค์ และ
ไมํ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ชํ ว ย และสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู๎ ที่ จ ะนํ า ผลการวิ จั ย ดั ง กลํ า วไปใช๎
ประโยชน์ในการวางแผน และเตรียมความพร๎อมที่จะเผชิญตํอเหตุการณ์ที่อาจจะไมํพึงประสงค์ได๎
ทันทํวงที และเหมาะสม นักวิชาการจากหลายภาคสํวนได๎ให๎ความหมาย และคําจํากัดความของภาพ
อนาคตที่แตกตํางกัน ซึ่งเหมือนกันบ๎าง คล๎ายกันบ๎าง และบางสํวนแตกตํางกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งไมํวําจะ
เป็นการมองอนาคต หรือการวาดภาพอนาคตรูปแบบใดล๎วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น และได๎มีนักวิชาการ
ตํางๆ ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิจัยอนาคตที่คล๎าย และสอดคล๎องกันดังตํอไปนี้
สิปปนนท์ เกตุทัต (2538) ได๎ให๎มุมมองการมองอนาคตสูํแผนรุกวํา ทั้งๆ ที่ปัญหา และ
มูลเหตุแหํงปัญหาเป็นเรื่องสําคัญที่จะต๎องทราบและวิเคราะห์ให๎ลึกซึ้ง แตํคําตอบมิใชํเพียงแคํนี้
คํ า ตอบอยูํ ที่ เ ส๎ น ทางที่ จ ะเดิ น สูํ ก ารลดปั ญ หา และมู ล เหตุ ห รื อ มรรค มรรคจะต๎ อ งมี เ ป้ า หมาย
เป้าหมายนี้ไมํจําเป็นต๎องเป็นเป้านิ่ง และโดยปกติจะเป็นเป้าที่เคลื่อนที่ไปตามกาลเวลา ดังนั้น หัวใจ
จึงอยูํที่การหาทิศทาง การมองอนาคตเพื่อหาเป้าที่เคลื่ อน หรือทิศทางอาจทําได๎หลายวิธี การวิจัย
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อนาคต เป็นการวาดมโนภาพอนาคตในแงํดี ตํอมาวาดมโนภาพอนาคตในแงํร๎าย และก็พิจารณาตัว
แปรตํางๆ ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวาดมโนภาพที่มีความเป็นไปได๎สูงสุดแล๎ว
ก็ จะต๎องวางเงื่ อนไขทางเลือก สูํทิ ศ ทางที่ ประสงค์ การมองอนาคต เป็ นการสร๎างกลไกเชิงรุ ก
สามารถปลุก เร๎ า ใจให๎ มี ผู๎รํ วมผนึก กํ า ลั ง ด๎ วยความหวัง อัน จะนํ าไปสูํ ค วามสํ า เร็ จ สํ วนปัญ หา
ก็จะคลี่คลายไปถ๎าเลือกแนวทางรุกที่ขวากหนาม น๎อยที่สุด
ในการศึกษาวิจัยเพื่อรู๎เขา รู๎เรานั้น จะต๎องมองให๎ลึก ให๎ถึงแกํนของนวัตกรรม ในแงํมุม
ตํา งๆทั้ ง ด๎า นประวัติศ าสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี การจัดการ ฯลฯ มองภาพรวมวํา เรามองเขา
อยํางไร เขามองเราอยํางไร ภาพลักษณ์ของเราเป็นอยํางไรในแงํของเขา การวิจัย การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานเชํนนี้จะต๎องเป็นไปบนพื้นฐานของความเป็นจริง ในการหาความพอดีระหวํางการ
เป็นพลเมืองไทย และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี และการหาความพอดีระหวํางความรํวมมือ และการ
แขํงขัน เราจะต๎องสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ในเรื่องวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตํางๆ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ภาพรวม ในแงํมุมตํางๆ ของสังคมเพื่อนบ๎าน สังคมคูํค๎า -คูํแขํง เพื่อประโยชน์ ในการอยูํ
รํวมกันในโลกได๎อยํางสันติ อนึ่ง ในการแขํงขันนั้น มิใชํแขํงขันโดยไร๎ทิศทางมุํงประหัตประหารกัน
แตํ เ ป็ น การแขํ ง ขั น เพื่ อ คุ ณ ภาพ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และบริ ก ารที่ มุํ ง ประหยั ด
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืน
จากการศึก ษาบทความโครงการทางวิชาการเรื่อง โครงการการมองอนาคต มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ 2566 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) พบวํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎เล็งเห็น
ประโยชน์ของวิจัย อนาคต ดังจะเห็นได๎จากมุมมองและแนวคิดที่วํา ทํามกลางกระแสแหํงการ
แขํงขันและการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วเฉกเชํนปัจจุบันนี้องค์การทุกแหํงตํางต๎องเรํงปรับตัว และ
กําหนดทิศทางในการก๎าวเดินของตนเพื่อรักษาองค์การของตนให๎อยูํรอดและเติบโตได๎อยํางยั่งยืน
ไมํเว๎นแม๎แตํ “สถาบันการศึกษา” ก็ต๎องมีการปรับตัวและเตรียมพร๎อมรับมือกับกระแสแหํงการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ด๎วยเชํนกัน การเปลี่ยนแปลงตํางๆ เหลํานี้เป็น “สิ่งท๎าทาย” ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎และเป็นสิ่งที่ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จําเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องรํวมมือกันในการกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนให๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก๎าวเดิน ไป
ในทิศทางที่ถูกต๎องตํอไปในอนาคต โดยการมีสํวนรํวมของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
การมองอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนรํวมกันแสดงความเห็นตํอประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอยํางยิ่งทั้งนี้ ก็เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ
และมีความมุํงมั่นรํวมกันในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สูํความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติและเป็นแกนนํา ในการระดมภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตํอไป
โครงเรื่องของภาพอนาคตจะมาจากปัจจัยความไมํแนํนอนในอนาคต (Critical Uncertainties) และ
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ปัจจัยหลักที่รู๎วํ าจะเกิด (Predetermined Elements) โดยภาพอนาคตที่ดีนั้นมีโครงเรื่องตํางๆ ที่
ประสานกั น อยํ า งเหมาะเจาะ และไมํ ขั ด แย๎ ง กั น การรํ ว มกั น มองอนาคต ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นตํอประเด็นเชิงยุทธศาสตร์อยํางเปิดกว๎างและจริงจัง มองเพื่อให๎ได๎ภาพที่เราต๎องการ
ให๎ทุกภาพสํวน มีความมุํงมั่นรํวมกันตํอแนวทางการดําเนินงานในอนาคต สิ่งที่สําคัญประการหนึ่ง
ที่ จ ะได๎ จ ากการรํ ว มกั น มองอนาคตก็ คื อ ภาพอนาคต (Scenarios) ที่ มี ค วามเป็ น ไปได๎ ใ นการ
ดําเนินงานตํอไปในอนาคต ซึ่งภาพอนาคตนี้จะเป็นตัวชํวยกําหนดทิศทางในการดําเนินงานจากนี้
ไปในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได๎จากการรํวมกันมองอนาคต ก็คือ การกําหนดวิสัยทัศน์รํวม การมีแผนที่
เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) ที่จะนําทางการดําเนินงานไปสูํจุดมุํงหมาย และบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได๎
กําหนดได๎เป็นอยํางดี
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ได๎ให๎ทัศนะถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตไว๎วํา การวิจัย
อนาคต (1) ชํวยในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน เพื่อการป้องกันปัญหาที่คาดวําจะเกิด เพื่อประเมิน
ทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ (2) ชํวยในการเตรียมคนสําหรับอนาคตที่กําลังเปลี่ยนแปลง
(3) ชํวยในการสํงเสริมให๎เกิดความปรองดอง และรํวมมือ เนื่องจากการมุํงอนาคตทําให๎คนลืมอดีต
มุํงอนาคตทําให๎ผู๎คนคํานึงถึงแตํด๎านดี และมีความมุํงมั่นที่จะไปถึงให๎ได๎ (4) ชํวยในการสร๎างสรรค์
เพราะการมองอนาคตที่หํางไกลออกไป ทําให๎คนมีอิสระในการคิด มีจินตนาการที่อยากเห็นสิ่งดีๆ
กํอให๎เกิดกระแสความคิดที่หลากหลาย (5) ชํวยในการสร๎างปรัชญาแหํงชีวิต กลําวคือชํวยให๎บุคคล
เกิดความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายอยํางมีระบบ กํอให๎เกิด “ปรัชญาชีวิต” ทําให๎บุคคลเปลี่ยนบทบาท
จากการมี ป ฏิ กิ ริ ย าเชิ ง รั บ (reactive) กั บ การแก๎ ปัญ หาเป็น การป้อ งกั น และมี ปฏิ กิ ริ ย าเชิง รุ ก
(proactive) ตํอปัญหา
จุ ม พล พู ล ภัท รชี วิน (2551) ได๎ใ ห๎ทัศ นะที่เกี่ ย วกั บประโยชน์ ของการวิจัย อนาคตไว๎
หลายประการดังตํอไปนี้
1) การวิจัย อนาคตชํ วยให๎ได๎ข๎อมูล ที่สําคัญ และจําเป็นเกี่ย วกับแนวโน๎มในอนาคต
ที่สามารถจะนํามาใช๎ในกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายและการวางแผน เพราะการวิจัย
อนาคตมักจะให๎หรือนําไปสูํสิ่งตํางๆ ดังตํอไปนี้ ให๎กรอบสําหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ บํงชี้
ถึงอันตรายและโอกาสตํางๆ แนะวิธีแก๎ปัญหาแบบตํางๆ ชํวยประเมินนโยบายและการปฏิบัติ ตํางๆ
ชํวยให๎มองเห็น และเข๎าใจปัจจุบันและอดีตดีขึ้น ชํวยเพิ่มทางเลือก กําหนดจุดหมาย และแสวงหา
วิธีที่จะบรรลุจุดหมาย
2) การวิจัยอนาคตชํวยเตรียมมนุษย์ให๎มีความพร๎อมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็วและตํอเนื่องโดย ให๎ประสบการณ์ลํวงหน๎า (Pre-experience) แกํมนุษย์วําอนาคตอาจจะ
เป็นอยํางไร เพื่อจะได๎เตรียมพร๎อมวําควรจะทําตัวอยํางไร จะได๎ไมํเกิดหรือลดอาการ Future Shock
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ให๎การรับรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอการดํารงชีวิต บนโลกที่เต็มไปด๎วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
สับสนการรับรู๎หรือมโนทัศน์ดังกลําว ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อยอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญํตํอมา การเลือก (Choice) เป็น
สิ่งจําเป็น การปฏิเสธที่จะเลือกก็คือ การเลือก โลกในอนาคตนําจะแตกตํางอยํางสิ้นเชิงในหลายๆ
ด๎านจากโลกปัจจุบัน มนุษย์มีความรับผิดชอบตํออนาคตของเขาอนาคตมิใชํเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นตํอหน๎าเขาเทํานั้น วิธีการที่ได๎ผลในอดีต อาจจะไมํได๎ผลในอนาคต เพราะสภาพการณ์มัน
เปลี่ยนไป กระตุ๎นให๎มนุษย์ทําการศึกษาอนาคตอยํางมี “สติ”และดําเนินชีวิตในปัจจุบันอยํางมีสติ
3) การวิจัยอนาคตชํวยให๎มนุษย์เห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธ์ของระบบตํางๆ
ทําให๎เกิดความรํวมมือระหวํางกันมากขึ้น
4) การวิจัยอนาคตชํวยชี้นําและเสริมสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิด
5) การวิจัยอนาคตชํวยให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพราะไมํติดอยูํกับปัญหาในอดีต
และปัจจุบัน
6) การวิ จัย อนาคตชํ ว ยกระตุ๎ น ให๎ มนุ ษ ย์ (ทั้ งเด็ ก และผู๎ใ หญํ) ใฝ่ หาความรู๎ โดยการ
เป็นผู๎สร๎างความรู๎มากกวําเรียนสิ่งที่ผู๎อื่นบอกหรือทํามาแล๎วแตํเพียงอยํางเดียว
7) การวิจัยอนาคตให๎แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับแนวโน๎มใน
อนาคต และ
8) การวิจัยอนาคตมีประโยชน์ในด๎านอื่นๆ เชํนให๎ความสนุก เพลิดเพลิน ให๎ความท๎าทาย
โดยสรุปพบวําประโยชน์ของการวิจัยอนาคตนั้นมีมากมายหลายด๎าน และประโยชน์สูงสุด
ที่ผู๎เชี่ยวชาญ และนักวิชาการมีความเห็นสอดคล๎องกันคือ การวิจัยอนาคต ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลที่สําคัญ
และจําเป็นเกี่ยวกับแนวโน๎มในอนาคตทั้งที่พึงประสงค์ และไมํพึงประสงค์ที่สามารถจะนํามาใช๎
ในกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายและการวางแผน และจากประโยชน์มากมายมหาศาล
ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอนาคตนี้สํงผลให๎มีนักวิชาการ และผู๎เชี่ยวชาญสนใจในการคิด ระเบีย บวิธี
วิจัยอนาคตไว๎หลายเทคนิควิธี ดังจะกลําวตํอไป
ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต
จากที่ได๎กลําวมาแล๎ว วําการวิจัยอนาคตมีหลายวิธี แตํละวิธีก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยที่แตกตําง
กันออกไป การจะพิจารณาเลือกวิธีวิจัยอนาคตแบบใดขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข๎อจํากัด
ของนักวิจัยที่แตกตํางกันโดย วิธีวิจัยอนาคตที่นิยมทํากันอยูํในปัจจุบันได๎แกํ การวิจัยแบบเทคนิค
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว๎ (Cross – Impact Analysis) แบบกระบวนการอนาคตปริทัศน์ (Future
Scanning Process) แบบการมองอนาคต (Foresight) แบบเทคนิคการสร๎างภาพอนาคต (Scenario)
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แบบเดลฟาย (Delphi) แบบ อีเอฟอาร์ (EFR) และแบบ อีดีเอฟอาร์ (EDFR) เป็นต๎น และผู๎วิจัยยังได๎
ศึกษาข๎อมูลการแบํงชํวงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคตเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก
ระเบียบวิธีวิจัยและชํวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎าโดย
จะกลําวในรายละเอียดดังตํอไปนี้
เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis)
นงลัก ษณ์ วิรัช ชั ย (2552) ได๎ใ ห๎ทัศนะวํา การวิเคราะห์ เมทริก ซ์ผลกระทบไขว๎ (crossimpact matrix analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ/
ผลกระทบ/ปฏิสัมพั นธ์ ระหวํางสถานการณ์ส องชุด ใช๎กันมากในการวิจัยอนาคต และการวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะด๎านการวางแผน วิธีการวิเคราะห์ทําโดยการศึกษาผลกระทบ
ของเหตุการณ์ชุดหนึ่งที่เป็นสาเหตุ ที่มีผลตํอเหตุการณ์อีกชุดหนึ่งที่ เป็นผล โดยการประยุกต์เมท
ริกซ์แสดงระดับความเข๎มของผลกระทบระหวํางเหตุการณ์ทั้งสองชุด จากนั้นนักวิจัยใช๎ข๎อมูลเชิง
คุณภาพมาตรวจสอบระดับความเข๎มของผลกระทบ โดยอาจทําได๎สองแบบ แบบแรก คือ การนับ
จํานวนความถี่ของผลกระทบที่ได๎จากข๎อมูล และให๎คําอธิบายวํามีความเข๎มของผลกระทบระดับ
มาก ปานกลาง ต่ํา แบบที่สอง เป็นการสํารวจความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ถึงความนําจะเป็นของ
การเกิดผลกระทบ แล๎วคํานวณเมทริกซ์ความนําจะเป็น เพื่ออธิบายลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น เมท
ริกซ์ผลกระทบไขว๎ที่ได๎แสดงลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
การวิจัยโดยใช้กระบวนการอนาคตปริทัศน์ (Future Scanning Process)
พรชุลี อาชวอํารุง (2537) ได๎สรุปแนวคิดของ Morrison, J,L.Renfro, W.L. และBoucher, W.I. วํา
กระบวนการอนาคตปริทัศน์ คือ การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอยํางไร เพื่อให๎ องค์กรสามารถ
จัด การกั บ แนวโน๎ ม คั ดสรรที่ ค าดวํ า จะเกิ ด ขึ้น และดํ า เนิน การให๎ อ งค์ ก รพั ฒ นาไปสูํ เ ป้า หมาย
ที่พึงประสงค์ ขั้นตอนการใช๎กระบวนการอนาคต ปริทัศน์ ได๎แกํ การกําหนด เป้าหมายการวาด
ตรวจหรือปริทัศน์อยํางเป็นทางการจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ การหาความตรงของข๎อมูลการ
ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อรํางแนวโน๎มที่บํงบอกความเปลี่ยนแปลง การคัดสรรผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณา
แนวโน๎มดังกลําวทําให๎เกิด ผลกระทบอยํางไรรวมทั้งการทํานาย กับการกําหนดกิจกรรมที่นําจะ
เกิดจากแนวโน๎มนั้น
ระเบียบวิธีวิจัยแบบการมองอนาคต หรือ Foresight
จะเห็นได๎วํา ระเบี ย บวิธีวิจัย แบบการมองอนาคตนี้ มหาวิทยาลัย ชั้นนําในประเทศไทย
ได๎ให๎ความสนใจและมีการมองอนาคตของมหาวิทยาลัยของตนที่แตกตํางกันไป ยกตัวอยําง เชํน
การมองอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแกํน
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เองที่มีชํองทางให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับมหาวิทยาลัยไมํวําจะเป็น ครู อาจารย์ นักศึกษา
รํวมกันมองอนาคต ผํานทางเครือขํายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ในบทความโครงการทางวิชาการเรื่อง โครงการการมองอนาคต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 2566
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) ได๎ให๎ทัศนะการมองอนาคต (Foresight) คือ กระบวนการ
ที่ดําเนินอยํางเป็นระบบในการมองไปในอนาคตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
และปฏิสัม พั นธ์ที่ มี ตํอกั น เพื่ อใช๎ป ระโยชน์ในการวางแผนที่คํานึงถึงปัจจัยรอบด๎าน ทั้งสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เหตุผลที่เราต๎องมองอนาคตนั้นมีหลายประการ อาทิ เพราะเหตุที่วํา
อนาคตเป็นสิ่ง ไมํ แนํนอนที่ไ มํมี ใครทํ า นายได๎ เพื่ อคาดการณ์ก ารเปลี่ย นแปลง และวางทิศทาง
อนาคตที่พึงปรารถนา ปัญหาซับซ๎อนและไมํชัดเจน ทําให๎ไมํมี คําตอบที่ถูกต๎องเพียงคําตอบเดียว
ผู๎มี สํวนเป็นเจ๎า ของหลายฝ่า ยอาจมี ผลประโยชน์ขัดแย๎งกัน ต๎องการวิธีก ารที่แหวกแนวในการ
แก๎ปัญหาเดิม
Glenn (1994) ได๎ทําสรุปตารางแสดงจุดรํวมและจุดตํางของวิธีการศึกษาอนาคตแตํละวิธี
โดยวิธีการศึกษาอนาคตในชํวงเวลานั้นอาจมีความตํางจากวิธีการศึกษาอนาคตในปัจจุบันอยูํบ๎าง
แตํมีหลายวิธีที่ยังมีการนํามาใช๎ในปัจจุบัน
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงจุดรํวมและจุดตํางของวิธีการศึกษาอนาคตแตํละวิธี

วิธีการ
การตรวจตราสภาพแวดล๎อม (environment
scanning)
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว๎ (cross impact analysis)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ (decision analysis)
รูปจําลองการตัดสินใจ (decision models)
เทคนิค เดลฟาย (delphi)
เทคนิค econemetrics
กงล๎ออนาคต (futures wheel)
เกมส์ และสถานการณ์จําลอง (gaming and
simulation)
การพยากรณ์อัจฉริยะ (genius forecasting)
เทคนิค morphological analysis
วิธีการมีสํวนรํวม (participatory methods)
เทคนิคต๎นไม๎สัมพันธ์ (relevance trees)
การสร๎างภาพอนาคต (scenarios)
หุํนจําลองทางสถิติ (statistical modeling)
เทคนิค system dynamics
การวิเคราะห์โครงสร๎าง (structural analysis)
การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเทคโนโลยี (technology
sequence analysis)
เทคนิค time series forecasts
การวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน๎ม(trend impact
analysis)
ที่มา: Glenn (1994)

โดยวิธีการ
โดยจุดประสงค์
เชิง
เชิง Normat Explorato
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จากตารางจะเห็นวําเทคนิคการวิจัยอนาคตได๎มีพัฒนาการและเรียกชื่อเทคนิคที่แตกตํางกัน
ไปโดยเมื่ อ จํ า แนกตามวิ ธี ก ารและจุ ด ประสงค์ ก ารวิ จั ย แล๎ ว พบวํ า แตํ ล ะเทคนิ ค มี วิ ธี ก าร และ
จุดประสงค์ที่แตกตํางกันทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎วิจัยวําจะนําไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับงานวิจัยของตน
ระเบียบวิธีวิจัยแบบการสร้างภาพอนาคต (Scenario)
ในบทความโครงการทางวิชาการเรื่อง โครงการการมองอนาคต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 2566
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) ได๎ให๎ทัศนะการสร๎างภาพอนาคต (Scenario) คือ ภาพในอนาคต
หลายแบบ “ที่เป็นจริงได๎” เป็นภาพที่ชัดเจนมีเหตุผล ภาพอนาคตไมํใชํการทํานายหรือการพยากรณ์
อนาคต และไมํใชํนิยายวิทยาศาสตร์ ภาพอนาคตจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต มีโครงเรื่องหลาย
โครงซ๎อนกันอยูํ เพื่อใช๎เดินเรื่อง โดยการร๎อยรายละเอียดตํางๆ ของภาพอนาคตเข๎าด๎วยกัน เป็นภาพ
ที่มีความสอดคล๎องกันในตัวเอง และสอดคล๎องกับจินตนาการของผู๎เข๎ารํวม วาดภาพอนาคต
Robert B. Textor (1995) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ ภาพอนาคต หรือ Scenario ไว๎วําเป็นเรื่องราว
เป็นการจินตนาการประวัติศาสตร์ของอนาคต (future history) และนําเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือ
บริบทที่สําคัญ หรือที่เกี่ยวข๎องในปัจจุบันมาวิเคราะห์ ให๎เหตุผลและสร๎างเป็นภาพที่เป็นไปได๎มาก
ที่สุด (most likely to be) เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ระหวํางปัจจุบันจนถึง
ชํวงเวลาที่เราอยากเห็นภาพนั้นๆ ในกระบวนการสัมภาษณ์ นั้นผู๎สัมภาษณ์ต๎องเจาะจง และแนํวแนํ
ไปที่ประเด็น และหัวข๎อการวิจัย คําถามในการสัมภาษณ์จะต๎องไมํเป็นคําถามที่ชี้นําคําตอบ และ
ต๎องเป็นคําถามแบบ open-end เปิดโอกาสให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์ตอบ และอธิบายได๎นานตามความ
ต๎องการแตํผู๎วิจัยต๎องพยายามดึงให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์อยูํในประเด็น และหัวข๎อการวิจัยตลอด โดยปกติ
จํานวนตัวอยํางผู๎สัมภาษณ์จะอยูํที่10-30 คน
นงลั ก ษณ์ วิ รัช ชั ย (2538) ได๎ใ ห๎ทั ศนะวํา การวิจั ย โดยใช๎เ ทคนิ คการสร๎างภาพอนาคต
(Scenario) โดยสรุปวําภาพอนาคตมีลักษณะเป็นภาพรวมของสภาพการณ์ที่เป็นไปได๎ในอนาคต
หรือแนวโน๎ม ของปรากฏการณ์ ตามเงื่ อนไขทางเลือกอนาคตแบบตํางๆ ขั้นตอนการสร๎างภาพ
อนาคตประกอบด๎วยการพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์แตํละสํวน การวิเคราะห์ผลกระทบไขว๎หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางเหตุการณ์ และการเขียนภาพอนาคต ภาพอนาคตที่ได๎อาจแสดงในรูปของการ
บรรยายภาพ หรือแผนภาพอนาคตก็ได๎ และจากการศึกษาผู๎วิจัยมีความเห็นวําภาพอนาคต เป็นภาพ
ที่มองจากบริบท เหตุการณ์ปัจจุบันแล๎วทําการคาดการณ์แนวโน๎ม หรือพยากรณ์อนาคต โดยอาศัย
ข๎อมูล และบริบทในปัจจุบันเป็นฐานและภาพอนาคตมีทั้งภาพที่สวยงาม และไมํสวยงามภาพที่
เป็นไปได๎ เป็นไปได๎น๎อย และเป็นไปได๎มาก ดังนั้นในการทําวิจั ยเพื่อการวางแผนและพัฒนาแล๎ว
สมควรที่จะพิจารณาภาพที่สวยงามและเป็นไปได๎มากที่สุด สํวนภาพที่แยํหรือไมํสวยงามไมํพึง
ประสงค์ให๎ตระหนักเพื่อการหลีกเลี่ยง ป้องกันไมํให๎เกิดขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Delphi
Olaf Helmer (1967) ให๎ทัศนะเกี่ยว เทคนิคเดลฟายวํา เป็นกระบวนการหนึ่งของการเก็บ
รวบรวมข๎อมู ลความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บความเป็นไปได๎ในอนาคตในเรื่องที่เกี่ย วกับ เวลา ปริมาณ
สภาพการณ์ที่ต๎องการจะให๎เป็น จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญที่กระจัดกระจายกันให๎สอดคล๎อง
กันอยํางมีระบบ โดยใช๎วิธีการเสาะหาความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผู๎เชี่ยวชาญแทน
การเรียกประชุม เทคนิคนี้ไมํต๎องการให๎ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน มีผลกระทบหรือ
มีอิทธิพลตํอการพิจารณาตัดสินใจของผู๎เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม โดยผู๎เชี่ยวชาญแตํละคนจะ
ไมํ ท ราบวํ า มี ผู๎ใ ดบ๎ า ง และไมํ ท ราบวํา ผู๎เ ชี่ย วชาญแตํล ะคนมี ความคิ ดเห็น ในแตํล ะข๎ ออยํ า งไร
จะรู๎เฉพาะคํา ตอบของตนเองเทํ านั้น โดยมีกฎ 3 ข๎อที่ใ ช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ความเห็นจาก
ผู๎เชี่ยวชาญคือ กฎข๎อที่ 1 การเลือกสรรผู๎เชี่ยวชาญของผู๎วิจัยนั้นควรคํานึงถึง ความรู๎ความสามารถ
ความเป็นเลิศในสาขาหรือประเด็ นการวิจัย ของผู๎เชี่ยวชาญอยํางแท๎จริง กฎข๎อที่ 2 ผู๎เชี่ยวชาญ
ต๎องอยูํในตําแหนํงหรือสภาวะสิ่งแวดล๎อมที่ดีถูกต๎อง สามารถที่จะให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องสมบูรณ์ รวม
ไปถึ ง การเชื่ อ มประสานงานต๎ อ งได๎ รั บ ความสะดวกสบายเทํ า ที่ จ ะเป็ น ไปได๎ กฎข๎ อ ที่ 3
แบบสอบถามควรเขี ย นให๎ ชั ด เจน สละสลวย งํ า ยแกํ ก ารอํ า นและเข๎ า ใจ และการเว๎ น ระยะ
การสํงแบบสอบถามก็ไมํควรหํางนานเกินไป เพราะอาจมีผลให๎ผู๎ตอบลืมเหตุผลที่เลือกหรือตอบ
ในรอบที่ผํานมาได๎
เครื่องมื อที่ ใ ช๎ ใ นวิธีวิจัย นี้ คือแบบสอบถาม โดยผู๎วิ จัย จะสํงแบบสอบถาม (รอบแรก)
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตอบ หลังจากนั้นผู๎วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นทําการวิเคราะห์
ด๎วยคําทางสถิติจากนั้นสํงแบบสอบถาม (รอบที่ 2) ชุดเดิมที่ทําเครื่องหมายที่คําตอบที่ผู๎เชี่ยวชาญ
สํวนใหญํเลือก และบอกคําตอบเดิมที่ผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํ านตอบวําทํานจะยืนยันคําตอบเดิม หรือ
พิจารณาคําตอบใหมํ โดยหากผู๎เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงคําตอบต๎องบอกเหตุผลที่ชัดเจนแกํผู๎วิจัย
จากนั้นผู๎วิจัยทําการรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห์และประมวลผลคําทางสถิติ จากนั้น
ผู๎วิจัยก็จัดสํงแบบสอบถามชุดเดิมกลับไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญทํ านเดิมพิจาณาและตอบคําถามอีกครั้ง
(รอบที่ 3) รอบนี้จะต๎องให๎ผู๎เชี่ยวชาญให๎น้ําหนักคําตอบแตํละข๎อคําตอบด๎วย และหากคําตอบใดที่
ผู๎เชี่ยวชาญตอบแล๎วยังไมํอยูํในชํวงที่คําตอบของผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํตอบ ผู๎เชี่ยวชาญคนดังกลําว
ต๎องให๎เหตุผล และยืนยันคําตอบของตัวเองอีกครั้ง การทําเดลไฟสามารถทําได๎หลายรอบประเด็น
คือต๎องกําจัดข๎อที่ไมํเห็นด๎วยกับคําตอบกลุํมใหญํให๎ได๎มากที่สุด จนคําตอบทุกคําตอบต๎องเป็นเสียง
สํวนใหญํที่สามารถนํามาสรุปองค์รวมได๎ ซึ่งจะเห็นได๎วําเทคนิคเดลไฟ เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากผู๎เชี่ยวชาญ โดยการเก็บข๎อมูลในรอบแรกผู๎ เชี่ยวชาญแตํละคนจะตอบคําถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นภายใต๎ความรู๎ประสบการณ์ และมุมมองของตนเทํานั้น ดังภาพที่ แสดงให๎เห็นวําผู๎เชี่ยวชาญ
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แตํ ล ะคนคิ ด เรื่ อ งเดี ย วกั น แตํ ไ มํ เ หมื อนกั น การจั ด วางความสํ า คั ญ ของประเด็ น ก็ ตํ า งกั น และ
เมื่อผู๎วิจัยได๎ผลของรอบแรกจากผู๎เชี่ยวชาญทุกคนแล๎วจึงนํามาประมวล และสํงแบบสอบถามชุดเดิม
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญแตํละคนทบทวนคําตอบอีกรอบแตํในครั้งนี้ผู๎เชี่ยวชาญจะรู๎คําตอบ และความคิดเห็น
ที่ผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํตอบ ในรอบนี้ผู๎เชี่ยวชาญจะได๎คิด พิจารณา จัดระเบียบความคิด เปรียบเทียบ
ด๎วยเหตุด๎วยผลมากขึ้น และเมื่อทําหลายรอบมากขึ้นผู๎เชี่ยวชาญได๎ทบทวนมากขึ้นจนได๎คําตอบ
ที่เป็นเสียงสํวนใหญํ ดังภาพ และนําสูํการมองภาพอนาคตใน มุมมองเดียวกัน สอดคล๎องกัน และ
สรุปเป็นภาพอนาคตได๎ในที่สุด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการมองภาพอนาคตแบบเดียวกัน
ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR
Robert B Textor (1995) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ วิธีวิจัยแบบ Ethnographic Future Research
(EFR) วํา เป็นวิธีวิจัย ที่ เกิดขึ้ นในปี 1976 โดยนัก วิจัย อนาคตใช๎แนวทางมนุษ ย์วิทยาในการ
ดําเนินการวิจัย ผู๎ถูก สัมภาษณ์ จะต๎องให๎สัมภาษณ์ในมุมมองของตนเองเกี่ ยวกับทางเลือก และ
โอกาสความเป็นไปได๎ ที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR ขึ้นอยูํกับการ
สัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยทํางานรํวมกับผู๎ถูกสัมภาษณ์ใ นการพัฒนาและสร๎างภาพอนาคต (Scenario) ซึ่ง
โดยปกติผู๎ถูกสัมภาษณ์จะถูกถามในมุมภาพอนาคต 3 ภาพคือ ภาพการมองโลกในแงํดี (optimistic)
ภาพการมองโลกในแงํร๎าย (pessimistic) และภาพที่เป็นไปได๎มากที่สุด (most probable)
กระบวนการการสัม ภาษณ์ EFR ต๎อ งการให๎ผู๎ถู ก สั มภาษณ์ แสดงความคิ ดเห็ น และ
จินตนาการภาพ ในมุมมองของผู๎ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 ภาพอนาคต (Scenario) คือ ภาพอนาคตในแงํดี
(optimistic) ภาพอนาคตในแงํ ร๎ า ย (pessimistic) และ ภาพอนาคตที่ เ ป็ น ไปได๎ ม ากที่ สุ ด (most
probably) โดยไมํมีการปิดกั้นหรือมีขอบเขตความคิดของผู๎ถูกสัมภาษณ์ โดยผู๎สัมภาษณ์จะเริ่มถาม
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ที่มุมมองภาพอนาคตในแงํดี (optimistic) กํอนจนกระทั่งได๎มุมมองที่สมบูรณ์ จึงขยับไปถามมุมมอง
ภาพอนาคตในแงํ ร๎า ย (pessimistic) และเมื่อเสร็จ สิ้นสมบูรณ์ ภาพสุดท๎า ยที่ถ ามคือ ภาพอนาคต
ที่เป็นไปได๎มากที่สุด (most probably) เนื่องจากเมื่อผู๎ถูกสัมภาษณ์ให๎มุมมองทั้งดีและแยํครบแล๎ว
เสมือนเป็นการทบทวนความคิด และกลั่นกรองให๎เกิดความคิด และมุมมองภาพอนาคตที่เป็นไป
ได๎มากที่สุด (most probably)
ผู๎สัมภาษณ์จะต๎องมีการทบทวนคําถาม และทบทวนมุมมองกับผู๎ถูกสัมภาษณ์เป็นระยะๆ
เพื่อความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเข๎าใจตรงกันในภาพอนาคตแตํละภาพและแตํละมุมมอง และสิ่งที่ผู๎
สัมภาษณ์ต๎องคํ านึง ถึงตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ผู๎ถูกสัมภาษณ์ หรือผู๎เชี่ย วชาญ คือ ความชัดเจน
(Clarity) ความเข๎าใจ ที่ครอบคลุม (Comprehensiveness) บริบท (Contextualization) และสุดท๎าย
ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ (Coherence) ของประเด็น คําถาม การอธิบาย มุมมอง ต๎องถูกต๎อง
ชัดเจน เข๎าใจตรงกันทั้งผู๎สัมภาษณ์และผู๎ถูกสัมภาษณ์ เพื่อสํงผลตํอการเขียนภาพอนาคต ในการ
สัมภาษณ์ EFR หากภาพ optimistic และ pessimistic ได๎ถูกกลั่นกรองและมีข๎อมูลครบถ๎วนก็ไมํต๎อง
มีการสัมภาษณ์ความนําจะเป็นสูงสุด (most probably) และการตัดสินแนวโน๎มอนาคตตามความ
คิดเห็นของผู๎ถูกสัมภาษณ์แตํละคนนั้นขึ้นอยูํกับการพิจารณาข๎อมูลของผู๎วิจัย
Selin (2007) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR วําไมํได๎เป็นการศึกษาอนาคต
แตํ เ ป็ น การศึ ก ษาทั ศ นะของคนในปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปได๎ ใ นอนาคตเนื่ อ งจาก
“ไมํมีข๎อเท็จจริงในอนาคต” เนื่องจากเราไมํมีทางมีข๎อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคตได๎ เพราะอนาคต
ยังไมํได๎เกิดขึ้นหรือมีอยูํจริงในปัจจุบัน สิ่งที่เรามีคือข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบั นเทํานั้น
อนาคตเป็นเพียงแคํภาพที่เราสร๎างขึ้นมาและยํอมไมํมีตัวแปรใดที่เป็นอิสระหรือไมํสามารถดํารงอยูํ
ได๎อยํางภาวะวิสัยสิ่งที่มีอยูํจริงก็คือชุดของภาพปัจจุบันของคนๆหนึ่งที่คิดถึงภาพที่เป็นไปได๎หรือ
นําจะเป็นในอนาคต รวมทั้งภาพโน๎มเอียงของคนๆ หนึ่งที่ตั้งอยูํบนสมมุติฐานทางความคิดของ
ตนเอง ในที่ สุ ด แล๎ ว มี ห ลายครั้ ง ที่ ภ าพและความโน๎ ม เอี ย งเหลํ า นี้ มั ก จะมี อิ ท ธิ พ ลที่ สํ า คั ญ
ตํอกระบวนการการเปลี่ยนแปลง เมื่ออนาคตได๎กลายมาเป็นปัจจุบัน ภาพ และความโน๎มเอีย ง
เหลํา นี้นี่เองที่ โครงการศึ ก ษาวิจัย ด๎วย EFR ต๎องการที่จะดึงออกมาให๎เ ห็น พรรณนา วิเคราะห์
ตีความ และวินิจฉัยในบางครั้ง นักวิจัยอนาคตจึงถูกขนานนามวําเป็น “นักฝันมืออาชีพ”
ในการวิจัยอนาคต จําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องคํานึงถึงชํวงเวลาของการวิจัย เนื่องจากอนาคต
สามารถเป็นไปได๎ตั้งแตํวันพรุํงนี้จนถึงอีกหลายสิบ ปี หรือ อีกหลายร๎อยปีข๎างหน๎า ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
ได๎ทําการทบทวน การแบํงชํวงเวลาศึกษา และวิจัยอนาคตเพิ่มเติมดังจะกลําวตํอไป
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2.

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR
จุดมุํงหมายหลักของการวิจัยอนาคตนั้นมิใชํการทํานายที่ถูกต๎องแตํต๎องการสํารวจ เพื่อ
ศึกษาแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ทั้งที่พึงประสงค์และไมํพึงประสงค์ให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎เพื่อที่จะ
หาทางทําให๎แนวโน๎มที่พึงประสงค์เกิดขึ้นและป้องกันแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ให๎หมดไป หรือ
ถ๎าทราบวําไมํสามารถจะขจัดให๎หมดไปได๎ทําอยํางไรจึงจะ “เผชิญหน๎า” ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
หากแนวโน๎มไมํพึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นจริง
ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจัย
อนาคตชนิดหนึ่งที่ได๎รับความนิยมในปัจจุบัน จากการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยอนาคตหลากหลายแบบ
แล๎วผู๎วิจัยสนใจแนวทางการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เนื่องจาก เทคนิคนี้เป็นการผสมผสานจุดดี และ
ลบจุดด๎อยของเทคนิควิธีวิจัยที่เป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจัย แบบ Delphi และเทคนิควิธีวิจัยแบบ
EFR ซึ่ง จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551) ได๎ให๎ทัศนะและนําเสนอความรู๎ความเข๎าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการ
วิจัยอนาคต และแนะนําเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
สําหรับผู๎สนใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยมโดยทั่วไปวํา การวิจัยอนาคต แบบ อี ดี เอฟ อาร์
(EDFR) ซึ่งเป็นคํายํอมาจากคําเต็มในภาษาอังกฤษวํา Ethnographic Delphi Futures Research วํา
เป็นเทคนิคการวิจัย อนาคตที่พัฒนารูปแบบการวิจัยมาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi)
โดยการผสมผสานทั้งสองเทคนิคและปรับให๎มีความยืดหยุํนในระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให๎สามารถ
นําไปประยุกต์ใช๎ได๎ตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ
2.1 ขั้นตอนการทาวิจัยแบบ EDFR
ขั้ นตอนการวิจัย ด๎ว ยกระบวนการวิจัย แบบ EDFR โดยสรุป ขั้นตอนสําคั ญได๎
6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมตัวกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ มี
ความสําคัญ และจําเป็นอยํางยิ่ง โดยเชื่อวําหากผู๎วิจัยได๎กลุํมผู๎เชี่ยวชาญจริงๆ จะสํงผลให๎ผลการวิจัย
นําเชื่อถือมากขึ้นเทํานั้น สํว นการเตรียมตัวกลุํมผู๎เชี่ยวชาญนั้นมีความจําเป็น อยํางมาก เนื่องจาก
ผู๎เชี่ยวชาญอาจมองไมํเห็นความสําคัญของการวิจัยลักษณะนี้หรืออาจจะไมํมีเวลาให๎ ผู๎วิจัยได๎เต็มที่
ผู๎วิจัยจึงจําเป็นต๎องติดตํอผู๎เชี่ยวชาญเป็นการสํวนตัว อธิบายถึงจุดมุํงหมาย ขั้นตอนตํางๆ ของการ
วิจัย เวลาที่ต๎องใช๎โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ผู๎วิจัยต๎องแสดงให๎ผู๎เชี่ยวชาญเห็นคุณคํา
ความจําเป็นและความสําคัญของการให๎ข๎อมูลของผู๎เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงขอความรํวมมือ หากไมํได๎
รับความรํวมมือผู๎วิจัยจําเป็นต๎องพิจารณาผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่นตํอไป ถ๎า หากได๎รับความรํวมมือก็
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สามารถนัดวันและเวลาสําหรับการสัมภาษณ์ การเตรียมผู๎เชี่ยวชาญดังกลําว นอกจากจะทําให๎มั่นใจ
ได๎วําจะได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีแล๎ว ยั งเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เชี่ยวชาญได๎มีเวลาเตรียมตัว
เตรียมข๎อมูล จัดระบบข๎อมูล และความคิดลํวงหน๎า ชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลที่นําเชื่อถือเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่หนึ่ง) การสัมภาษณ์มีลักษณะ และ
ขั้นตอนคล๎ายกับ EFR แตํ EDFR มีความยืดหยุํนมากกวํา กลําวคือ ผู๎วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบ
การสัมภาษณ์ที่จะสนองตอบ ตํอจุดมุํงหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได๎ คือ
อาจยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-Realistic (P-R)
และ Most Probable Realistic (M-R) ซึ่งเป็นการเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญคาดวํา
จะเป็นไปได๎และนําจะเป็นโดยไมํคํานึงถึงวําแนวโน๎มเหลํานั้นจะเป็นไปทางดีหรือร๎าย เพราะใน
การทํา EDFR รอบที่สองและสาม ถ๎าหากผู๎วิจัยสนใจที่จะแยกศึกษาอนาคตภาพที่ 3 ภาพตามแบบ
EFR ผู๎วิจัยก็สามารถทําได๎โดยการออกแบบ แบบสอบถามที่จะชํวยให๎ได๎อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ
อยํางเป็นระบบได๎
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูล โดยการนําข๎อมูลที่ได๎จาก
การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร๎างเป็นเครื่องมือสําหรับทําเดลฟาย
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการทําเดลฟาย (EDFR รอบที่สอง สาม.....)
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการเขียนอนาคตภาพ
2.2 การแบ่งช่วงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคต
มิติของการแบํงชํวงเวลาในการวิจัยอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมาก โดยทั่วไปผู๎วิจัย
จะวิเคราะห์และพิจ ารณาจากบริบทงานวิจัยของตนเอง (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2552) ได๎นําเสนอ
แนวคิดในการแบํงชํวงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคตไว๎วํา นักอนาคตนิยมมักจะแบํงชํวงเวลาของการ
ทํานายหรือชํวงของการวางแผน ออกเป็น 4 ชํวงดังนี้
ชํวงที่ 1 คือชํวงเวลา 5 ปี หรือ immediate forecasting หรือ immediate planning
นักอนาคตนิยมถือวําเป็นการทํานาย หรือการวางแผนระยะกระชั้นชิด ถ๎าเป็นเรื่องของการแก๎ปัญหา
ก็เป็นการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ชํวงที่ 2 คือชํวงประมาณ 5-10 ปี ชํวงนี้เป็นชํวงที่นักอนาคตนิยมเรียกวํา short range
forecasting หรือ short range planning ก็เป็นการทํานายหรือการวางแผนหรือการศึกษาอนาคตระยะสั้น
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ชํวงที่ 3 คือ ชํวง 10-15 ปี หรือ ไปจนถึง 20 ปี ชํวงนี้ เรียกวําเป็นระยะกลาง middle
range forecasting หรือ middle range planning นักอนาคตนิยม สํวนใหญํนิยมที่จะศึกษาอนาคต
ในชํวงนี้ เนื่องจากผู๎วิจัยสามารถรอที่จะเห็นผลได๎
ชํวงที่ 4 คื อชํ วงระยะยาว 20-25 ปีขึ้นไป ชํวงนี้ดูจะเป็นระยะยาวนานจนเกิ นไป
ข๎อมูลที่ได๎ ผลที่ได๎อาจจะขาดความจูงใจ ไกลตัวคนรุํนทําวิจัยเกินไป ซึ่งกลําวโดยสรุป ผู๎วิจัยจะ
ศึกษาชํวงไหนอยูํที่จุดมุํงหมายของการวิจัยของผู๎วิจัย อยูํที่องค์ประกอบตํางๆ
2.3 การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
การเลือกกลุํมผู๎เชี่ยวชาญถือเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในการวิจัยอนาคตแบบ EDFR
เนื่องจากเหตุผลที่เลือกกลุํมผู๎เชี่ ยวชาญเป็นกลุํมตัวอยํางเพราะมีความเชื่อวําผู๎เชี่ยวชาญคือผู๎ที่มี
ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ในเรื่องที่ศึกษามีความสามารถมองหรือคาดการณ์อนาคตได๎
ชัดเจน ถูกต๎องมากกวําบุคคลทั่วไป และอีกเหตุผลสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม หรือหนํวยงานหนึ่งหนํวยงานใดนั้น บุคคลที่อยูํเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้นคือ กลุํม
ผู๎เชี่ ย วชาญ ซึ่ง ประกอบไปด๎วย กลุํม ผู๎บ ริหาร กลุํมผู๎มีอํ านาจในการตัดสิน ใจทั้งทางตรง และ
ทางอ๎อมซึ่งอาจจะเป็นนักการเมืองที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการตัดสินใจของหนํวยงานนั้นๆ รวมไป
ถึงกลุํมนักวิชาการผู๎มีความรู๎ในเรื่องนั้นๆ เป็นอยํางดี เหตุผลทางจิตวิทยางํายๆ วําเมื่อใดก็ตามที่
ผู๎บริหารได๎รับรู๎ค วามเคลื่อนไหวของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะงานที่ต๎องเกี่ยวข๎องและเมื่อใดที่
ความเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญคนอื่นๆโดยเฉพาะกลุํมนั กวิชาการ ผู๎ใช๎บริการ หรือผู๎บริหารภายใน
หนํวยงานบั้นบังเอิญไปสอดคล๎องเข๎ากับความคิดของตน เขาก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจทันที
กลุํ ม นั ก วิช าการควรเป็ น กลุํม ที่ต๎ อ งได๎รั บ คัด เลื อ กเข๎ าเป็น กลุํม ผู๎เ ชี่ ย วชาญเสมอ
เนื่องจากนักวิชาการในสาขาที่เราศึก ษานั้นเป็นกลุํมที่คํอ นข๎างมีความคิดเป็นอิสระ สร๎างสรรค์
หลากหลายรูป แบบ ซึ่ง สํง ผลให๎ได๎รายละเอีย ดในแงํที่เป็นวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เพื่อได๎
แนวโน๎มที่เป็นไปได๎หรือนําจะเป็นหลากหลายรูปแบบ
2.4 เกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ
การเลือกกลุํมผู๎เชี่ยวชาญเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยหาก
ผู๎วิจัยรู๎วําใครเป็นผู๎เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา หรือผู๎วิจัยมีจุดมุํงหมายเฉพาะอยํางใดอยํางหนึ่งลงไป
ก็สามารถเจาะจงเลือกผู๎เชี่ยวชาญได๎ทันที แตํในกรณีที่ผู๎ วิจัยไมํทราบ และไมํมีข๎อมูล เลยวําใคร
เป็ นผู๎ เชี่ ย วชาญในหนํ ว ยงานนั้น ก็ ส ามารถใช๎ วิธี โยนลู ก (snowball) ถามเพื่ อเชื่ อมตํอ ไปยั ง
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ผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่น ซึ่งวิธีนี้เป็นการลดปัญหาความลําเอียงในการเลือกผู๎เชี่ยวชาญอีกด๎วย เนื่องจาก
เป็นการให๎ผู๎เชี่ยวชาญเลือกกลุํมผู๎เชี่ยวชาญกันเอง
2.5 จานวนผู้เชี่ยวชาญ
จํ า นวนผู๎ เ ชี่ ย วชาญในการวิ จั ย นั้ น ขึ้ น อยูํ กั บ จุ ด มุํ ง หมายการวิ จั ย โดยจํ า นวน
ผู๎เชี่ยวชาญ ยิ่งมีจํานวนมากจะได๎ความคิดเห็นใหมํๆ และได๎คําตอบที่มีน้ําหนักความนําเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปไมํมีการกําหนดแนํนอนตายตัว จํานวนผู๎เชี่ยวชาญขึ้นอยูํกับลักษณะของกลุํม จาก
รายงานการวิจัยของแมคมิลแลน Macmillan (1971) (อ๎างถึงในเกษม บุญอํอน, 2522) พบวํา จํานวน
ผู๎เชี่ยวชาญมีผลตํอความคลาดเคลื่อนของคําตอบ หากผู๎เชี่ยวชาญมีจํานวนตั้งแตํ 17 คนขึ้นไปคํา
ความคลาดเคลื่อนจะมีน๎อยที่สุด ดังตารางด๎านลําง
ตารางที่ 6 จํานวนผู๎เชี่ยวชาญและการลดลงของความคลาดเคลื่อน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1-5
5-9
9-13
13-17
17-21
21-25
25-29
ที่มา : เกษม บุญอํอน (2522)

ความคลาดเคลื่อน
1.20-0.70
0.70-0.58
0.58-0.54
0.54-0.50
0.50-0.48
0.48-0.46
0.46-0.44

ความคลาดเคลื่อนลดลง
0.5
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

จํานวนผู๎เชี่ยวชาญในแตํละรอบนั้นควรให๎คงที่ แตํด๎วยเทคนิค EDFR มีความยืดหยุํน
ได๎ โดยยอมรับสภาพความเป็นจริงที่วําผู๎เชี่ยวชาญไมํสามารถอยูํเป็นกลุํมตัวอยํางให๎เราได๎เสมอ ฉะนั้น
จึงไมํจําเป็นที่จํานวนผู๎เชี่ยวชาญในแตํละรอบจะต๎องเทํากัน แตํ ในรอบแรกนั้นควรมีจํานวนมาก
รอบที่สองอาจลดลงได๎บ๎างเพียงเล็กน๎อย และในรอบที่ 3 เป็นรอบที่ชํวยในการยืนยันผลการวิจัย
ถ๎ า หากได๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเพิ่ ม ขึ้ น ในรอบที่ ส ามนี้ จ ะเป็ น การดี และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู๎ เ ชี่ ย วชาญ
ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎ เชํน ในกรณีที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานเดิมติดภารกิจไมํอาจให๎ข๎อมูลในรอบที่สองหรือสาม
ผู๎วิจัยสามารถพิจารณาผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่นทดแทน แตํสําคัญตรงที่ ผู๎เชี่ยวชาญที่ทดแทนต๎องเป็น
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ผู๎เชี่ยวชาญที่ผํานเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ สํวนเรื่องอัตราสํวนหรือสัดสํวนระหวํางผู๎เชี่ยวชาญตํางๆ นั้น
ผู๎วิจัยจะเป็นผู๎กําหนดเอง ซึ่งการวิจัย เน๎นทีป่ ระเด็นใดก็พิจารณาเลือกผู๎เชี่ยวชาญในสํวนนั้นให๎มาก
2.6 การสัมภาษณ์แบบ EDFR
การสัมภาษณ์แบบ EDFR อาจประยุกต์การสัมภาษณ์แบบ EFR มาใช๎ได๎ซึ่งการ
สัมภาษณ์แบบ EFR ต๎องการให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และจินตนาการภาพในมุมมอง
ของผู๎ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 ภาพอนาคต (Scenario) คือ ภาพอนาคตในแงํดี (optimistic) ภาพอนาคต
ในแงํร๎าย (pessimistic) และ ภาพอนาคตที่เป็นไปได๎มากที่สุด (most probably) โดยไมํมีการปิดกั้น
หรือมีขอบเขตความคิดของผู๎ถูกสัมภาษณ์ โดยผู๎สัมภาษณ์จะเริ่มถามที่มุมมองภาพอนาคตในแงํดี
(optimistic) กํ อ นจนกระทั่ ง ได๎ มุ ม มองที่ ส มบู ร ณ์ จึ ง ขยั บ ไปถามมุ ม มองภาพอนาคตในแงํ ร๎ า ย
(pessimistic) และเมื่ อ เสร็ จสิ้ น สมบู รณ์ ภ าพสุ ดท๎ า ยที่ ถ ามคื อ ภาพอนาคตที่เ ป็ น ไปได๎ ม ากที่ สุ ด
(most probably) เนื่องจากเมื่อผู๎ถูกสัมภาษณ์ให๎มุมมองทั้งดีและแยํครบแล๎ว เสมือนเป็นการทบทวน
ความคิ ด และกลั่ น กรองให๎ เ กิ ด ความคิ ด และมุ ม มองภาพอนาคตที่ เ ป็ น ไปได๎ ม ากที่ สุ ด
(most probably)
ผู๎สัมภาษณ์จะต๎องมีการทบทวนคําถาม และทบทวนมุมมองกับผู๎ถูกสัมภาษณ์เป็น
ระยะๆ เพื่อความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเข๎าใจตรงกันในภาพอนาคตแตํละภาพและแตํละมุมมองและ
สิ่งที่ผู๎สัมภาษณ์ต๎องคํานึงถึงตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ผู๎ถูกสัมภาษณ์ หรือผู๎เชี่ยวชาญ คือ ความชัดเจน
(Clarity) ความเข๎าใจที่ครอบคลุม (Comprehensiveness) บริบท (Contextualization) และสุดท๎าย
ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ (Coherence) ของประเด็น คําถาม การอธิบาย มุมมอง ต๎องถูกต๎อง
ชัดเจน เข๎าใจตรงกันทั้งผู๎สัมภาษณ์และผู๎ถูกสัมภาษณ์ เพื่อสํงผลตํอการเขียนภาพอนาคต
การสัมภาษณ์แบบ EDFR เปิดโอกาสให๎ผู๎วิจัย หารือผู๎สัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็น
แนวโน๎มที่ ไ ด๎จากการสัม ภาษณ์คนแรกๆ ผนวกเข๎ากั นกั บการสัมภาษณ์คนตํอๆ ไป โดยผู๎วิจัย
อาจจําเป็นจะต๎องขอให๎ ผู๎เชี่ ยวชาญพูดเฉพาะในเรื่องที่ เชี่ยวชาญจริงๆ เนื่องจากจุดมุํงหมายคือ
ต๎องการแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น ให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎
2.7 การสร้างแบบสอบถาม
หลั ง จากวิ เ คราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญแล๎ ว ทํ า การเขี ย นแนวโน๎ ม
ในแบบสอบถามซึ่งภาษาที่ใช๎สําคัญคือ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เข๎าใจงําย โดยพยายามคงความหมาย
เดิมของผู๎เชี่ยวชาญไว๎ ให๎มากที่สุด ควรใช๎ภ าษาที่เป็นกลาง หลีกเลี่ยงภาษาที่สํอถึงทัศนคติหรือ
ความลําเอียงของผู๎วิจัยลงไป ผู๎วิจัยห๎ามทําหน๎าที่ตัดสินใจแทนผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎วิจัยทําหน๎าที่ ในการ
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เขียนแนวโน๎ม คือการสังเคราะห์การตีความภาษาที่ผู๎วิจัยใช๎ให๎ตรงตามที่ผู๎เชี่ยวชาญต๎องการจริง
ในการเขียนแนวโน๎มในแบบสอบถามจะต๎องเขียนแนวโน๎มที่มีประเด็นแนวโน๎มเดียวตํอ 1 ข๎อ
ไมํให๎มีแนวโน๎มยํอยๆ เล็กๆอยูํในแนวโน๎มใหญํ เพราะไมํเชํนนั้นคะแนนที่ออกมาจะทําให๎ผู๎วิจัย
ตีคําลําบาก เพราะไมํรู๎วําผู๎เชี่ยวชาญนั้นตอบเพราะแนวโน๎มใด
พยายามหลีกเลี่ ยงถ๎อยคําที่คลุมเครือ เชํน ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึ้น ลดลง ต๎องทําการ
ขยายความให๎ชัดเจน ตัวอยํางเชํน คุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น หมายถึงอะไร ผู๎วิจัยอาจจะแยกเป็น
คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ในที่นี้หมายถึงอะไรบ๎าง หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นใชํ
หรือไมํ โอกาสในการสอบเข๎ามหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นหรือไมํ จบไปแล๎วจะทํางานได๎มากขึ้นใชํ
หรือไมํซึ่งชัดเจนมากกวําบอกวําคุณภาพดีขึ้น
2.8 จานวนรอบ
จํานวนรอบและจํานวนคนขึ้นอยูํกับจุดมุํงหมาย งบประมาณ เวลาและกําลังคนของ
การวิจัย แตํในความเป็ นจริงแล๎วการที่จะหยุดตรงรอบใดรอบหนึ่งนั้ น การวิจัยอนาคตจะดูที่วํา
คําตอบที่ได๎จากแตํละรอบนั้นมีความเป็นเอกพันธ์แล๎วหรือยังมี Consensus ของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ
ที่ครอบคลุม เรื่อง ที่วิจัยมากพอหรือไมํ ถ๎ามากพอ และ/หรือสามารถสนองตอบจุดมุํงหมายได๎
ก็อาจจะหยุดได๎ ในรอบที่ 2 ซึ่งเรียกกวํา Mini EDFR
2.9 การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR
ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุํนพอสมควร โดยผู๎วิจัย
อาจเลือกเขียนรายงานออกเป็นภาพๆ เป็นอนาคต 3 ภาพคือ อนาคตทางบวก ลบ แล๎วตามด๎วยภาพ
ที่เป็นไปได๎มากที่สุด หรือ การเขียนรายงานอาจขึ้นอยูํที่จุดมุํงหมายของการวิจัย ถ๎าผู๎วิจัยต๎องการที่
จะย้ําถึงแนวโน๎มที่เป็นไปได๎คํอนข๎างสูงเราอาจกําหนดคํา median ในกรณีที่แบบสอบถามเป็นแบบ
rating scale 5 ระดับ โดยกําหนดคํา median ระดับมากคือ 3.5 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการนําแนวโน๎ม
มารายงานแล๎วดูความสอดคล๎องของคําตอบ โดยพิจารณาจาก interquartile range (Q3-Q1) ไมํเกิน
1.5 หรือ mode-median ไมํเกิน 1 ซึ่งหลักการนี้อาจมีความยืดหยุํนได๎อีกไมํจําเป็นต๎องยึดคําสถิติตามนี้
เสมอไป
ถึงแม๎วํา EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิจัยอนาคตก็ตามแตํ
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนําไปใช๎วิจัยในทํานองเดียวกับ
การวิ จั ย รู ป แบบอื่ น ๆ ที่ มี อ ยูํ ไ ด๎ เชํ น การวิ จั ย เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น สํ า รวจปั ญ หาวิ จั ย เพื่ อ
หารูปแบบ เพื่อกําหนดนโยบาย เพื่อกําหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแก๎ปัญหาและเพื่อการตัดสินใจ
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เป็นต๎น จะเห็นได๎วําในปัจจุบันได๎มี การนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตํางๆ ไปใช๎ในวงการ และ
องค์การตํางๆ มากมาย ทั้งเพื่อการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์และแก๎ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจน
การวิเคราะห์อดีต เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้นชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎
ข๎อมูลที่เป็นระบบและนําเชื่อถือมากขึ้น
3.

ประวัติและความเป็นมาของการอาชีวศึกษาไทย
การนําเสนอข๎อมูลในสํวนนี้มีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงประเด็นหลักดังนี้ 1) ประวัติ ความ
เป็นมาของการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 2) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และ 3) กฎมายหมาย ที่กําหนด
ขึ้นเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยข๎อมูลสํวนนี้จะเป็นประโยชน์ในการวาดภาพ
อนาคตการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎าได๎อยํางถูกต๎อง แมํนยํายิ่งขึ้น ดังข๎อมูลที่นําเสนอตามลําดับ
3.1 ประวัติ
การอาชีวศึก ษาไทยมีม าตั้งแตํส มัย โบราณกาล ดังจะเห็นได๎จากอาชีพตํางๆ เชํน
ชํางทอง ชํางทองสัมฤทธิ์ ชํางทําอาวุธ ชํางทอผ๎า และชํางอื่นๆ ที่มีการสั่งสอนและถํายทอดกันมา
เป็นรุํนๆ จนถึงปัจจุบัน เพียงแตํในสมัยโบราณไมํมีโรงเรียน หรือสถานที่ฝึ กหัดฝึกสอนกันอยําง
เป็นกิจจะลักษณะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง , 2553) ได๎กลําวถึง ชําง
สิบหมูํ ที่มีมาตั้งแตํสมัยโบราณกาลวําคือ กลุํมชํางผู๎ทํางานด๎วยมือ ใช๎ แรงงานสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ไทยโบราณ ซึ่งรวมกลุํมหมูํกัน ตามความถนัดเป็นสิบๆ กลุํ ม ซึ่งก็ไมํได๎หมายความวํางาน
ชํางศิลปะ ไทยโบราณ มีสิบอยํางเทํานั้น และแบํงประเภทของชํางสิบหมูํ ได๎ดังนี้ (1) หมูํชํางเขียน
หมายถึง ชํางวาดภาพอันประกอบด๎วยภาพจิตรกรรมและลายไทย ใช๎ตกแตํงตามฝาผนัง โบสถ์
วิหารตํางๆ (2) หมูํชํางแกะ หมายถึง ชํางแกะตรา ชํางแกะลาย และชํางแกะภาพ ภาพลอยตัว นูนสูง
นูนต่ํา หมายรวมไปถึง ชํางเงิน ชํางทอง ชํางเพชรพลอย (3) หมูํชํางสลัก หมายถึง ชํางสลักหรือ
จําลองวัตถุเป็นประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว เป็นรูปเคารพ วัสดุที่ใช๎มักเป็นหินทราย ไม๎
สัก กระดาษ หยวกกล๎วย (4) หมูํชํางปั้น หมายถึง การปั้นประติมากรรมปูนสด ปั้นลวดลายตกแตํง
เป็ น รูป สั ตว์ หิ ม พานต์ พระพุ ท ธรู ป หน๎า บั นโบสถ์วิ ห าร ในงานสถาปั ต ยกรรมตํ า งๆ ของไทย
ตลอดจนการปั้นหุํน เพื่อใช๎หลํอสัม ฤทธิ์ (5) หมูํชํางปูน หมายถึง ชํางปูนกํอ ปูนฉาบ ปั้นปูน
ในการกํอสร๎างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาในวัด (6) หมูํชํางรัก หมายถึง ชํางที่ใช๎ในการตกแตํง
ประสานงานกั บ ชํ า งแขนงตํ า งๆ มี ก ารลงรั ก ปิ ด ทอง ประดั บ กระจก ประดั บ มุ ก เครื่ อ งเขิ น
(7) หมูํชํางหุํน หมายถึง ชํางทําหุ๎นชนิดตํางๆ เชํน หุํนกระบอก หัวโขน ชํางไม๎ ทําหุํนคนสัตว์ตํางๆ
(8) หมูํชํางบุ หมายถึง ชํางที่นําโลหะมาตีแผํให๎แบนออกเป็นรูปตํางๆ จะเป็นแผํนแบน ธรรมดาๆ
หรือจะเป็นรูปอะไรก็สุดแตํ เชํน กระทะทอง ถาดทองเหลือง ขันน้ํา (9) หมูํชํางกลึง หมายถึง งาน
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ศิลปะที่ใช๎เครื่องมือกลึงเป็นรูปทรงตํางๆ โบราณใช๎เครื่องมือกลึง เป็นแบบที่ใช๎กําลังแรงคน ทําการ
ฉุดชักโดยตรงสํวนสําคัญของเครื่องกลึงวัสดุใช๎กลึงเป็น งาช๎าง ไม๎ทํากลองแล๎วลงรักปิดทอง (10)
หมูํชํางหลํอ หมายถึงชํางที่ทําแบบพิมพ์และหลํอประติมากรรม การหลํอทําโดยการนําของเหลว
เชํ น ปู นปลาสเตอร์ ขี้ ผึ้ง โลหะที่ หลอมเหลวแล๎วเทลงในแบบพิ มพ์ เมื่อเย็ นลงก็ จะแข็งเป็นรูป
ตามแบบพิมพ์
เมื่อเริ่มมีโรงเรียนเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงเกิดมีสถานที่สําหรับสอนอาชีพให๎คน
ไทยโดยมีประวัติและพัฒนาการดังที่ สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) ได๎นําเสนอข๎อมูล
การจั ด การศึ ก ษาอาชี พ วํ า ได๎ มี ม าตั้ ง แตํ ยุ ค สมั ย ที่ ป ระเทศไทยเริ่ ม มี อ าชี พ หั ต กรรมมากขึ้ น
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม การอาชีวศึกษาเริ่มอยํางเป็นระบบเมื่อได๎รับการบรรจุในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะเพื่อให๎เกิดความชํานาญ ในปี พ.ศ.
2453 จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแหํงแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ
ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะชําง และปี พ.ศ. 2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
โดยในแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2479 ได๎ปรากฏคําวํา “อาชีวศึกษา” เป็นครั้งแรกในระบบ
การศึกษาของประเทศไทย โดยแบํงออกเป็น 3 ชั้นคือ อาชีวศึกษาชั้นต๎น ชั้นกลาง และชั้นสูง
รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของ ทุกระดับประโยค และในปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ให๎จัดตั้งกรม
ขึ้นใหมํ 2 กรม คือ กรมสามัญศึกษา มีหน๎าที่จัดการศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการ มีหน๎าที่
จัดการศึกษาสายอาชีพ ตํอมาในปี พ.ศ. 2484 ได๎มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พุทธศักราช 2484 ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2484 และมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษาคื อ วั นที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมการ ได๎ เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ และในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
172 พ.ศ. 2515 ได๎แบํงสํวนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษาออกเป็น 9 กองคือ (1) สํานักงานเลขานุ
กรกรม (2) กองวิทยาลัย (3) กองโรงเรียน (4) กองการเจ๎าหน๎าที่ (5) กองแผนงาน (6) กองคลัง
(7) กองออกแบบและกํอสร๎าง (8) กองบริการเครื่องจักรกล และ (9) หนํวยศึกษานิเทศก์
ปี พ.ศ.2524 ได๎มีการประกาศใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2524 และ
ในปี พ .ศ. 2527 ประกาศใช๎ หลั ก สูต รประกาศนีย บั ตรวิ ชาชีพ พ.ศ. 2527 และ หลั ก สูต ร
ประกาศนียบัตรเทคนิค พ.ศ. 2527 ตํอมาในปี พ.ศ. 2528 ได๎มีการสํงเสริมแนวคิด “การอาชีวครบ
วงจร” และได๎มีการจัดตั้ง “สํานักงานโครงการพิเศษ” เป็นหนํวยงานภายในมีหน๎าที่ประสานงานกับ
สํานักงานโครงการพิเศษและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคง และงานพัฒนาชนบท และ
ปีพ.ศ. 2530 ได๎มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยการอาชีพ” โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพ
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และทุกหลักสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษา
ได๎พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทางไกล และในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ได๎มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให๎จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ มี ห น๎า ที่ วางแผน กํ า กั บ ติ ดตาม และประเมิน ผลการอาชีว ศึ ก ษาจนถึ งปั จ จุบั น และกฎหมาย
ที่ค วบคุ ม การอาชี วศึ ก ษาของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติก ารอาชีวศึก ษาซึ่งในปัจจุบันใช๎
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พุท ธศั กราช 2551 รวมถึง นโยบายการอาชีวศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก ารและนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดังจะกลําวตํอไปและจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประวัติ
และพัฒนาการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย ผู๎วิจัยสามารถแบํงชํวงพัฒนาการได๎ 4 ยุคด๎วยกัน คือ
ยุคอดีต ยุคเริ่มต๎น ยุคกลางและยุคปัจจุบัน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แสดงพัฒนาการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ยุคแหํงการ
เปลี่ยนแปลง
กํอนพ.ศ.2441
พ.ศ.2441-พ.ศ.2478 พ.ศ.2479-พ.ศ.2483
บรรพบุรุษสั่งสอน มีการบรรจุ “โครงการ การอาชีวศึกษาถูก
และถํายทอดวิชา
ศึกษาพิเศษ” ในระบบ บรรจุในแผนการ
อาชีพกันมาเป็นรุํนๆ การศึกษา โดยเป็น
ศึกษาแหํงชาติ
(ชําง 10 หมูํ)
การเรียนวิชาชีพ
พ.ศ.2479 และ
เฉพาะจนเกิดความ
ปรากฏคําวํา
ชํานาญ และมี
“อาชีวศึกษา” เป็น
โรงเรียนอาชีวศึกษา ครั้งแรกในระบบ
แหํงแรก คือ โรงเรียน การศึกษาของ
พาณิชยการที่วัดมหา ประเทศไทย
พฤฒาราม และวัดราช
บูรณะ
ที่มา: ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554)
ยุคอดีต

ยุคเริ่มต๎น

ยุคปัจจุบัน
พ.ศ.2484-ปัจจุบัน
กระทรวงธรรมการ
ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น
“กระทรวงศึกษาธิการ
” และตั้งกรม
อาชีวศึกษาขึ้นเป็น
ครั้งแรก และในปี
พ.ศ.2546 ได๎
เปลี่ยนเป็น “สํานัก
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา” (สอศ.)
จนถึงปัจจุบัน
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3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การผลิ ต กํ า ลั ง คนด๎ า นอาชี ว ศึ ก ษาในประเทศไทยดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานหลัก 1 ใน 6 หนํวยงานภายใต๎กระทรวงศึกษาธิการ
คือ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยการอาชี ว ศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นในปั จ จุ บั น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ดําเนินการในสํวนราชการ 3 หนํวยงาน คือ สํานักงานปลัดกระทรวง
(ในสํวนสํา นัก บริห ารงานคณะกรรมการสํ งเสริม การศึก ษาเอกชน) สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา) และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หนํวยงานได๎ดําเนินการดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวง
ในกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
พ.ศ.2546 ได๎ แ บํ ง สํ ว นราชการเป็ น สํ า นั ก และศู น ย์ ร วม 11 แหํ ง โดยมี สํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการสํ งเสริม การศึ กษาเอกชน (สช.) เป็นสํวนราชการด๎วย และกําหนดอํานาจหน๎าที่
เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาดังตํอไปนี้
1) เป็นหนํวยงานในการสํงเสริม และประสานงานการอาชีวศึกษาเอกชน และ
ดําเนินการให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเอกชน
2) เสนอนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน กํ า หนด
กฎระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานกลางในการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุน
ด๎านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
3) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กองทุ น ทางการอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน การอุ ด หนุ น การ
อาชีวศึกษาเอกชน การคุ๎มครองการทํางาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
4) เป็ นศู น ย์ สํ ง เสริม สนั บสนุ นข๎ อมู ล และทะเบี ย นกลางทางการอาชี ว ศึก ษา
เอกชนตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
5) ปฏิบัติงานรํวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
หรือที่ได๎รับมอบหมาย
ดังนั้นจึงเทํากับวําสํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชนได๎ทํา
หน๎าที่สํงเสริมและประสานงานให๎กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน รํวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาทุกแหํงด๎วย สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระบบโรงเรียนในปีการศึกษา 2548
มีจํานวนทั้งสิ้น 401 แหํง มีนักศึกษา 389,933 คน มีครูรวม 17,587 คน
นอกจาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา และบางสํ ว นในสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการการอาชีวศึกษา รํวมกับสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต๎สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการอาชีวศึกษาด๎วยได๎แกํ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ ดังนี้
กระทรวงวัฒนธรรม มีสํวนราชการคือ กรมศิลปากร ซึ่งจั ดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยชํางศิลป์ 3 แหํง วิทยาลัย
นาฏศิลป์ 12 แหํง กระจายอยูํทั่วประเทศ กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา มีสํวนราชการคือ สถาบัน
การพลศึกษาที่ได๎รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 โดยมีวิทยาเขต
ตํางๆ 17 วิทยาเขตที่กระจายอยูํทั่วประเทศ บางแหํงจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนีย บัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี บางแหํงจัด
เพียงระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข๎องเทํานั้น กระทรวงแรงงาน มี สํวนราชการคือ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ที่ทําหน๎าที่ฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงานให๎แกํประชาชนวัยทํางานเพื่อเตรียมเข๎าทํางาน
และพัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีระดับสูงขึ้น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายสาขาอาชีพในสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12 สถาบัน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ 63 แหํง หนํวยงานที่จัด
การศึกษาเฉพาะทาง ปัจจุบันมี 9 หนํวยงานหลัก ใน 7 กระทรวงได๎แกํสํานักงานตํารวจแหํงชาติ
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
และสภากาชาดไทย ในจํา นวนนี้บ างหนํวยงานได๎จัดหลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทางตามความ
ต๎องการของหนํวยงาน เชํน การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค กระทรวงมหาไทย ซึ่งดูแลโรงเรียนชํางการ
ไฟฟ้ า สํ ว นภู มิ ภ าค สถาบั น การบิ น พลเรื อ น กระทรวงคมนาคมจั ด การศึ ก ษาทาง ชํ า งยนต์
การสื่ อ สารแหํ ง ประเทศไทยจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในโรงเรี ย นการไปรษณี ย์ แ ละโทรคมนาคม
การรถไฟแหํงประเทศไทยจัดการอาชีวศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกฎกระทรวงแบํ ง สํวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
พ.ศ.2546 ได๎แบํงสํวนราชการเป็นสํานักตํางๆ และมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 175 เขต
กระจายทั่วประเทศ เป็นหนํวยงานที่ขึ้นตรงตํอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได๎กําหนดให๎การบริหาร
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และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาเอกชนที่จัดการเรียน
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ซึ่งในที่นี้รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพื้นที่การศึกษาใด จึงเป็นอํานาจหน๎าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานั้น ในการประสานงาน สํงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวเอกชนนั้นด๎วย
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กฎกระทรวงแบํ ง สํ ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 กํ าหนดให๎สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิ จ
เกี่ยวกั บการจัดและสํงเสริมการอาชีวศึก ษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ และ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยมีอํานาจหน๎าที่หลัก ดังตํอไปนี้ (1) จัดทําข๎อเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ (2) เนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (3) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
(4) พัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา (5) สํงเสริมประสานงานการจัดการอาชี วศึกษาของรัฐ และ
เอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความรํวมมือกับหนํวยงานอื่นและสถานประกอบการ
(6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน (7) จัดระบบ
สํงเสริม และประสานงานเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมาใช๎ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ (8) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและดํ าเนิน การตามที่ค ณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษามอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของสํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจจัดการอาชีวศึกษาภายใต๎
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ดังกลําว โดยได๎จัดบริการการศึกษาวิชาชีพแกํนักเรียน
นักศึกษา โดยแบํงกลุํมสายวิชาชีพที่ได๎ดําเนิ นการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 9 ประเภทวิชาคือ
(1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม (4) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว (6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (7) ประเภท
วิชาประมง (8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร และในแตํล ะประเภทวิชาจะแบํงออกเป็นสาขาวิชาตํางๆ ออกไปอีก หลายสาขา
ตามความต๎อ งการเพื่ อ ให๎ผู๎ เรี ย นได๎เ ลือ กเรี ย นตามความชอบ ความถนั ด ความเหมาะสมของ
แตํละบุคคลให๎เป็นการเรียนอยํางมีความสุขและสอศ.ยังได๎จัดเตรียมหลักสูตรวิชาชีพแตํละประเภท
วิชาในหลักสูตรระดับตํางๆ ตั้งแตํหลักสูตรระดับฝึกอบรมระยะสั้น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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(ปวช.) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจนถึงระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ รายละเอียดมีดังตํอไปนี้
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 9 กําหนดให๎การจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ ให๎จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบด๎วย (1)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับฝีมือ (Skill) รับ
ผู๎สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 3 ปี เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะได๎รับวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)คือหลักสูตรการศึกษาวิ ชาชีพระดับเทคนิค (Technician) รับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปวช.
เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปีได๎รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3) หลักสูตร ปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ คือ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับเทคโนโลยี (Technology)
รับผู๎สําเร็จการศึกษา ระดับปวช.หรือเทียบเทํา เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 4 ปี และรับผู๎สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. หรือ ปวท. เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได๎รับวุฒิปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (4) หลักสูตรอื่นๆ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น พิเศษเฉพาะพื้นที่ เฉพาะ
สาขา หรือวิธีการพิเศษ เพื่อตอบสนองตํอกลุํมเป้าหมายทุกกลุํมที่มีอยูํในประเทศ ให๎เป็นไปอยําง
กว๎างขวาง ทั่วถึง เอื้ออํานวย และงํายตํอการเข๎าถึง ดังนี้ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็น
หลักสูตรระยะสั้นที่จัดบริการวิชาชีพแกํนักเรียนนักศึกษาประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระดับกึ่ง
ฝีมือจนถึง ระดับ ฝีมือ(Semi–Skill) อาทิ หลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น
หลากหลายตั้งแตํ 6 ชั่ วโมงขึ้นไป หลักสูตรเสริมวิชาชีพ มัธ ยม ประกอบด๎วย หลัก สูตร 9+1
หมายถึง หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับผู๎ สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎มีทักษะประกอบ
อาชีพ อยํางน๎อย 1 อาชีพ และ หลักสูตร 12+1 จัดฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับผู๎สําเร็จชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได๎มีทักษะประกอบอาชีพอยํางน๎อย 1 อาชีพ หลักสูตรภายใต๎โครงการอาชีวศึกษา เพื่อ
การพั ฒ นาชนบท (อศ.กช.) เป็ นหลั ก สู ตรพิ เศษที่จั ดขึ้ นเพื่ อเกษตรกรที่กํ าลั งประกอบอาชี พ
ด๎านการเกษตร ได๎ยกระดับการศึกษา พัฒนาศักยภาพสํวนตนให๎สูงขั้น โดยการเรียนไปพร๎อมๆ
กับทําอาชีพไปด๎วย เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดบริการอยํางยึดหยุํนและเอื้ออํานวย การเข๎าถึงการศึกษา
วิ ช าชี พ เกษตรแกํ ป ระชาชน เปิ ด สอนเฉพาะในวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี หลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บั ตรครูเทคนิค ชั้ นสูง (ปทส.) คือหลัก สูต รการผลิต ครูด๎านวิช าชีพ ระดั บเทีย บเทํ า
ปริญญาตรีรับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได๎รับ
วุฒิประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ 415 แหํง
ในปีการศึกษา 2550 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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จํ า นวน 680,889 คน กระจายอยูํ ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศทั้ ง ในเขตเมื อ ง และนอกเขตเมื อ ง
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนสถานศึกษา ครู นักศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี 2548 – 2550
ข๎อมูลเกี่ยวกับ

2548
415

จํานวนสถานศึกษา (แหํง)
จํานวนครู (คน)
จํานวนนักศึกษา (คน)
615,005
ปวช.
427,226
ปวส.
187,779
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553)

ปีการศึกษา
2549
415
679,244
471,399
207,845

2550
415
16,460
680,889
474,781
206,108

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553) ได๎ดําเนินการในการผลิตและพัฒนา
กํา ลัง คน เพื่ อสนองตอบความต๎องการกํ าลังคนในการพั ฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได๎ส ร๎าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับการอาชีวศึกษา เพื่อสร๎างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให๎กับสังคม มีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มปริมาณผู๎เรียน ในขณะเดียวกันได๎ใช๎กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษ
ตํางๆเพื่อให๎สังคมได๎รับรู๎ถึงศักยภาพของผู๎เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร๎างประสบการณ์ให๎กับ
ผู๎เรียนทั้งในด๎านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังสํานึกการบริการสังคม นอกจากนี้ได๎เน๎นเครือขําย
ความรํวมมือกับทุกภาคสํวนให๎เข๎ามารํวมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษารํวมกัน
มากขึ้น ผลการดําเนินการดังกลําวในปี 2551 ชํวยทําให๎การอาชีวศึกษาเป็นที่รู๎จักกับสังคมมากขึ้น
และกลุํมเป้าหมายตํางต๎องการเข๎าสูํระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในปี 2552 นี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ ก ษา จึง ต๎อ งการที่ จะพั ฒนาด๎านคุณ ภาพให๎ เพิ่ มขึ้น ควบคูํไ ปกั บปริม าณผู๎เรี ย น และ
ขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับผู๎เรียน ที่เป็นผู๎มีงานทําแล๎ว ผู๎ที่ต๎องการพัฒนาศักยภาพ
และผู๎ที่ กํา ลัง หางานทํา ให๎มากขึ้น และให๎ความสําคัญกับการค๎นหา พั ฒนา เผยแพรํ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อสร๎าง และพัฒนาอาชีพให๎เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จาก
http://www.vec.go.th/ (2553) พบวําสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎ดําเนินการในการ
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ผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อสนองตอบความต๎องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ได๎กําหนด
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ไว๎ดังนี้
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน ตรงตามความต๎องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
1) จัดและสํงเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค
3) วิจัย สร๎างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู๎ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎กําหนดยุทธศาสตร์ไว๎
6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพั ฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเป็น เลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน๎นการผลิตกําลังคนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส๎นทางอาชีพ
ที่ชั ดเจน เพื่ อสนับ สนุนขี ดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ตลอดจนให๎มีก ารรับรอง
สมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชี พ เสริมสร๎างทักษะการเป็ นผู๎ประกอบการ และสร๎าง
คํานิยมที่ดีตํอการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให๎ผู๎สําเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมี
คุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยํางมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ(1) พัฒนา
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (2) เรํงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู๎ เรียน (3) สร๎างมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผล (4) สํงเสริมการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา (5) สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (6) พัฒนาสถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ ทางวิชาชีพ (7) สร๎างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด๎วยการบริการสังคม (8) สํงเสริมให๎นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม
มาใช๎ในการเรียนการสอน เสริมสร๎างทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ (9) สร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอการ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ การผลิตและพัฒนา
กําลังคนให๎ตรงตามความต๎องการของประเทศ ต๎องได๎รับรํวมมือกับองค์กรที่ต๎องการใช๎กําลังคน
ตั้งแตํภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและตํางประเทศ นําไปสูํการกําหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ในการผลิต กกํ า ลั ง คนได๎ ต รงกั บ ความต๎ องการภาคการผลิต และความต๎อ งการของผู๎ใ ช๎ โดยมี
เป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและท๎องถิ่น
และมีกลยุทธ์ คือ (1) สํงเสริมและสนับสนุนความรํวมมือในการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพทั้งในและตํางประเทศ (2) สร๎างความเข๎มแข็งในการสร๎างเครือขําย และความรํวมมือในการ
จัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (3) พัฒนาฐานข๎อมูลความรํวมมือ (4) พัฒนาศูนย์กําลังคน
อาชีวศึกษา (5) ประสาน สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือขําย
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คุณภาพของการอาชีวศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะสํงผลตํอคุณภาพ การปฏิรูป
ระบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) ซี่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสูํความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมาย การ
อาชีวศึกษาได๎ระบุถึงการจั ดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต๎องมีการพัฒนาระบบการบริหาร และ
จัดการในรูป แบบสถาบั นการอาชีวศึก ษาควบคูํไปด๎วย อีก ทั้งจากการประกาศใช๎ก ฎหมายการ
อาชี วศึ กษาดัง กลํา ว มีผลให๎ต๎องสร๎างกฎหมาย กฎระเบียบ ตํางๆเพื่ อนําไปสูํการปฏิบัติ ดังนั้น
เพื่อให๎การพัฒนาระบบบริหารและจั ดการอาชีวศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎กําหนด
กลยุทธ์ไว๎ดังนี้ (1) จัดและพัฒนาโครงสร๎างการบริหารงานให๎เป็นไปตาม กฎหมายการอาชีวศึกษา
และ กฎหมายอื่นที่เกี่ย วข๎ อง (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล (3) พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ (4) กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการสูํสถานศึกษาและสถาบัน (5) ผลักดันการจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา (6) พัฒนา
ระบบติ ดตามและประเมิ นผลให๎ มี ประสิ ทธิ ภาพ (7) พั ฒนาระบบการตรวจสอบภายในให๎ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (8) สํ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจั ด การ และ
การให๎บริการ (9) เสริมสร๎างสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุํงเน๎นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให๎ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาด๎านวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานอยํา งตํอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุํงหมายให๎คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และกลุํมเป้าหมาย
ทั้ง เด็ก เยาวชน วัย แรงงาน สตรี ผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะผู๎ย ากไร๎ ด๎อยโอกาส คนพิ ก าร ผู๎หํางไกล
ทุ รกั น ดารและชนกลุํม น๎ อยมี ก ลยุ ทธ์ดั งนี้ (1) สํ งเสริมและพั ฒ นาการจั ดอาชีวศึ ก ษา และ
การฝึกอบรมวิช าชีพ ด๎วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรีย นในระบบ การเรีย นนอกระบบ และ
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การเรียนในระบบทวิภาคี (2) สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎ประชาชนคนไทยในการสร๎างงานสร๎าง
รายได๎ (3) จัดการศึกษาวิชาชีพแกํผู๎ด๎อยโอกาส คนพิการ และผู๎สูงอายุ (4) สํงเสริมให๎มีการสร๎าง
รายได๎ระหวํางเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ สํงเสริมการจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดน ให๎เป็นกลไกเสริมสร๎างความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแตํละพื้นที่ มีความรํวมมือ
ระหวํางประเทศด๎านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู๎ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพร๎อมรองรับ
การเปิดเสรีการค๎าในอนาคต โดยหวังผลให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค
โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร๎อม ประกอบไปด๎วยกลยุทธ์ ดังนี้ (1) สํงเสริม และ
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต๎ (2) สํงเสริมและพัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (3) สํงเสริม
และพัฒนาการ จัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ (4) สํงเสริมและ
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษารํวมกับประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อสร๎างความเข๎าใจอันดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแตํการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ การสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการ
จัดการเรีย นการสอนวิชาชีพ มีก ลไกนํา ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ไ ด๎จริง มีก ลยุทธ์ ดังนี้ (1)
สํง เสริ ม พั ฒนาการวิจั ย สร๎ า งนวั ตกรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ และการวิ จัย เชิ งนโยบาย การวิ จัย เพื่ อ
ตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการ (2) สํงเสริมการนําองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปใช๎พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน (3) สํงเสริมให๎นําความรู๎
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช๎พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูํเชิงพาณิชย์
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขํายงานวิจัย และการจัดการความรู๎อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู๎วิจัยทําการศึกษาในหัวข๎อนี้เพื่อทราบถึงบริบทกฎหมายที่วําด๎วยการอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย รวมไปถึงกฎกระทรวงวําด๎วยการประกันคุณภาพในสํวนของการอาชีวศึกษา โดย
กฎหมายดังกลําวมีสํวนที่สอดคล๎องตํอการวางแผนการอาชีวศึกษาในอนาคต และจะเป็นแนวทาง
ในการวาดภาพอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า ตํอไป
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พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552
พระราชบัญญัติการอาชีวศึก ษาพุทธศักราช 2552 นี้ไ ด๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ
ให๎ต ราพระราชบั ญญั ตินี้ ขึ้ นไว๎โ ดยคํ าแนะนํ าและยิ นยอมของ สภานิติ บัญญั ติแหํ งชาติ โดย
มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ มาตรา 1 ได๎กําหนดให๎พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2552” มาตรา 2 ได๎กําหนดวําพระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป มาตรา 3 กําหนดวําพระราชบัญญัตินี้ไมํใช๎บังคับกับ การ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งดําเนินการโดยหนํวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
มาตรา 4 ถือเป็นมาตราที่สําคัญ เพราะเป็นการให๎ความหมายของคําสําคัญที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา
เพื่อความชัดเจนและเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทยอยํางเป็นระบบตํอไป
โดยคําตํางๆ มีความหมายดังตํอไปนี้ “การอาชีวศึกษา” หมายความวํา กระบวนการศึกษา เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนในด๎านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี “การฝึกอบรม
วิชาชีพ” หมายความวํา การเพิ่มพูนความรู๎และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือ ระยะยาว ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการ หรือสําหรับ
กลุํมเป้าหมายเฉพาะภายใต๎หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด “สถาบัน” หมายความ
วํา สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการจัดการ อาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ “สถานประกอบการ” หมายความวํา สถานประกอบการที่รํวมมือกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด “มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความวํา ข๎อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการสํงเสริมการกํากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา “กองทุน ”
หมายความวํา กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ “คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” หมายความวํา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ “รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ใน มาตรา 5 ได๎มีการกําหนดให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให๎มีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและ
ประกาศนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎ มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ต๎อ งเป็ น การจัด การศึ ก ษาในด๎ า นวิ ช าชีพ ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและแผนการศึกษาแหํงชาติ เพื่อผลิต และพัฒนากําลังคนในด๎าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให๎
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สูงขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู๎ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู๎รับการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถในทางปฏิบัติ และมี
สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู๎ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได๎
มาตรา 7 กํา หนดวําการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎จัดได๎ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถาบันตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 8 ได๎มีการกําหนดการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎จัดได๎ โดยรูปแบบ ดังตํอไปนี้ (1) การศึกษาในระบบ เป็น
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน๎นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมี
การกําหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัด และการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษาที่แนํนอน (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความ
ยืดหยุํนในการกําหนด จุดมุํงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่
เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต๎องมีความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และความต๎องการของบุคคลแตํละกลุํม (3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็น
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข๎อตกลงระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล โดยผู๎เรียนใช๎เวลาสํวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได๎ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต๎องมุํงเน๎นการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นสําคัญ มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7
และ มาตรา 8 ให๎จัดตามหลัก สูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึก ษากํ าหนด ดังตํอไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู๎ หรือ
ทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตํอ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสําหรับกลุํมเป้าหมาย
เฉพาะได๎ มาตรา 10 เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต๎องคํานึงถึง (1) การมีเอกภาพด๎านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการ
กระจายอํานาจจากสํวนกลางไปสูํสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน (2) การศึกษาในด๎านวิชาชีพ
สําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ ความสนใจอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง
จนถึงระดับปริญญาตรี (3) การมีสํวนรํวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา (4) การศึกษาที่มี
ความยืดหยุํ น หลากหลาย และมีระบบเทีย บโอนผลการเรีย นและระบบเทียบประสบการณ์
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การทํางานของบุคคล เพื่อ เข๎ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง (5) การมีระบบจูง
ใจให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพ (6) การ
ระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงการประสานประโยชน์อยํางทั่วถึง และเป็นธรรม (7) การมีระบบการพัฒนาครู และ
คณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ทันตํอ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มาตรา
11 นอกจากอํานาจหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติและกฎหมายวําด๎วย ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ให๎คณะกรรมการการอาชีวศึก ษามีอํานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
(1) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพั ฒนากํ าลังคนด๎านวิชาชีพ
ตํอรัฐมนตรี (2) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตามมาตรา 13 และมาตรา 14 (3) กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข๎าสมทบ การยกเลิก
การสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ (4) กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข๎ารํวมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตรการอาชีวศึ กษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์
การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการ เพื่อ
ขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน (5) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลและการให๎การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ
ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และแผนการศึกษาแหํงชาติ (6) กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได๎รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแกํ สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการสํงเสริมความรํวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ (7) กําหนด
หลักเกณฑ์ในการแตํงตั้ง การทดสอบการฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการ (8) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการกําหนดนโยบายในการระดมทุน
ทรัพยากร รายได๎ หรือการจัดตั้งกองทุนอื่นตํอรัฐมนตรี (9) สํงเสริม สนับสนุน กํากับ และ
ดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา (10) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด อันอยูํในอํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(11) ออกข๎ อบั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา เพื่ อปฏิบัติก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้ (12) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลํ า วโดยสรุ ป พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาฉบั บ นี้ ร ะบุ ค วามหมายของ
การอาชีวศึกษา และคําอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงการระบุ บทบาท หน๎าที่ของทุกสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง
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และได๎มีก ารกําหนดให๎กระทรวงศึก ษาธิการโดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึก ษาธิการมีอํานาจ
ในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อนําสูํการปฏิบัติโดยมี สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นผู๎รับนโยบายไปปฏิบัติรวมไปถึงการเสนอและการให๎ข๎อเสนอแนะ การให๎แนวทาง นโยบาย
รวมถึง เป้าหมายหลักเกณฑ์ทางด๎านการอาชีวศึกษาตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กฎกระทรวง วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ไว๎ ดังตํอไปนี้ “การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวํา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติ ด ตาม และการตรวจส อบคุ ณ ภาพและ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้น หรือโดยหนํวยงานต๎นสังกัดที่มีหน๎าที่กํากับดูแลสถานศึกษา “การประเมินคุณภาพ
ภายนอก” หมายความวํา การประเมินคุณภาพการจั ดการศึก ษา การติดตาม และการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู๎ประเมินภายนอก “การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา” หมายความวํา กระบวนการติดตามตรวจสอบความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติ ตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร๎อม
ทั้ ง เสนอแนะมาตรการเรํ ง รั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา”
หมายความวํา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข๎าสูํคุณภาพที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ โดยมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษา การจัดระบบและโครงสร๎าง การวางแผน และการ
ดํา เนิ น งานตามแผน รวมทั้ ง การสร๎ า งจิ ต สํ า นึ ก ให๎ เ ห็ น วํ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะต๎ อ ง
ดําเนินการอยํางตํอเนื่องและเป็นความรับผิดชอบรํวมกันของทุกคน “สํานักงาน” หมายความวํา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในหมวด 1 บททั่วไป กลําววํา ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต๎องประกอบด๎วย การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํวน ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุํงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ต๎อง
ประกอบด๎วย การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได๎มีการ
กําหนดให๎สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ด๎วยการสนับสนุ นจากหนํายงานต๎นสังกัดและการมีสํวนรํวมของชุมชน
ให๎สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้น
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ตํอสาธารณชน และ สถานศึ ก ษาต๎อ งนํ าผลการประเมิน คุณ ภาพทั้ งภายในและภายนอกไป
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในหมวด 2 วําด๎วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสํวนที่เกี่ยวกับการ
อาชีวศึกษา คือ ให๎มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวํา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา” ประกอบด๎วย กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตํงตั้ง เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ และ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแตํงตั้ง โดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผู๎มีความรู๎ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด๎านการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมิน
การจัดการศึกษา จํานวนไมํเกินเก๎าคนเป็นกรรมการ ซึ่งในจํานวนนี้จะต๎องแตํงตั้งจากบุคคลที่ไมํ
เป็นข๎าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนํงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมํน๎อยกวําห๎าคน
ให๎เลขาธิก ารคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตํงตั้งข๎าราชการของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึ กษาซึ่ง ดูแลงานด๎านการประกั นคุณภาพการศึก ษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา มีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ (1) วางระเบียบหรือ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกํ
สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง (3) แตํงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชี วศึ กษา (4) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ ยวข๎องตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมาย
ให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตํอไปนี้
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3) ดําเนินงานตามแผนพัฒนากรรจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
7) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
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ให๎ส ถานศึ กษายึ ดหลักการมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถานศึก ษา ผู๎เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสํงเสริม สนับสนุน
และกํากับดูแลของหนํวยงานต๎นสังกัด
การกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ต๎ อ งสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึก ษาตามที่ก ระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด และต๎องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพ
ผู๎เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท๎องถิ่นและเทคโนโลยี การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต๎องสอดคล๎องกับแนวทางที่สถานศึกษาได๎กําหนดไว๎ ดังตํอไปนี้
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
2) กระบวนการเรียนรู๎และการฝึกประสบการณ์
3) การวิจัยและนวัตกรรม
4) การบริการทางวิชาการแกํชุมชนและสังคม
5) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต๎ อ งดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึก ษา โดยให๎มีการกํ ากับ และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยํางมี ประสิทธิภาพ และ
ตํอเนื่อง ให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให๎มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกํผู๎เรียนตามหลักสูตร
ที่เปิดสอนครบทุกสาขาวา ตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึก ษาอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการที่มีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา สํงเสริม สนับสนุนและรํวมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และให๎หนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัดให๎มี การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางน๎อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และ
แจ๎ ง ผลให๎ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาทราบ รวมทั้ ง ให๎ เ ปิ ด เผยผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาตํอสาธารณชน
และในหมวด 3 วําด๎วยการประกันคุณภาพภายนอก ให๎คํานึงถึงจุดมุํงหมายและ
หลักการ ดังตํอไปนี้ เพื่อให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และ
โปรํงใส มีหลักฐานข๎อมูลตามสถานความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ สร๎างความ
สมดุลระหวํางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุํงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให๎มีเอกภาพ
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เชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เต็มตาม
ศักยภาพของสถานศึกษาและผู๎เรียน สํงเสริม สนับสนุน และรํวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการประเมินคุณภาพ
และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
สํงเสริมความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา
ในการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ให๎ สํ า นั ก งานทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตํละแหํงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง ดังตํอไปนี้
มาตรฐานการจัดการศึกษาในแตํละระดับและประเภทการศึกษา มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต๎ อ งทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่ น
เพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให๎สํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นได๎ โดย
ความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี วิ ธี ก ารในการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ให๎ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่สํานักงานกําหนด ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวํา ผลการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษาได๎ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน ให๎สํานักงานแจ๎งเป็นหนังสือพร๎อมแสดงเหตุผลที่ไมํผํานเกณฑ์
มาตรฐานแกํหนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษานั้น และให๎สถานศึกษานั้น ปรับปรุงแก๎ไข โดย
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมํภายในสองปีนับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งผลการประเมินครั้งแรก ให๎สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตํอสํานักงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่
สถานศึกษาไมํดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขภายในกําหนดเวลา ให๎สํานักงานรายงานตํอคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ
หนํวยงานต๎นสังกัดอื่น แล๎วแตํกรณี เพื่อพิจารณาสังการตํอไป
จากการศึก ษาประวัติและความเป็นมานี้ทําให๎ผู๎วิจัยได๎นิย ามศัพท์เฉพาะของการ
อาชีวศึกษารวมไปถึงประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
คือ คุณลักษณะของผู๎สําเร็จการอาชีวศึก ษา การมีสํวนรํวม มาตรฐานการอาชีวศึก ษา ครู ผู๎สอน
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาและการสนับสนุนของ
รัฐบาล
จากการทบทวนเอกสารบริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน ผู๎วิจัยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทยในสํวนตํางๆในปัจจุบัน เพื่อให๎สอดคล๎องกับ ประเด็นหลัก
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ที่มีสาระเดียวกัน แตํใช๎คําตํางกัน โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดชื่อประเด็นในแตํละด๎านที่เป็นกลาง หรือ
เลือกใช๎คําใดคําหนึ่งจากคําที่มีความหมายเหมือน หรือคล๎ายกัน เป็นชื่อประเด็นสําคัญเพื่อการจัด
กลุํม และจัดประเด็นยํอยในแตํละด๎านให๎อยูํในกลุํมประเด็นสําคัญ 8 ด๎านโดยกําหนดเป็นตัวเลข
ด๎านลําง และนําเสนอในตารางที่ 9 ด๎านลําง เพื่อให๎เข๎าใจงํายและใช๎เป็นรูปแบบเดียวกัน ดังตํอไปนี้
1) คุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา
2) การจัดการเรียนการสอน
3) ครูผู๎สอน
4) ความรํวมมือ
5) มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6) การสนับสนุนของรัฐบาล
7) คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
8) การบริหารจัดการ
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ตารางที่ 9 บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันที่สอดคล๎องกับประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทย
บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน
ประเด็นสําคัญจากวิสัยทัศน์สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(การผลิตและพัฒนากําลังคน)
2 คุณภาพ (ผู๎สําเร็จการศึกษา) ต๎องได๎
มาตรฐาน
3 คุณลักษณะของกําลังคน (ผู๎สําเร็จ
การศึกษา) ต๎องตรงตามความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน
ประเด็นสําคัญของยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
1 คุณธรรมของผู๎สําเร็จการศึกษา
2 สมรรถนะทางวิชาชีพของผู๎สําเร็จ
การศึกษา
3 คุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4 ความก๎าวหน๎าทางอาชีพ และ
ผลตอบแทนที่ชัดเจน (เส๎นทางอาชีพ)
5 เสริมสร๎างทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ
ให๎ผู๎สําเร็จการศึกษา
6 สร๎างภาพลักษณ์และคํานิยมที่ดีตํอการ
อาชีวศึกษา
7 การพัฒนาครูและบุคลากร

1

2

ประเด็นสําคัญ
3 4 5 6

7












 
 


8
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ตารางที่ 9 บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันที่สอดคล๎องกับประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทย (ตํอ)
บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน
8

1

ประเด็นสําคัญ
2 3 4 5 6



มาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล
 
9 การปลูกจิตอาสาให๎แกํผู๎เรียน

10 นําเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมมาใช๎ใน
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างเครือขํายและ
สํงเสริมความรํวมมือ
1 รํวมมือกับหนํวยงาน องค์กรที่ต๎องการ
ใช๎กําลังคน
2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือทั้งในและ
ตํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
1 การกระจายอํานาจสูํสถาบัน
2 สร๎างกฎหมาย และกฎ ระเบียบสูํการ
ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต

1 ความหลากหลายของรูปแบบการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การเรียนระบบทวิภาคี
2 การสร๎างรายได๎ระหวํางเรียน

7

8
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ตารางที่ 9 บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันที่สอดคล๎องกับประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทย (ตํอ)
บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร๎าง
เสริมความมั่นคงของรัฐ
1 นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา
 
2 การเตรียมความพร๎อม(กําลังคน)เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการค๎าในอนาคต
3 ความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการ
อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยี

1 การสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ

2 การวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน

3 กลไกการนําผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน์
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช
2552
สาระสําคัญในมาตราที่ 4

1 กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนด๎านวิชาชีพ
2 ความรํวมมือของสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ประเด็นสําคัญ
3 4 5 6








7

8
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ตารางที่ 9 บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันที่สอดคล๎องกับประเด็นสําคัญของการอาชีวศึกษาไทย (ตํอ)
บริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน

1

2

ประเด็นสําคัญ
3 4 5 6

สาระสําคัญในมาตราที่ 6
1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและ  
พัฒนากําลังคน(คุณลักษณะผูส๎ ําเร็จ
การศึกษา)ในด๎านวิชาชีพให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของตลาดแรงงาน
สาระสําคัญในมาตราที่ 8

1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี
หลากหลายคือ ในระบบ นอกระบบ
ระบบทวิภาคี
สาระสําคัญในมาตราที่ 10
1 ความมีเอกภาพด๎านนโยบายและความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ
2 การกระจายอํานาจ

3 ระบบการพัฒนาครู

4 การมีสํวนรํวมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ

7

8




โดยผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ ข๎อมูล และสรุปประเด็นสําคัญได๎ 8 ด๎านดังนี้ (1) คุณลักษณะ
ผู๎สําเร็จการศึกษา (2) การจัดการเรียนการสอน (3) ครูผู๎สอน (4) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (5) ความ
รํวมมือ (6) การสนับสนุนของรัฐบาล (7) คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา และ (8) การบริหารจัดการ
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ The National Commission (1984) อ๎างถึงใน Encyclopedia of
Educational Research (1992) พบวํา ปัจจัยด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษาที่เป็นปัญหา
ให๎ ผู๎ วิจั ย ตํา งๆ สนใจและมี ค วามจํา เป็ น ในการทํา การวิ จั ย ศึ ก ษาซึ่ ง ครอบคลุ มการอาชี วศึ ก ษา
ในทุกด๎าน และเนื่องจากการใช๎ภาษาในแตํละงานวิจัย และแตํละแหลํงข๎อมูลมีความแตกตํางกัน
แตํมี ค วามหมายเหมื อนกั นและคล๎า ยกั นดั งนั้นผู๎ วิจัย จึ งได๎ร ะบุ ศัพ ท์ ที่ใ ช๎ ใ นการวิจัย ครั้งนี้ เพื่ อ
ความเข๎าใจในเนื้อหาและความหมายที่ตรงกัน มีดังตํอไปนี้ (1) ด๎านทัศนคติการเรียนสายอาชีพ
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(Perception of vocational education) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
(2) ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องความเสมอภาค (Equity) และการเข๎าถึงการเรียนสายอาชีพ
(Access) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา การสนับสนุนของรัฐบาล (3) ด๎านการจัดการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา การจัดการเรียนการสอน (4) ด๎าน
ครูผู๎สอน (Teachers) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา ครูผู๎สอน (5) ด๎านการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
(Standard and Accountability) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา มาตรฐานการอาชีวศึกษา(6) ด๎านการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวกับภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร (Leadership) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา การบริหาร
จัดการ (7) ด๎านสถานประกอบการ (Business) และความรํวมมือ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา ด๎าน
ความรํวมมือ และ (8) ด๎านคุณภาพผู๎เรียน (Quality of students) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ใช๎ คําวํา คุณลักษณะ
ผู๎สําเร็จการศึกษา และผู๎วิจยั ได๎ศึกษาผลงานการวิจัย รายงานการวิจัย ในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยใช๎
เกณฑ์การกําหนดปัจจัยจากการศึกษาของ The National Commission และพบวํา ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
การอาชีวศึกษาไทยมีหลายประเด็นยํอยดังนี้
ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สาเร็จการศึกษา
คุณลักษณะของนักเรีย นที่สําเร็จการศึกษา เป็นประเด็นที่มีความสําคัญที่แสดง
ให๎เห็นวําผลผลิตของการอาชีวศึกษาสามารถสนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานได๎ และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีประเด็นยํอยคือ (1) ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ โดยมีงานวิจัย
ส นั บ ส นุ น ดั ง นี้ กองนโย บาย แล ะ แผน สํ านั ก งานคณะ กรรมการการศึ ก ษาเอกช น
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กัญญา กําศิริพิมาน (2545) สมรัก เปลํงปลํง (2545) สุธารี เปาวิมาน (2545)
นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2545) ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) และ มานะ วาจาสัตย์ (2546) Bottoms
and Copa (1983 อ๎างถึงใน Encyclopedia of Educational Research, 1992) (2) ความรู๎ โดยมีงานวิจัย
ส นั บ ส นุ น ดั ง นี้ กองนโย บาย แล ะ แผน สํ านั ก งานคณะ กรรมการการศึ ก ษาเอกช น
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กัญญา กําศิริพิมาน (2545) สมรัก เปลํงปลํง (2545) สุธารี เปาวิมาน
(2545) และ มานะ วาจาสัตย์ (2546) (3) ความสามารถทางเทคโนโลยี โดยมีงานวิจัยของ นวลอนงค์
ธรรมเจริญ (2545) สนับสนุน (4) ทักษะชีวิต โดยมีงานวิจัยสนับสนุนดังนี้ สมรัก เปลํงปลํง (2545)
สุธารี เปาวิมาน (2545) พรเทพ พลับนิ่ม (2546) ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) Bottoms and Copa
(1983 อ๎า งถึง ใน Encyclopedia of Educational Research, 1992) (5) นิสัยอุตสาหกรรม โดย
มี ง านวิ จั ย สนั บ สนุ น ดั ง นี้ กองนโยบายและแผน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) กัญญา กําศิริพิมาน (2545) สมรัก เปลํงปลํง (2545) ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546)
และมานะ วาจาสัตย์ (2546) Bottoms and Copa (1983 อ๎างถึงใน Encyclopedia of Educational
Research, 1992) (6) ความมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีงานวิจัยสนับสนุนดังนี้ สมรัก เปลํงปลํง (2545)
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สุธารี เปาวิมาน (2545) นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2545) พรเทพ พลับนิ่ม (2546) ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546)
และมานะ วาจาสัตย์ (2546) (7) ทัศนคติที่ดีตํออาชีพ โดยมีงานวิจัยสนับสนุนดังนี้ กองนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (2542) และมานะ วาจาสัตย์ (2546)
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด๎านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิจิตร ขวัญเอียด (2546)
และข๎อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ
ญี่ปุ่น หรือ MEXT (2010) พบวําด๎านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด๎วยประเด็นยํอย คือ
(1) หลักสูตร มีงานวิจัยสนับสนุนคืองานวิจัยของ สมภพ สุวรรณรัฐ (2544) ชุมพล พงษากิจ (2545)
พิทักษ์ เสมอพันธุ์ (2546) วิจิตร ขวัญเอียด (2546) จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ (2547) และนํานน้ํา
บัวคล๎าย (2546) (2) ความยืดหยุํน มีงานวิจัยของ สมภพ สุวรรณรัฐ (2544) พรเทพ พลับนิ่ม (2546)
จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ (2547) สุรพงษ์ พูลอิ่ม (2549) สนับสนุน (3) การบูรณาการ มีงานวิจัยของ
ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) Bottoms and Copa (1983 อ๎างถึงใน Encyclopedia of Educational Research, 1992)
สนับสนุน (4) เน๎นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) (5) ระบบ
ทวิภาคี/สหกิจ สอดคล๎องกับการศึกษาของ ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) วิจิตร ขวัญเอียด (2546) และ
จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ (2547) (6) การเทียบโอนประสบการณ์ (7) ความทันสมัยของเครื่องมือ
และวัสดุ โดยมีงานวิจัยของ ชุมพล พงษากิจ (2549) สุรพงษ์ พูลอิ่ม (2545) สนับสนุน (8) ความ
พร๎อมของวัสดุ สื่อการเรียน มีงานวิจัยสนับสนุนของสมภพ สุวรรณรัฐ (2544) ชุมพล พงษากิจ (2545)
สุรพงษ์ พูลอิ่ม (2549) (9) การเรียนรู๎ตํอเนื่องและตลอดชีวิต
ด้านครูผู้สอน
ด๎านครูผู๎สอน ซึ่งสอดคล๎องกับ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology) หรือ
MEXT (2010) ประกอบด๎วยประเด็นยํอยคือ (1) คุณลักษณะครู (2) ประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) วิจิตร ขวัญเอียด (2546) ปนัดดา บุญตา (2545)
สุนัน จันทรโมลี (2544) (3) ทัศนคติในอาชีพครู มีงานวิจัยของ สุนัน จันทรโมลี (2544) สมบัติ
กุลางกูร (2545) สนับสนุน (4) การพัฒนาครู สอดคล๎องกับการวิจัยของ ชุมพล พงษากิจ (2545)
ภัทรวัณณ์ วรรณคํา (2546) วิจิตร ขวัญเอียด (2546) ปนัดดา บุญตา (2545) กุญชรี เต็มเปี่ยม (2546)
ความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด๎านความรํวมมือ ประกอบด๎วยประเด็นยํอย คือ (1) หนํวยงานตํางๆ ทั้งใน และ
ตํางประเทศ พรเทพ พลับนิ่ม (2546) วิจิตร ขวัญเอียด (2546) Judit Lannert, Suresh Munbodh,
Mahes C. Verma (1999) สุนีย์ เขียดสังข์ (2546) นิพล พัฒนะ (2545) ดํารงค์ ซื่อสัตย์ (2546) และ
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มีผู๎ให๎ทัศนะสนับสนุน คือ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) (2) การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน (3) การ
พัฒนาหลักสูตรรํวมกัน Judit Lannert, Suresh Munbodh, Mahes C. Verma (1999) สุนีย์ เขียดสังข์
(2546) ดํารงค์ ซื่อสัตย์ (2546) และมีผู๎ให๎ทัศนะสนับสนุน คือ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551)
(4) ด๎านการสนับสนุนเครื่องมือ (5) ตลาดแรงงานและการค๎าเสรี และมีผู๎ให๎ทัศนะสนับสนุน คือ
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2553)
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด๎วย ประเด็นยํอย คือ (1) มาตรฐานสมรรถนะ
แหํงชาติ (2) การประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2544) กุญชรี
เต็มเปี่ยม (2546) (3) คุณวุฒิวิชาชีพ
การสนับสนุนของรัฐบาล
การสนับสนุนของรัฐบาล ประกอบด๎วยประเด็นยํอยซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ
Judit Lannert, Suresh Munbodh, Mahes C. Verma (1999) คือ (1) ด๎านงบประมาณ ซึ่ง Charles A.
Prosser ผู๎ได๎ชื่อวําเป็นเจ๎าพํอการอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อ๎างถึงใน กฤษมันต์ (2009)
ให๎ทัศ นะไว๎วํา หากรัฐบาลไมํ ใ ห๎ก ารสนับสนุนงบประมาณก็ไ มํควรมีก ารจัดการเรีย นการสอน
สายอาชีพ (2) ด๎านนโยบาย มีผู๎ให๎ทัศนะสนับสนุน คือ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2553) (3) โอกาส และ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
โดยมีงานวิจัยของ วินัย แกํนจันทร์ (2546) ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ (2545) ยงยุทธ
แฉล๎ ม วงษ์ (2553) พรเทพ พลั บ นิ่ ม (2546) สนับ สนุน องค์ป ระกอบด๎า นคํา นิย มในการเรีย น
สายอาชีพ และโดยเฉพาะงานวิจัยของ สมบูรณ์ ตันยะ (2542) พบวํา คํานิยมตั้งแตํสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 คนเห็นความสําคัญของการเรียนหนังสือมากขึ้น การศึกษาของหญิงและชายไมํแตกตํางกัน
คนนิยมเรียนสายสามัญมากกวําสายอาชีพ มีการยกยํองปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงใช๎กรอบประเด็นสําคัญทั้ง 8 ด๎านดังตํอไปนี้ (1) คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา (2) การจัดการเรียนการสอน (3) ครูผู๎สอน (4) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (5) ความรํวมมือ
(6) การสนับสนุนของรัฐบาล (7) คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา และ (8) การบริหารจัดการ เป็นกรอบ
ในการทบทวนเอกสารในบริบทการอาชีวศึกษาตํอไป
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4.

บริบทการอาชีวศึกษา
จุดประสงค์ของการทบทวนเอกสารบริบทการอาชีวศึกษาเพื่อทราบรูปแบบ แนวทาง และ
ลักษณะการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทยและในระดับนานาชาติทั้งในบริบทปัจจุบัน และ
แนวคิด ทิศทาง แนวโน๎มในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) โดยผู๎วิจัยทบทวนโดยใช๎กรอบประเด็นสําคัญทั้ง 8 ด๎าน
ดั ง ตํ อ ไปนี้ (1) คุ ณ ลั ก ษณะผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา (2) การจั ด การเรี ย นการสอน (3) ครู ผู๎ ส อน
(4) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (5) ความรํวมมือ (6) การสนับสนุนของรัฐบาล (7) คํานิยมการเรียน
อาชีวศึกษา และ (8) การบริหารจัดการ
ความหมาย
การอาชีวศึกษาในแตํละประเทศจะเรียกแตกตํางกัน โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกวํา
การอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เรียกวํา การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training) ประเทศ
ออสเตรเลีย เรียกวํา เทคนิคและการศึกษาตํอเนื่อง (Technical and Further Education: TAFE)
ในประเทศญี่ปุ่นเรียกวํา การศึกษาเฉพาะทาง และ เทคโนโลยีการศึกษา (Special Training and
Technology Education) ประเทศสิงคโปร์ เรียกวํา เทคนิคศึก ษา (Technical Education) และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกวํา การอาชีวศึกษา (Vocational Education) ซึ่งตรงกับ
ประเทศไทย และตรงกับศัพท์บัญญัติการศึกษาของกรมวิชาการ(2544) กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งผู๎วิจัยจะใช๎คําวํา การอาชีวศึกษา (Vocational Education)
ความหมายของคําวําการอาชีวศึกษาจากสารานุกรมไทยสําหนับเยาวชน (2538) ซึ่งได๎ให๎
ความหมายของ การอาชีวศึกษา วําเป็นการศึกษาวิชาชีพที่มุํงฝึกลักษณะนิสัยรักการทํางาน มีความ
รัก มีความรู๎ความชํานาญในอาชีพที่สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน มุํงเน๎นให๎
สามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ตามควรแกํวัยและความสามารถ การจัดการอาชีวศึกษาจึงมุํงผลิต
กําลังคนที่มีทักษะในระดับกึ่งฝีมื อ ระดับฝีมือ และระดับผู๎ชํานาญเฉพาะอยํางให๎สอดคล๎องกั บ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน รวมถึง ความต๎องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ตามความหมายของ UNESCO (1997 อ๎างถึงใน Gavin F. Moodie, 2008) หมายถึง การศึกษา
ที่ออกแบบเพื่อผลิตกํ าลัง แรงงาน ทางด๎านวิชาความรู๎ ทัก ษะ ความสามารถทางวิชาชีพ ความรู๎
ความเข๎าใจเพื่อสนองตอบความต๎องการของผู๎ประกอบการในทุกระดับธุรกิจ
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4.1 การอาชีวศึกษาไทย
4.1.1 ด้านคุณลักษณะผู้สาเร็จการอาชีวศึกษา
จากการศึกษาเอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) พบวํา
วิสัยทัศน์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
อยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน ตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ในการการเรํงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู๎เรียน มีกลยุทธ์
หลักในการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร๎างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ปลูกจิตอาสา ด๎วยการบริการสังคม สํงเสริมให๎นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช๎
ในการเรียนการสอน เสริมสร๎างทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ ซึ่งสอดคล๎องกับการกําหนดไว๎
ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552 (2552) มาตรา 6 ที่วําการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ต๎อ งเป็ น การจัด การศึ ก ษาในด๎ า นวิ ช าชีพ ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและแผนการศึกษาแหํงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด๎านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให๎สูงขึ้น
เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู๎ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และ
ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู๎รับการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะ
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู๎ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได๎
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2552)
ได๎ทรงให๎ทัศนะผู๎สําเร็จการศึกษาวํา ในโลกของการทํางานต๎องการคนทํางานที่มีทักษะการเรียนรู๎
และการทํางานที่สูงขึ้นและดียิ่งขึ้นกวําเดิม และปัจจุบันนี้มีสารสนเทศและความรู๎มากมายโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทรงพลัง ดังนั้น การเรียนรู๎ที่บูรณาการกับการทํางานจึงควร
เป็นวิธีการจัดการทางด๎านอาชีวศึกษาที่เด็กรุํนใหมํสนใจ ลําพังการไปโรงเรียนเพื่อรับการถํายทอด
เนื้อหาวิชาแกํนักเรียนอาจไมํมีความจําเป็นมากเทํากับแตํกํอนครูต๎องสอนนั กเรียน ให๎มีน้ําใจ และ
รู๎จั ก แบํ ง ปั น ให๎ ม ากขึ้ น ในโลกที่ เ ต็ ม ไปด๎ วยความแตกแยกและความขั ด แย๎ ง หากมนุ ษ ย์ มั ว แตํ
หาความสุขใสํตนมากจนเกินกําลังและพึ่งพาภายนอกมากจนเกินไป ก็จะทําให๎มีการใช๎ทรัพยากร
เกิ นขี ดจํา กั ดอยํ า งแนํน อน และยั งผลให๎ผู๎อื่นไมํมีโอกาสใช๎ทรัพ ยากรที่มีอยูํ อยํ างจํากั ด ดังนั้ น
การอาชี วศึ ก ษาจึง ควรปลูก ฝัง เรื่อง “ความรู๎จัก พอ” ความสุขจากภายใน และความปิติจากการ
ให๎ เพื่อทําให๎สามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎จัดทําสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) วําคุณลักษณะของคนไทยยุคใหมํหรือ คุณลักษณะ
ของผู๎สําเร็จการศึกษาต๎อง สามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการอําน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู๎ตลอดชีวิต
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มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก๎ปัญหา คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย เห็นแกํประโยชน์สํวนรวม สามารถทํางานเป็นกลุํม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คํานิยม จิตสํานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งผู๎วิจัยพบวําจากสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) นี้สอดคล๎องกับเอกสารกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึ ก ษา ในชํ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550–พ.ศ. 2554)
ที่สอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2545 –พ.ศ. 2559) ฉบับสรุป (2551) ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาวภายใต๎บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ที่ใช๎เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
การศึ ก ษาขององค์ ก รทางการศึ ก ษาทั้ง ในระดับกระทรวง ระดับเขตพื้ น ที่ก ารศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ที่เน๎นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู๎จักประมาณอยํางมีเหตุผล มีความรอบรู๎เทําทัน
โลก เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ และ
แนวนโยบาย ในการพัฒนาคนอยํางรอบด๎านและสมดุล พัฒนาทุกคนให๎มีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎
ปฏิรูปการเรียนรู๎เพื่อผู๎เรียน ปลูกฝัง และเสริมสร๎างศีลธรรม คุณธรรม คํานิย ม และคุณลัก ษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ พั ฒ นากํ า ลั ง คนด๎า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การพึ่ ง พาตนเอง และ
เพิ่ ม สมรรถนะในการแขํ ง ขัน ประกอบกั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) ได๎กําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย มุํงสูํ “สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน
(Green and Happiness Society)” คนไทยมีคุณธรรมนําความรู๎รอบรู๎เทําทันโลก ครอบครัวอบอุํน
ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูํภายใต๎ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดํารงไว๎ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ขและอยูํในประชาคมโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาโดยให๎คนไทยทุกคนได๎รับ
การพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ ความรู๎ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคง
ในการดํ า รงชี วิ ต ครอบคลุ ม ทุ ก กลุํ ม เป้ า หมายเพื่ อ เสริ ม สร๎ า งศั ก ยภาพให๎ ต นเองที่ จ ะนํ า ไปสูํ
ความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย
Ray Grannall (2552) ผู๎เชี่ยวชาญอาวุโสสํวนงานการพัฒนาทักษะสําหรับ
ภาคพื้นเอเชียแพซิฟิค ขององค์การแรงงานนานาชาติ (International Labor Organization) ได๎ให๎
ทั ศ นะในงานสั ม มนา การอาชี วศึ ก ษาไทยในปี 2030 วํ าการจั ดการเรี ย นการสอนทางด๎ านการ
อาชีวศึกษาในอนาคต ต๎องผลิตแรงงานที่สามารถสนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานได๎ โดย
ต๎องพยายามแก๎ปัญหาคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษาที่เกี่ยวกับ “skill mismatch” หรือทักษะ
ความสามารถทางการอาชีพที่ไมํสอดคล๎องกับภาระงานที่สถานประกอบการต๎องการ พร๎อมกันนั้น
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การอาชีวศึกษาควรกําหนดทักษะอาชีพหลักที่สถานประกอบการต๎องการ สร๎างทัศนะคติที่ดีในการ
ทํางานให๎แกํนักเรียน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎รายงานวําภาคอุตสาหกรรม
ต๎องการให๎สถานอาชีวศึกษาทําการฝึก และพัฒนาผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาด๎านกิจนิสัยมากขึ้น โดย
เน๎นความมี ระเบีย บวินัย ความอดทน ขยัน สู๎งาน ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีทักษะ และความรู๎
เกี่ยวกับวิทยาการใหมํๆ
ธีร วุ ฒิ บุ ญ ยโสภณ (2553) ให๎ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะของผู๎สํ า เร็ จ
การศึกษาวําให๎เน๎นการผลิตผู๎เรียนที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได๎
หรือเป็นเจ๎าของธุรกิจขนาดยํอม (SMEs) มากกวําให๎ไปเป็นลูกจ๎างตลอดชีวิต
ศรี วิก าร์ เมฆธวัช ชั ย กุ ล (2552) ได๎ ใ ห๎ทั ศนะวํา การอาชี ว ศึก ษาต๎ อ งผลิ ต
ผู๎สําเร็จการศึกษาให๎ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการภายใต๎ ก ระแสความต๎ อ งการของตลาดอาเซี ย น และเพื่ อ การรองรั บ
ผลกระทบจากการเปิ ด ตลาดเสรี การสร๎ า งและผลิ ต ผู๎ สํ า เร็ จ การอาชี ว ศึ ก ษาให๎ ส อดคลองกั บ
สมรรถนะของประชาคมเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เพื่อให๎ประชาชนในประชาคมมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
จากการมีรายได๎ จากการประกอบอาชีพ โดยสมรรถนะที่สําคัญได๎แกํ ทักษะด๎านการสื่อสาร เชํน
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ๎าน ทักษะด๎านการคิด ทักษะชีวิต การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน นอกเหนือจากทักษะ ความรู๎ทางอาชีพ คือ การรู๎จักแบํงปัน
การมีจิตอาสา การรู๎จักประนีประนอม และการเรียนรู๎ศาสนาที่หลากหลาย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2552) ให๎ทัศนะวําผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา ต๎องมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาที่เรียน สามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
ได๎ มี ทั ก ษะของความเป็ นผู๎นํา ผู๎ตาม และทํางานรํวมกั บผู๎อื่นได๎ มีทัก ษะในการใช๎เทคโนโลยี
สมั ยใหมํ เพื่อให๎ทันกั บโลกที่มี ก ารเปลี่ย นแปลงอยํ ารวดเร็ว ซึ่งเป็นคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์
ที่สถานประกอบการ และตลาดแรงงานต๎องการ
มั ง กร หริ รั ก ษ์ (2550) ได๎ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู๎ สํ า เร็ จ
อาชีวศึกษาประเภทวิชาชํางอุตสาหกรรม ตามความต๎องการของสถานประกอบการทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต และได๎สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรับผิชอบ
ด๎านความมีวินัยในตนเอง ด๎านความผูกพันหรือความมีนําใจ ด๎านมนุษยสัมพันธ์ และด๎านความรู๎
และทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได๎นําผลการวิจัยดังกลําวสรุปออกมาเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ในสถานศึกษาเพื่อให๎ครูใช๎เป็นคูํมือเพื่อสร๎างคนดี ดังนี้ ในด๎านความรับผิดชอบนั้นกําหนดไว๎เป็น
5 เรื่องได๎แกํ มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน ไมํละทิ้งหน๎าที่ มีความตั้งใจทํางานในหน๎ าที่
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อยํางตรงไปตรงมา ระมัดระวังอันตรายที่จะนําความเสียหายแกํสถานศึกษา และติดตาม สนใจงาน
ที่ได๎รับมอบหมาย ด๎านความมีวินัยในตนเอง กําหนดไว๎ 5 เรื่อง ได๎แกํ ไมํทุจริตตํอหน๎าที่เพื่อหา
ประโยชน์แกํ จนเองและผู๎อื่น ตั้ง ใจในการทํางานอยํ างจริงจังและตํอเนื่อง ปฏิบัติตามระเบีย บ
ข๎อบังคับและคําสั่ง อยํางเครํงครัด มีมานะบากบั่น และแตํงกายถูกต๎องตามระเบียบ ด๎านความผูกพันหรือ
ความมีน้ําใจ กําหนดไว๎ 3 เรื่อง ได๎แกํ มีทัศนคติที่ดีตํองานและองค์กร กระตือรือร๎นที่จะให๎ความ
รํวมมือและชํวยเหลืองาน เสนอความคิดและเหตุผลที่เป็นประโยชน์ตํองาน ด๎านมนุษยสัมพันธ์
กําหนดไว๎ 3 เรื่อง ได๎แกํให๎ความรํวมมือและเต็มใจทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดี ยอมรับฟัง
คําแนะนํา ตักเตือนของผู๎อื่นได๎เมื่อทํางานบกพรํองและผิดพลาดรู๎จักปรับตัวเข๎ากับสถานการณ์และ
บุคคลอื่นได๎อยํางเหมาะสม และด๎านความรู๎และทักษะวิชาชีพ กําหนดไว๎ 2 เรื่อง ได๎แกํ ความ
ปลอดภัยในการฝึกงาน ปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรม การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร
วิสุทธิ์ จิราธิยุต (2552) ได๎ให๎ทัศนะเพื่อการแขํงขันได๎ในตลาดแรงงานโลก
นั้นความคาดหวังทางด๎านทัก ษะอาชี พของสถานประกอบการตํอแรงงานในอนาคตที่จะรับเข๎า
ทํางานหรือลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาสายอาชีพที่สถานประกอบการ
ต๎องการคือ (1) ทั ศนคติที่ดี เชํน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจที่จะทํางานและทําให๎
สํ า เร็ จ คิ ด เชิ ง บวก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ไมํ เ ป็ น พลั ง เงี ย บ มี คุ ณ ธรรม และมี ก ารเรี ย นรู๎
อยํางตํอเนื่อง (2) ความสามารถหลัก เชํน ความสามารถทางด๎านการตัดสินใจ ความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ความเป็นทีม ความพึงพอใจและความสามารถในการเรียนรู๎ ความสามารถทางด๎าน ICT
ความสามารถในการพูด อําน เขียน การนําเสนอ การตํอรอง (3) ความสามารถในการทํางาน เชํน
ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ งาน ทั ก ษะอาชี พ และการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ทั ศ นะคติ ที่ ดี ตํ อ
การทํางาน ไมํวําจะเป็นนิสัยอุตสาหกรรม ความมีวินัย ปฏิบัติงานเชิงรุก นิสัยมุํงเน๎นคุณภาพของงาน
มีความยืดหยุํน และรู๎จักประยุกต์ (4) ความสามารถทางการบริ หาร เชํน การบริหารโครงการ
การบริ ห าทรั พ ยากร และการบริ ห ารความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ซึ่ ง สรุ ป ได๎ วํ า จากแนวโน๎ ม การ
เปลี่ยนแปลงของโลกแรงงาน ทํ าให๎การจัดการการอาชีวศึก ษาต๎องพัฒนาให๎ส อดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาวํา
การสร๎า งนั ก เทคโนโลยี ส ายปฏิ บั ติก าร หรื อ นั ก ศึก ษาอาชี ว ศึ ก ษาพั น ธุ์ใ หมํ ที่มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ผํานการกลั่นกรองจากการดําเนินงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสร๎างนักศึกษาอาชีวะ
สายพันธุ์ใหมํเป็นทิศทางใหมํที่จะสร๎างนั กศึกษาที่ยึดโยงกับขีดความสามารถ และทักษะที่แท๎จริง
ของนัก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้เพื่ อแก๎ ไ ข “จุดบอด” ที่มัก ถูก มองวํา นั ก ศึก ษาอาชีวะ มี ความรู๎ แตํทัก ษะ
ยังไมํสามารถแขํงขันหรือเป็นที่สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานได๎ ดังนั้นต๎องมีการ
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พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย น ซึ่ ง หมายความวํ า ตํ อ ไปหากใครไมํ ไ ด๎ ส นใจหรื อ ไมํ ไ ด๎ ต๎ อ งการเรี ย น
ด๎านอาชีวศึกษาจริงๆ ก็ไมํควรตัดสินใจมาเรียน เพื่อจะได๎ไมํมีปัญหาการออกกลางคัน หรือถูกให๎
ออกเนื่องจากผลการเรียนไมํถึงเกณฑ์ ซึ่งทําให๎รัฐต๎องสูญเสียทรัพยากร
สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2552) ให๎ทัศนะวําเป้าหมายการอาชีวศึกษานั้น เพื่อ
การผลิตกําลังคนชํางฝีมือ ชํางเทคนิค และนักเทคโนโลยี มีปริมาณและคุณภาพในการผลิต และ
บริการ สอดคล๎องกับความต๎องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ประกอบอาชีพอิสระ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให๎ทัศนะวํา ปัญหาด๎านแรงงานจะเป็น
ปัญหาใหญํสําหรับสังคมไทยในสองทศวรรษหน๎าเพราะเมื่อเกิดการแทนที่แรงงานด๎วยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม และการใช๎เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สํานักงาน
ที่ ทั น สมั ย ในสํ า นั ก งาน การเก็ บ ข๎อมู ล และการถํ ายทอดความรู๎ป ระสบการณ์ก ารทํางานจะถู ก
ถํายทอดด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปแทนผู๎เชี่ยวชาญและพนักงานในระบบ นอกจากนั้น
การผลิตของไทยจําเป็นต๎องหนีไปสูํการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให๎การผลิตสามารถแขํงขัน
กับประเทศที่มี คําแรงต่ํากวํา จึ งต๎องการแรงงานที่มีทักษะผีมือที่สูงกวําแรงงานไร๎ฝีมือราคาถูก
ในอนาคต การเปิ ด เสรี ท างการค๎ า ทํ า ให๎ แ รงงานที่ ไ มํ มี ทั ก ษะในการใช๎ ภ าษาตํ า งประเทศ
ไมํเป็นที่ต๎องการของภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ การยกระดับแรงงานโดยการให๎ความรู๎และทักษะ
ที่ จํ า เป็ น ในอนาคตให๎ กั บ แรงงานที่ มี ฐ านความรู๎ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาลงมาได๎ นั้ น กระทํ า ได๎
คํอนข๎างยาก การแขํงขันทางการค๎าอยํางรุนแรงเป็นตัวอยํางให๎เกิดความต๎องการแรงงานที่มีคุณภาพ
ฝีมือในขณะที่เยาวชนสํวนใหญํยังเป็นแรงงานไร๎ฝีมือ จึงเกิดความจําเป็นที่เยาวชนจะต๎องรีบพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประกอบกับแนวโน๎มของคนในสังคมที่มีประสิทธิภาพ คือ สมาชิกในสังคมมีลักษณะ
ชี วิ ต ที่ เ อื้ อ ตํ อ ความสํ า เร็ จ ของประเทศ ทั้ ง โดยทางตรงและทางอ๎ อ ม เชํ น คนทํ า งานสามารถ
สร๎างผลผลิต (Productivity) หรือเกิดประสิทธิภาพในงานเทีย บเทํากับประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด
ของประเทศอื่นๆในโลก ซึ่งลักษณะดังกลําวสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 9 สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2545 อ๎างถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2546)
จากการวิจัย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) สามารถสรุปคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล๎องกับคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาในอนาคตที่สอดรับกับภาพ
อนาคตของประเทศไทยได๎ 5 มิติ อันได๎แกํ (1) มิติด๎านรํางกาย (2) มิติด๎านจิตใจ (3) มิติด๎านความรู๎
(4) มิติด๎านทักษะความสามารถ และ (5) มิติด๎านลักษณะชีวิต โดยมิติที่ 4 ทักษะความสามารถ
ทางด๎านอาชีพ จะเป็นมิติที่เกี่ยวข๎องและสําคัญโดยตรงกับภาพอนาคตของการอาชีวศึกษาไทย
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ในอนาคตมากที่สุด รองลงมาคื อมิ ติที่ 4 และในแตํล ะมิติมีรายละเอีย ด ดังนี้ มิติด๎านรํางกาย
จะกลําวถึง ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ในมิติรํางกายได๎แกํ (1) พัฒนาการด๎านรํางกายเจริญเติบโต
อยํางสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การพัฒนาในแตํละชํวงวัย (2) พัฒนาการด๎านสติปัญญาเจริญเติบโต
อยํางสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแตํละชํวงวัย และ (3) มีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ไมํ เ จ็ บ ป่ ว ยงํ า ย มิ ติ ด๎ า นจิ ต ใจ ซึ่ ง เป็ น มิ ติ ที่ สํา คั ญ เพราะไมํเ พี ย งแตํ ด๎ า นรํา งกายเทํ า นั้ นคนไทย
ในอนาคตควรได๎ รับ การเสริ ม สร๎า งคุ ณ ลัก ษณะ ในมิติ ด๎า นจิต ใจอยํ า งเหมาะสมด๎ว ยอั น ได๎ แ กํ
(1) เป็นผู๎ที่รู๎จักและเข๎าใจตนเองเป็นอยํางดี (2) เป็นผู๎ที่รู๎จักและเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่นได๎
เป็นอยํางดี (3) เป็นผู๎ที่รู๎จักและเข๎าใจสถานการณ์ สภาพแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี
มิติด๎านความรู๎ คนไทยต๎อง (1) รู๎อยํางลึกซึ้งถึงแกํนสาระของวิชา (2) รู๎รอบด๎านเชิงสหวิทยาการ
(3) รู๎ไกลไปถึงอนาคตและใน มิติด๎านทักษะความสามารถ ทักษะที่สําคัญ คือ (1) ทักษะด๎านการคิด
(2) ทักษะด๎านการสื่อสาร (3) ทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ (4) ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ทักษะทางสังคม (6) ทักษะการอาชีพ (7) ทักษะทางสุนทรียะ (8) ทักษะการจัดการ และ
มิติสุดท๎ายคือ มิติด๎านลักษณะชีวิต ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สะท๎อนความเป็นมนุษย์ในด๎านตํางๆ ตั้งแตํ
สิ่ ง ที่ อ ยูํ ภ ายในคน เชํ น ปรั ช ญา ความคิ ด ทั ศ นคติ อุ ป นิ สั ย และสิ่ ง ที่ แ สดงออกภายนอกเป็ น
พฤติกรรม นั้นคือ (1) ขยัน อดทน และทุํมเททํางานหนัก (2) มีระเบียบวินัย (3) ความซื่อสัตย์
(4) มีวิสัยทัศน์ (5) ทําสิ่งตํางๆอยํางดีเลิศ (6) รักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (7) มีจิตสํานึกประชาธิปไตย
(8) เห็นคุณคําเอกลักษณ์ของความเป็นไทย (9) มีจิตสํานึกเพื่อผู๎อื่นและสํวนรวม (10) ประหยัด
อดออม
4.1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) พบวํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจจัดการอาชีวศึกษาภายใต๎พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในการจัดบริการการศึกษาวิชาชีพแกํนักเรียน นักศึกษา โดยแบํงกลุํม
สายวิช าชี พที่ ไ ด๎ดํา เนินการจัดการเรีย นการสอนออกเป็น 9 ประเภทวิชาคือ (1) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม (2) ประเภทวิชาศิลปกรรม (3) ประเภทวิชาคหกรรม (4) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
(5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว (6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม (7) ประเภทวิชาประมง
(8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ในแตํละประเภทวิชาจะแบํงออกเป็นสาขาวิชาตํางๆ ออกไปอีกหลายสาขาตามความต๎องการเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนตามความชอบ ความถนัด ความเหมาะสมของแตํละบุคคล ให๎เป็นการเรียน
อยํางมีความสุขและมีตั้งแตํหลักสูตรระดับฝึกอบรมระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ไปจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ
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สายปฏิ บั ติ ก าร โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 (2551) มาตรา 9 กํ า หนดให๎
การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให๎จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด ประกอบด๎วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ หลักสูตรการศึกษาวิชาชี พ
ระดับฝีมือ (Skill) รับผู๎สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข๎าศึกษาตํอ
เป็ น เวลา 3 ปี เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จะได๎ รั บ วุ ฒิ ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบั ตรวิช าชีพชั้ นสูง (ปวส.) คือหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระดับเทคนิค (Technician)
รับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปวช.เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปีได๎รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หลักสูตร ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ คือ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
ระดับเทคโนโลยี (Technology) รับผู๎สําเร็จการศึกษา ระดับปวช.หรือเทียบเทํา เข๎าศึกษาตํอเป็น
เวลา 4 ปี และรับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสําเร็จ
การศึกษา จะได๎รับวุฒิปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ และ หลักสูตรอื่นๆ จะเป็น
หลักสูตรที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะพื้นที่ เฉพาะสาขา หรือวิธีการพิเศษ เพื่อตอบสนองตํอกลุํมเป้ าหมาย
ทุกกลุํมที่มีอยูํในประเทศ ให๎เป็นไปอยํางกว๎างขวาง ทั่วถึง เอื้ออํานวย และงํายตํอการเข๎าถึง ดังนี้
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดบริการวิชาชีพแกํนักเรียนนักศึกษา
ประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระดับกึ่งฝีมือจนถึงระดับฝีมือ (Semi–Skill) อาทิเชํน (1) หลักสูตร
ระยะสั้น 225 ชั่วโมง (2) หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายตั้งแตํ 6 ชั่วโมงขึ้นไป (3) หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม
ประกอบด๎วย หลักสูตร 9+1 หมายถึง หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับ ผู๎สําเร็จ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได๎มีทักษะประกอบอาชีพ อยํางน๎อย 1 อาชีพ และหลักสูตร 12+1 จัดฝึกอบรมวิชาชีพให๎กับ
ผู๎สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎มีทักษะประกอบอาชีพอยํางน๎อย 1 อาชีพ (4) หลักสูตรภายใต๎
โครงการอาชีวศึ ก ษาเพื่ อการพั ฒนาชนบท (อศ.กช.) เป็นหลัก สูตรพิ เศษที่จัดขึ้นเพื่ อเกษตรกร
ที่กําลังประกอบอาชีพด๎านการเกษตร ได๎ยกระดับการศึก ษา พัฒนาศักยภาพสํวนตนให๎สูงขั้น โดย
การเรียนไปพร๎อมๆ กับทําอาชีพไปด๎วย เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดบริการอยํางยึดหยุํนและเอื้ออํานวย
การเข๎าถึงการศึกษาวิชาชีพเกษตรแกํประชาชน เปิดสอนเฉพาะในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
(5) หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) คือหลักสูตรการผลิตครูด๎านวิชาชีพ ระดับ
เทียบเทําปริญญาตรี รับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.เข๎าศึกษาตํอเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษา
จะได๎รับวุฒิประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา (2552) ได๎กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงเน๎นการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพให๎ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาด๎านวิ ชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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โดยมี จุ ด มุํ ง หมายให๎ ค ลอบคลุ ม ประชาชนทุ ก เพศ ทุ ก วั ย และกลุํ ม เป้ า หมายทั้ ง เด็ ก เยาวชน
วัยแรงงาน สตรี ผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะผู๎ยากไร๎ ด๎อยโอกาส คนพิการ ผู๎หํางไกลทุรกันดารและชนกลุํม
น๎อย มี ก ลยุ ท ธ์ คื อสํง เสริม และพั ฒนาการจัดอาชีวศึก ษาและการฝึก อบรมวิชาชีพ ด๎วยรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งการเรียนในระบบ การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบทวิภาคี และกําหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาถํ า ยทอดองค์ ค วามรู๎ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ให๎
การอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รแหํ ง การเรี ย นรู๎ การสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ และนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ
การเชื่อมโยงการวิจัย กับ กระบวนการจัดการเรีย นการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัย ไปใช๎
ประโยชน์ได๎จริง มีกลยุ ทธ์การวิจั ยเพื่อตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการ และ
สํงเสริมการนําองค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช๎พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน
จากภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดและ
สํ ง เสริ ม การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต กํ า ลั ง คนระดั บ กึ่ ง ฝี มื อ ระดั บ ฝี มื อ ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ
เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเสิศทางวิชาชีพ สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแหํ ง ชาติ ตอบสนองความต๎ อ งการแรงงานและการประกอบอาชี พ อิ ส ระ จึ ง ได๎ จั ด
หลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งคือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. รับผู๎จบมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ ม.3 หรือเทียบเทํา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. รับผู๎จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเทํ า และการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
การอาชีวศึกษา ผู๎เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได๎ทุกวิธีเรียนที่กําหนด และนําผลการเรียนแตํละวิธี
มาประเมินผลรํวมกันได๎ สามารถถํายโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู๎และประสบการณ์ได๎
การจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ จริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝึกในสถานประกอบการ
ได๎ ไ มํ น๎ อ ยกวํ า 1 ภาคเรี ย น ในปี ก ารศึ ก ษาหนึ่ง ๆให๎แ บํ งเป็ น 2 ภาคเรี ย นปกติ ภาคเรีย นละ
20 สั ป ดาห์ โดยมี เ วลาเรี ย นและจํ า นวนหนํ ว ยกิ ต ตามที่ กํ า หนด และสถานศึ ก ษาอาจเปิด สอน
ภาคเรียนฤดูร๎อนได๎อีกตามสมควรประมาณ 5 สัปดาห์ การเรียนในชั้นเรียนให๎สถานศึกษาเปิดทํา
การเรียนการสอนไมํน๎อยกวําสัปดาห์ละ 5 วัน คาบละ 60 นาที รายวิชาที่นําไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการ กําหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา 40 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคเรียน และการฝึก
อาชีพในระบบทวิภาคีใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา 40 ชั่วโมงมีคํา 1 หนํวยกิต
การจั ด การเรี ย นการส อนดั ง กลํ า วส อดคล๎ อ งกั บ การกํ า หนดไว๎
ในพระราชบั ญญัติก ารอาชี วศึ ก ษา พุ ทธศั กราช 2552 (2552) ในมาตรา 8 ที่วํามีการกํ าหนด
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชี พให๎จัดได๎ โดยรูปแบบ ดังตํอไปนี้ (1) การศึกษา
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ในระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน๎นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนํนอน (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่มีความยืดหยุํนในการกําหนด จุดมุํงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัด และ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต๎องมีความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของบุคคลแตํละกลุํม (3) การศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข๎อตกลงระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู๎เรียนใช๎เวลาสํวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด การศึกษา
ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได๎ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต๎องมุํงเน๎น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ
จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2552)
ในสํวนที่เกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่บูรณาการกับการทํางานวํา เด็กรุํนใหมํอาจศึกษาเลําเรียนและทํางาน
ในรูปแบบที่แตกตํางจากคนรุํนกํอนๆ การศึกษาและการทํางานนั้นอาจจะต๎องเกิดควบคูํกันไป
มากกวําจะเกิดตํอเนื่องเป็นเส๎นตรงอยํางในอดีต แตํละคนอาจจะต๎องได๎รับการฝึกฝนบํอยครั้ งยิ่งขึ้น
เพราะอาจจะต๎อ งประกอบอาชี พ เกิ น กวํ าหนึ่ ง อาชี พ ดั ง นั้น การศึ ก ษาเพื่ อ อาชีพ จึ งควรรวมถึ ง
การเรียนรู๎ทักษะใหมํๆ ในการทํางานรวมทั้งการปรับตนสําหรับงานใหมํด๎วย ลักษณะนิสัยของ
มนุษย์นั้นจะพัฒนาได๎ดีที่สุดก็โดยอาศัยการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ดังนั้นการบูรณาการการทํางานกับ
การเรียนรู๎จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่พระองค์ทํานใช๎อยูํเสมอมาในการให๎การศึกษาแกํนักเรียนโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเด็กที่อยูํในสภาพด๎อยโอกาส
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎จัดทําสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) ด๎านการจัดการศึกษา และเรียนรู๎อาชีวศึกษาวํา
ให๎เน๎นการปฏิบัติในสัดสํวนมากกวําทฤษฎี และการเรียนรู๎งานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี
สหกิจศึกษา และการฝึกงานให๎มากขึ้นรวมทั้งสํงเสริมการทํางานระหวํางเรียน การพัฒนาระบบ
สะสมหนํวยการเรียนทํานองธนาคารหนํวยกิต เพื่อสํงเสริมการเรียนควบคูํกับการทํางาน การพัฒนา
ระบบเตรียมความพร๎อม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให๎ผู๎เรียนรู๎จักตนเองและสาขาอาชีพ
ตํางๆ ตั้งแตํระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความต๎องการ
การพัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพ ตํอยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามีทักษะ
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ความรู๎ด๎านอาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพได๎หากไมํศึกษาตํอ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
และเรียนรู๎เพื่อประกอบอาชีพอิสระ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งขององค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์การแรงงานสากล
ธนาคารโลก กระทรวงการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย บริติช เคานซิล GTZ และ TFIC สรุป
สาระสําคัญที่เป็นหลักการของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่ควรนํามาประยุกต์ให๎เหมาะกับบริบท
ประเทศไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548; คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา, 2547)
ทางด๎านการจัดการเรียนการสอนดังตํอไปนี้ (1) ต๎องจัดทําหลักสูตรการอาชีวศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยจะต๎องคํานึงถึงความต๎องการของตลาดแรงงาน (Demand Driven)
ให๎ความสําคัญกับสมรรถนะการทํางานมากกวําประกาศนียบัตร การฝึกทักษะต๎องเป็นไปเพื่อเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานทันที การจัดการเรียนการสอนต๎องยืดหยุํนสําหรับผู๎เรียน และเป็นระบบเปิด เพื่ อ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต (2) ควรเปิดกว๎างให๎ฝ่ายตํางๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งนี้
รวมถึงจะต๎องสํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการให๎เกิดระบบทวิภาคี
การฝึกอบรมในโรงงานและสถานประกอบการมากขึ้น ควรยกเลิกกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ
ที่เป็นอุปสรรคเพื่อดึงดูดให๎ภาคเอกชนเข๎ารํวมจัดการด๎านอาชีวศึกษา
Ray Grannall (2552) ผู๎เชี่ยวชาญอาวุโสสํวนงานการพัฒนาทักษะสําหรับ
ภาคพื้นเอเชียแพซิฟิค ของ องค์การแรงงานนานาชาติ (International Labor Organization) ได๎ให๎
ทั ศ นะในงานสั ม มนา การอาชี วศึ ก ษาไทยในปี 2030 วํ าการจั ดการเรี ย นการสอนทางด๎ านการ
อาชีวศึกษาในอนาคต ต๎องผลิตแรงงานที่สามารถสนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานได๎
โดยมีการออกแบบการอบรม และฝึกทักษะให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม รวมไปถึงการ
กําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมที่เหมาะสมตํอการพัฒนาทักษะของนักเรียน และต๎องพัฒนาทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมกับแตํละคนโดยพิจารณาจากศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก
ชินวรณ์ บุ ณยเกี ย รติ (2553) ได๎ใ ห๎ทัศนะเกี่ ย วกั บ หลัก การจัดการเรีย น
การสอนอาชีวศึกษา 3 ประการ ได๎แกํ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการนํามาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสให๎แกํ ประชาชน
ทุกคนในการเข๎าถึงการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตผํานการศึกษาทางไกล
(2) การจัดอาชีวศึกษาแบบใหมํ (Modernize Vocational Education) ซึ่งเป็นรูปแบบทวิภาคีระหวําง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นวําหลักสูตรทางการศึกษาเป็นไปตามความต๎องการของ
ภาคอุตสาหกรรมอยํา งแท๎ จริง ทั้ง เชิง ปริม าณและคุณภาพของนักศึก ษา และ (3) ความรํวมมือ
ด๎านการอุดมศึกษา ในรูปแบบสหกิจศึกษา เป็นการสํงเสริมให๎มหาวิทยาลัยพัฒนาความรํวมมือ
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อยํ า งใกล๎ชิ ดกั บภาคอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาและกลุํมอุตสาหกรรมตํางๆ เพื่ อพั ฒนาการผลิต
กําลังคน ซึ่งจําเป็นต๎องมีความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านเพื่อนํานวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์
มาใช๎ในการพัฒนาผลผลิตของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2553) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการสร๎างหลักสูตรในอนาคตควรเน๎นด๎านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการธุรกิจขนาดยํอม
เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ (2552) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และวิธีสอนอาชีวศึกษา เชํน โครงการความรํวมมือแบบทวิภาคีในระดับประเทศ โดยสํงนักศึกษา
ไปเรี ย นทางด๎ า นวิ ช าการเกษตร ภาควิ ช าการทํ อ งเที่ ย ว คื อ เรี ย นทฤษฎี ใ นสถานศึ ก ษา แล ะ
เรีย นภาคปฏิบั ติใ นสถานประกอบการจริง เชํน การสํงนักเรีย นไปฝึก งานหรือเรีย นหรืออบรม
การเกษตรที่ ประเทศอิส ราเอลที่ มีเทคนิควิธีก ารเกษตรสมัย ใหมํที่ เป็นประโยชน์ตํอการเกษตร
ในประเทศไทย
วิสุทธิ์ จิราธิยุ ต (2552) ได๎ให๎ ทัศนะวําต๎องมีการพัฒนาระบบ หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ได๎ให๎ทัศนะวํา เน๎นให๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติ
ให๎ม ากขึ้ นและลดการเรีย นทฤษฎี ที่จะต๎องเห็นความแตกตํางไปจากเดิม คือ วิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันจะใช๎หลักสูตรเดียวกันกับสายสามัญ แตํในอนาคตวิชาภาษาอังกฤษ ต๎องเสริมศัพท์ ข๎อมูล
ตํางๆ เกี่ย วกับ ชํางเข๎ าไป สายพาณิชย์ เพิ่มศัพ ท์ด๎ านการติดตํอค๎าขายและสายการโรงแรม และ
การทํองเที่ยว โดยเน๎นศัพท์ด๎านการสื่อสาร และอาจต๎องเสริมภาษาที่ 2 เชํน ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น
ที่ปัจจุบันบริษัทเอกชน สํวนใหญํเป็นองค์กรข๎ามชาติ ต๎องการแรงงานที่มีความชํานาญด๎านภาษาสูง
มีการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนทุกๆ 2 ปีเป็นอยํางน๎อย รวมทั้งจะต๎องพัฒนา
นวัตกรรมใหมํๆ ขึ้นมาด๎วย โดยเฉพาะการเน๎นหลักสูตรด๎านเกษตรให๎มาก เนื่องจากประเทศไทย
เป็นเมืองเกษตรกรรม และในอนาคตการเกษตรจะมีความสําคัญมากกวําในปัจจุบัน จึงต๎องหาวิธี
ให๎นักเรียนไทยหันมาเรียนด๎านเกษตร ด๎านสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู๎ที่ทันสมัยเปรียบเสมือน
กลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมุํงเน๎น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นสําคัญ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีประโยชน์ในการ
สํงเสริมทักษะและความสามารถในการเรียนรู๎ และเพิ่มพูนความเข๎าใจของนักเรียนนักศึกษาในการ
ลงมือปฏิบัติจริง
วิจิตร ศรีสะอ๎าน (2550) ให๎ทัศนะวําการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต เป็น
ยุคที่ต๎องบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (Work Integrated Learning) จะต๎องมีประสบการณ์
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การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไมํวําจะเป็นแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา ซึ่งสอดคล๎อง
กั บ ที่ ส ภาอุ ต สาหกรรมเสนอ เรื่ อ งการจั ด การอาชี ว ะที่ อ าศั ย ฐานของการปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการ
สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2552) ให๎ทัศนะวําคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด๎านอาชีวศึกษา เพื่อให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมาย ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรและความต๎องการของตลาดแรงงานนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ต๎องได๎รับการยอมรับวํามีประสิทธิภาพเป็นระบบแบบแผนที่ดี
4.1.3 ด้านครูผู้สอน
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา (2552) ได๎กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์
ในการพั ฒนาการจัดการอาชี ว ศึ ก ษา ให๎มี คุณภาพ มาตรฐาน ดังนั้ น กลยุ ทธ์ สําคั ญที่ต๎ องทํ า คื อ
การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การเสริมสร๎างสวัสดิการและขวัญกําลังใจ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพครูและจูงใจให๎คนเกํง คนดี มีความสามารถเข๎ามาเป็นครู การมีระบบการพัฒนาครูและ
คณาจารย์ข องการอาชี วศึ ก ษาอยํ า งตํอเนื่อง เพื่ อให๎ทันตํอความเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2552) ให๎ทัศนะวําต๎องมีการพัฒนาวิชาชีพครู ให๎เป็น
วิชาชีพที่มีคุณคํา ดึงดูดคนเกํง คนดี ผู๎มีใจรักมาเป็นครูอาจารย์ ได๎อยํางยั่งยืนภายใต๎ระบอบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพครู คือ การพัฒนาครูให๎เป็น “ครูยุคใหมํ” การสํงเสริมให๎วิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีคุณคําสูงสํง ดึงดูดคนดีคนเกํง มีใจรักเข๎ามาเป็นครู
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งขององค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์การแรงงานสากล
ธนาคารโลก กระทรวงการศึ ก ษาของประเทศออสเตรเลีย บริติ ช เคานซิล GTZ และ TFIC
สรุปสาระสําคัญที่เป็นหลักการของการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่ควรนํามาปรับให๎เหมาะกับบริบท
ประเทศไทยในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
การศึกษา, 2547) ให๎ทัศนะด๎านครูผู๎สอนวําต๎องมีการพัฒนาครูกํอนประจําการและหลังประจําการ
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ให๎ทัศนะด๎านครูผู๎สอนวําต๎องมีการพัฒนา และ
ยกระดับ มาตรฐานของครูคูํ ข นานไปด๎วยต๎องปลูก ฝังครูใ ห๎มีทัศนคติ ที่จะต๎องเรีย นรู๎สิ่งใหมํๆ
อยูํเสมอ ครูต๎องตามให๎ทันเทคโนโลยี ต๎องปรับปรุงคุณภาพการสอนเนื้อหาใหมํๆ ประกอบกับ
การพั ฒ นาบุ ค คลากรอาชี วศึ ก ษาให๎ มี ศั ก ยภาพรองรั บการเปลี่ ย นแปลงการจั ดการอาชี ว ศึก ษา
สมั ย ใหมํ นั้น จะต๎ องเริ่ ม พั ฒนาตั้ง แตํบุ ค ลากรฝ่ายสนับสนุน โดยสนับสนุ นข๎าราชการครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาได๎ไปศึกษาตํอ ไปอบรมดูงานในตํางประเทศ เพื่ อการรองรับการเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต
4.1.4 ด้านความร่วมมือ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กําหนดยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากําลังคนให๎ตรงตามความต๎องการของประเทศ ต๎องได๎รับรํวมมือกับองค์กรที่ต๎องการใช๎
กําลังคน ตั้งแตํภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตํางประเทศ นําไปสูํการกําหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอนในการผลิตกกําลังคนได๎ตรงกับความต๎องการภาคการผลิตและความต๎องการของผู๎ใช๎
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2552) ให๎ทัศนะวํา การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยต๎องเพิ่มบทบาทของผู๎ที่อยูํภายนอก
ระบบการอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น เชํน สถานประกอบการ หนํวยงานที่ใช๎ผลผลิตทางการอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎จัดทําสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึ กษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ.2552-2561) และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ได๎มีมาตรการตํางๆ รองรับดังตํอไปนี้ การสร๎างกลไกการวิจัย
และถํ า ยทอดความรู๎ แ ละเทคโนโลยี ร ะหวํ า งหนํ ว ยงานภาคธุ ร กิ จ เอกชน สถานประกอบการ
กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และ กําหนดทิศทางความต๎องการกําลังแรงงานคน และ
สร๎างระบบเครือขํายความรํวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนจากภาคสํวนตํางๆ ทั้งสมาคม
วิชาชีพ สถานประกอบการ องค์กรผู๎ใช๎กําลังคน สถาบันการศึกษา และผู๎ผลิต
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งขององค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์การแรงงานสากล
ธนาคารโลก กระทรวงการศึก ษาของประเทศออสเตรเลีย บริติช เคานซิล GTZ และ TFIC สรุป
สาระสํา คั ญ ที่ เ ป็ น หลั ก การของการปฏิรู ปการอาชี วศึ ก ษาที่ ควรนํ ามาปรั บให๎เ หมาะกั บ บริ บ ท
ประเทศไทยในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548; คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
การศึกษา, 2547) ดังตํอไปนี้ ควรเปิดกว๎างให๎ฝ่ายตํางๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ รวมถึงจะต๎องสํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการให๎เกิดระบบ
ทวิภาคี ระบบสหกิจศึกษาและการฝึกอบรมในโรงงานและสถานประกอบการมากขึ้น ควรยกเลิก
กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคเพื่อดึ งดูดให๎ภาคเอกชนเข๎ารํวมจัดการด๎านอาชีวศึกษา
มุํงเน๎นความรํวมมือที่เป็นเครือขํายการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน เพื่อลดการสูญเสียการซ้ําซ๎อน
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2553) รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการได๎ใ ห๎
ทัศนะเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในอนาคต โดยกําหนดเป้าหมายให๎ภาคเอกชนหรือผู๎ประกอบการ
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เข๎ามามีสํวนรํวมในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษามากขึ้น เพื่อเตรียมพัฒนาคนเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนในปี 2015ซึ่ง จะชํวยสํงเสริมให๎ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
ที่เน๎นแรงงานไร๎ฝีมือให๎เป็นอุตสาหกรรมที่เน๎นการสร๎างมูลคําเพิ่มจากแรงงานฝีมือหรือแรงงาน
ระดับอาชีวศึกษาที่สามารถแขํงขันได๎
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2553) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับความรํวมมือวําในอนาคตต๎อง
ให๎ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู๎ใช๎แรงงานได๎มีสํวนรํวมในการผลิตและพั ฒนากําลังคนตามคุณลักษณะ
ที่ต๎องการ ซึ่งสอดคล๎องกับ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2552) ที่ให๎แนวคิดและนโยบายการอาชีวศึกษา
วําควรเรํงแสวงหาความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในสังคม ทั้งภาคเอกชน สถานประกอบการ
เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ (2552) ให๎ทัศนะวําให๎มี การรํวมมือกับองค์กรหรือ
สถาบันอาหารชั้นนําเพื่อยกระดับให๎มีความเป็นสากล เชํนการรํวมมือกับสถาบันอาหารชั้นนําอยําง
กอร์ดอง เบลอ ในการพัฒนาสูตรส๎มตําที่ใช๎สํวนประกอบไมํเหมือนส๎มตําเดิมเสียทั้งหมด มีหน๎าตา
สมัยใหมํ มีรสชาติที่แตกตําง เพื่อให๎ชาวตํางชาติไมํวําจะเป็นเอเชีย ตะวันออกกลาง รวมทั้งยุโรป
ได๎รับประทาน ซึ่งอาจถูกปากและอรํอยในแบบของชาวตํางชาติ
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ให๎ทัศนะวํา ความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาวํา
ควรมีการระดมสมอง เพื่อชํวยกันปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา โดยต๎องรํวมมือกับ
ผู๎ ป ระกอบการเพื่ อ กํ า หนดและเขี ย นหลั ก สู ต รใหมํ ขึ้ น มา ให๎ ต รงกั บ ความต๎ อ งการของสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน หลักสูตรจะถูกปรับปรุงให๎ทันสมัยทุกๆ 2 ปี ให๎สอดคล๎องกับสาขา
ที่นักศึกษาเรียนอยูํ เรํงสร๎าง “เครือขําย” รํวมกับภาคเอกชนให๎มากขึ้นโดยรํวมกันพัฒนา และ
สร๎างหลักสูตรการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพใหมํๆเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2548) ให๎ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ความรํ ว มมื อ
การอาชีวศึกษาวํา อาชีวศึกษาไทยต๎องพัฒนาให๎เป็นผู๎นําด๎านความก๎าวหน๎าในการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํๆ โดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวําง
สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และสถาบันวิชาการอื่นในตํางประเทศ เพื่อ
นํามาใช๎สร๎างคน และองค์ความรู๎ของการอาชีวศึกษาให๎พร๎อมรับอนาคตที่กําลังจะมาถึง เชื่อมตํอ
การอาชีวศึกษากับการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น สถาบันอาชีวศึกษาต๎องผลิตคนให๎มีความสามารถ
ในพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่ น ในชุมชนที่สถาบันฯ ตั้งอยูํ เชํน การมีสํวนพัฒนาและประยุกต์สร๎าง
เครื่องจักรกลทางการเกษตร นําเอาความรู๎เชิงเทคนิคและเทคโนโลยีเข๎าไปชํวยเพิ่มปริมาณ และ
คุณภาพของผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ อันมีสํวนเพิ่มมูลคําให๎กับภูมิปัญญานั้น ๆ ฯลฯ รวมถึงการดึง
เอาภูมิปัญญาชุมชนที่ไมํได๎รับการพัฒนาหรือเกือบจะสูญหายไปมาตํอยอดและสร๎างให๎เกิดมูลคํา
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ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทุนทางวัฒนธรรมให๎กับชุมชน และได๎มีสํวนรักษาและใช๎ภูมิปัญญาเหลํานั้น
ให๎เกิดประโยชน์ได๎
4.1.5 ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (2552) กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์
การอาชี วศึ ก ษาโดยเน๎นการผลิตกํ าลังคนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส๎นทางอาชีพ ที่ชัดเจน เพื่ อ
สนับสนุนขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ตลอดจนให๎มีการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์คือ สํงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2552) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การอาชีวศึกษาและการเรียนรู๎ของคนไทย คือการพัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎
สภาพแวดล๎อม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎จัดทําสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู๎
ของคนไทย พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ (National Qualification Framework) เพื่ อ
การรั บ รองสมรรถนะ ความรู๎ ความสามารถของผู๎ สํา เร็ จ การศึ ก ษาในทุก ระดั บ และประเภท
การศึกษา โดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) เพื่อรับรองสมรรถนะ ความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และตามความต๎องการของผู๎จ๎างงาน และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระบบการจ๎างงานและกําหนดเงินเดือน คําตอบแทนตามสมรรถนะ เพื่อ
จูงใจผู๎เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2552) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษาวํา
ต๎องมีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หรือ TQF สําหรับการอาชีวศึกษาในอนาคต โดย
กําหนดเป้าหมายวําสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะเกิดขึ้นนั้น จะต๎องผลิตนักศึกษาให๎ได๎คุณภาพหรือ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในในอุ ด มคติ เพื่ อ ออกไปรั บ ใช๎ สั ง คมอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จึ ง ผลั ก ดั น
การจัดตั้งและจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให๎เกิดขึ้นให๎ได๎ เพื่อจะได๎เทียบโอนสมรรถนะ
ผู๎ที่ ป ฏิ บั ติง านและมี ค วามเชี่ ย วชาญในด๎า นอาชี พ ตํ า งๆ แตํ ไ มํมี คุ ณวุ ฒิ ทางการศึก ษาให๎ ไ ด๎ รั บ
คําตอบแทน และได๎รับการยอมรับในวิชาชีพมากขึ้น รวมถึงสามารถเทียบโอนผู๎ที่มีวุฒิการศึกษา
แตํมีความสามารถมากกวําวุฒิที่มีอยูํให๎ได๎รับคําตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษาวํา
ต๎ อ งจั ด ทํ า คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต๎ อ งมี ก ารรั บ รองสมรรถนะซึ่ ง คล๎ า ยกั บ
“ใบรับรอง” ที่จะกําหนดชัดเจนวํา นักศึกษาคนนี้มีทักษะ หรือความพิเศษด๎านใด โดยจะแบํงเป็น
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ระดับๆ จนถึงขั้นสูง ซึ่ งจะสํงผลให๎นักศึกษามีเงินเดือนที่สูงกวํานักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับ
ใกล๎ เ คี ย ง แตํ มี ทั ก ษะ หรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ ที่ ต่ํ า การสร๎ า งระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดย
การหารือกับภาคเอกชนอยํางชัดเจนวํา ระดับคุณวุฒิวิชาชีพระดับใด ควรจะได๎รับเงินเดือนเทํา ใด
โดยต๎องเรํงรัดจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษา หรือ TVQ เพื่อจะนําไปกําหนดเป็นฐานสมรรถนะ
จัดทําหลักสูตร ตําราและสื่อการเรียนการสอนรํวมกันในทุกสํวนฝ่ายที่เกี่ยวข๎องตํอไป
สิริรักษ์ รัชชุศานติ (2552) ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ มาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษาของการจัดการอาชีวศึ กษาโดยควรแบํงเป็นเรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหํงชาติ
4.1.6 ด้านการสนับสนุนของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กําหนดยุทธศาสตร์ โดยรัฐ
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และสํง เสริมการเรีย นรู๎ตลอดชีวิต มุํงเน๎น การเพิ่ มโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพให๎ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาด๎านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยรัฐให๎การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช (2552)
มาตรา 10 ในสํวนของการมีระบบจูงใจให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา
และ การฝึกอบรมวิชาชีพ การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได๎รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแกํ สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการสํงเสริมความรํวมมือในการจัดการ
อาชี วศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระหวํา งสถานศึก ษาอาชีวศึ ก ษา สถาบั น และสถาน
ประกอบการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2552) ได๎ให๎ทัศนะ อนาคตทางการศึกษา ของประเทศ
ไทยในทุกสาขาวิชา ทั้งสายสามัญและ สายอาชีพ โดยในที่นี้จะเป็นในสํวนที่กลําวถึงสายอาชีพหรือ
การอาชีวศึกษาไว๎วํา ในเรื่องของ “การศึกษา”นั้น ไมํมีเรื่องของรัฐบาล ไมํมีเรื่องของฝ่ายค๎าน
แตํเป็นเรื่องที่ผู๎แทนของประชาชนจากทุกพรรคการเมืองต๎องการอยํางยิ่งที่จะขับเคลื่อน สนับสนุน
ให๎ระบบการศึกษาของเราเป็นระบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภาคเอกชน สร๎างคนให๎มีคุณลักษณะ
อยํางที่พึงประสงค์ ตอบสนองตํอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกได๎เป็นเรื่องยาก ถ๎าคนหยุดการ
เรียนรู๎ก็จําไมํมีทางที่จะประสบความสําเร็จ ไมํมีทางมีความรู๎ ไมํมีทักษะเพียงพอในการที่จะแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น ไมํใชํเฉพาะสําหรับตนเองเทํานั้น แตํมากไปกวํานั้นก็คือสังคมในภาพรวม
นอกจากนี้ต๎องกําหนดให๎นโยบายอื่นๆ ที่ไมํใชํนโยบายทางด๎านการศึกษาประสานสอดคล๎องกับ
เรื่องเหลํานี้อยํางตํอเนื่อง เชํน นโยบายทางด๎านสาธารณสุข นโยบายทางด๎านแรงงาน นโยบาย
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ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต๎องคํานึงถึงและสนับสนุน ผลักดัน
ให๎มีสภาวะแวดล๎อมที่เอื้อตํอการที่ประชาชน หรือเยาวชนของชาติสามารถเติบโตมาแล๎วมีศักยภาพ
ในการที่จะพัฒนาตนเองและสามารถเรียนรู๎ได๎
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งขององค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์การแรงงานสากล
ธนาคารโลก กระทรวงการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย บริติช เคานซิล GTZ และ TFIC สรุป
สาระสํา คั ญ ที่ เ ป็ น หลั ก การของการปฏิรู ปการอาชี วศึ ก ษาที่ ควรนํ ามาปรั บให๎เ หมาะกั บ บริ บ ท
ประเทศไทยในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
การศึกษา, 2547) คือ การสํงเสริมความเสมอภาค โดยรัฐพึงจัดบริการการศึกษาให๎ทั่วถึง โดยเฉพาะ
กลุํมผู๎เสียเปรียบหรือด๎อยโอกาสทางการศึกษา
ธีรวุ ฒิ บุ ญ ยโสภณ (2553) ได๎ใ ห๎ ทั ศนะเกี่ ย วกั บ การสนั บสนุน ของรั ฐ
เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาคือสร๎างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
ให๎ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได๎ในอนาคต ในขณะเดียวกัน รัฐก็ต๎องสนับสนุนให๎โรงเรียนจั ดการ
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต๎องการของตลาดแรงงาน
ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล (2552) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการสนับสนุนของรัฐวํา
การจัดกิจกรรมด๎านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการอาชีวศึกษาควรมาจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการ
อาชีวศึกษา โดยไมํจํา กัดเฉพาะหนํวยงานของกระทรวงศึกษาธิการเทํานั้น และควรกําหนดให๎
ภาครั ฐ สนั บ สนุ น ให๎ ภ าคประชาสั ง คม วั ด โรงเรี ย น หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง รํ ว มจั ด การศึ ก ษา
แกํประชาชนทุกคนอยํางทั่วถึง
4.1.7 ด้านด้านการบริหารจัดการ
การอาชี วศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นในปั จจุ บั น ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
บริห ารจัด การแบบกระจายอํา นาจโดยดําเนิน การในสํว นราชการ 3 หนํ วยงาน คื อ สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง (ในสํวนสํา นัก บริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึก ษาเอกชน) สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา) และ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา สํา นัก งานปลัด กระทรวงมี อํานาจหน๎า ที่ เป็ นหนํว ยงานในการ
สํง เสริม และประสานงานการอาชีวศึก ษาเอกชน และดําเนินการให๎มีก ารปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเอกชน เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการอาชีวศึก ษาเอกชน
กํา หนดกฎระเบี ย บและเกณฑ์ ม าตรฐานกลางในการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งสํงเสริม
สนับสนุนด๎านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษา
เอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการอาชีวศึกษาเอกชน การอุดหนุนการอาชีวศึกษาเอกชน
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การคุ๎มครองการทํางาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชน เป็นศูนย์สํงเสริม สนับสนุนข๎อมูลและทะเบียนกลางทางการอาชีวศึกษาเอกชน
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนตามหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งในที่นี้รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาใด จึ ง เป็ น อํ า นาจหน๎ า ที่ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษานั้น ในการประสานงาน สํงเสริม และสนับสนุนสถานศึก ษาอาชีวเอกชนนั้นด๎วย ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวง(2551) แบํ ง สํ ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2551 กํ าหนดให๎สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิ จ
เกี่ยวกับการจัดและสํงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยมีอํานาจหน๎าที่หลัก ดังตํอไปนี้ (1) จัดทําข๎อเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ (2) เนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (3) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
(4) พัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา (5) สํงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความรํวมมือกับหนํวยงานอื่นและสถานประกอบการ
(6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน (7) จัดระบบ
สํง เสริม และประสานงานเครือขํ า ยข๎ อมู ล สารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
การสื่อสารมาใช๎ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ (8) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและดํ า เนิน การตามที่ค ณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษามอบหมาย
(9) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให๎ เ ป็ น อํ า นาจหน๎ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึก ษา โดยใช๎ก ลยุทธ์ใ นการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการสูํสถานศึกษาและสถาบัน
การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจของการอาชีวศึกษาสอดคล๎องกั บ
พระราชบั ญญัติก ารอาชี วศึก ษา พุ ทธศั กราช 2552 (2552) มาตรา 10 เพื่ อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพต๎องคํานึงถึง (1) การมีเอกภาพ
ด๎า นนโยบายและมีค วามหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีก ารกระจายอํานาจจากสํวนกลางไปสูํ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน (2) การศึกษาในด๎านวิชาชี พสําหรับประชาชนวัยเรียนและ
วัยทํางานตามความถนัดและ ความสนใจอยํางทั่วถึงและตํอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
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อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ (2552) ได๎ ใ ห๎ ทั ศ นะวํ า คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาและ
แหลํงเรียนรู๎ และ คุณภาพของระบบการบริหารจัดการมุํงเน๎นการกระจายอํานาจ ในรูปขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน มีการจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแหํงชาติ เพื่อเป็นองค์กรที่ทําหน๎าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประเมินและให๎การ
รับรองสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎ อง ทําให๎เกิดการ
ตื่นตัวยิ่งขึ้นวําผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไมํได๎อยูํที่ใบปริญญา แตํอยูํที่ตัวทักษะ อยูํที่ตัวความรู๎และ
ทักษะผู๎จบการศึกษาหรือผํานการศึกษาสามารถนําไปใช๎ได๎จริง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎จัดทําสรุปข๎อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได๎มีมาตรการตํางๆ รองรับคือ การจัดตั้งสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ การพั ฒ นากลุํ ม จั ง หวั ด และจั ด หลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ต๎ น
(ปวช. 3 ปี) ระดับกลาง (ปวส. 2 ปี) และระดับเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ปริญญาตรี 2-3 ปี) ให๎มีความ
ตํอเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อผลิตกําลังคนตามความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยเน๎นความรํวมมือกับ
สถานประกอบการ
ธีร วุ ฒิ บุ ญยโสภณ (2553) ได๎ ใ ห๎ ทั ศ นะการจั ด ตั้ง สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ตามนโยบายของรั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วํ า คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาได๎ ใ ห๎
ความเห็ น ชอบในการจั ด ตั้ ง สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา 19 แหํ ง ในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นากลุํ ม จั ง หวั ด โดย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันการอาชีศึกษาทั้ง 19 สถาบันของรัฐบาลนั้นก็เพื่อการกระจาย
อํานาจการบริหารสถานศึกษาจากสํวนกลางไปยังภูมิภาคตํางๆ ดังนั้น การพิจารณาเปิดสถาบัน
อาชีวศึกษาควรพิจารณาตามความพร๎อมและความจําเป็น และต๎องพิจารณาถึงความต๎องการของ
ตลาดแรงงานโดยให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งต๎องการจะกระจายอํานาจการบริหาร และ
การใช๎ทรัพยากรรํวมกันอยํางคุ๎มคําในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน และต๎องการให๎ภาคเอกชน
ได๎มามีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน
การเปิดสถาบันอาชีวศึกษาจึงควรเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการเพื่อสํงเสริม
สร๎างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับกําลังคนระดับกลาง (ชํางเทคนิค) ให๎มาศึกษาตํอยอด 2-3 ปี
และหลักสูตรของสถาบั นอาชี วศึกษานั้นจะต๎องเน๎นปฏิบัติ ดังนั้นผู๎ที่จะเข๎ามาเรียนปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีปฏิบัติการได๎จะต๎อง จบมาจากระดับ ปวส. หรือเป็นหลักสูตร 2+2 ปี รับจากผู๎จบ
ปวช. มาเรียน ปวส. 2 ปี และรับ ปวส. มาเรียน ป.ตรี อีก 2 ปี สําหรับการเรียนการสอนหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี เ ทคโนโลยี ส ายปฏิบั ติ ก ารรอบค่ํ า ควรจะรับ เฉพาะชํ างเทคนิ คหรือ ผู๎ จบ ปวส. ที่ มี
ประสบการณ์การทํางานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี เข๎ามาเรียนภาคค่ําเพื่อเพิ่มความชํานาญเฉพาะด๎าน
สถาบันอาชีวศึกษาควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสหกิจศึกษา ( Co-operative Education)
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หรือระบบเรียนในโรงงานทั้งหลักสูตร (In-Plant Training) ทั้งนี้รัฐบาลต๎องเข๎ามารํวมกับภาคเอกชน
ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให๎มีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนและพัฒนาครูอาจารย์
และบุคลากรอาชีวศึกษาต๎องรีบทําอยํางตํอเนื่อง
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา โดย
การที่สถาบันการอาชีวศึกษาจะเปิดสอนปริญญาตรีจะต๎องเน๎นทางสายวิชาชีพ สายปฏิบัติการ และ
คนที่จะมาเรียนได๎จะต๎องเรียนเริ่มตั้งแตํระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิช าชี พ ชั้นสูง (ปวส.) ไมํ ควรจะรับนัก เรียนจากที่ สําเร็จการศึก ษาสายสามัญ เข๎ามาศึก ษาตํอ
ในสถาบันการอาชีวศึกษา
4.1.8 ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) มียุทธศาสตร์ในการสร๎าง
คํานิยมที่ดีตํอการอาชีวศึกษา โดยใช๎กลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอการอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎รายงานวํา คํานิยมการศึกษา
ตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นมีแนวโน๎มลดลง เนื่องจากนักศึกษาสํวนใหญํ
มุํง เข๎ าศึ กษาตํอในมหาวิท ยาลัย ในระดับ ปริญญาตรี และที่สําคัญคือ เมื่อสําเร็จการศึกษามาแล๎ว
มีโอกาสได๎งานทําที่ได๎รับคําตอบแทนที่เหมาะสมน๎อย
เฉลียว อยูํสีมารักษ์ (2552) ได๎ให๎ทัศนะการแก๎ภาพลักษณ์ในอดีต และ
สร๎ า งคํ า นิ ย มใหมํ ข องอาชี ว ศึ ก ษาให๎ แ ตกตํ า งจากในอดี ต ที่ ค นเรี ย นไมํ เ กํ ง เลื อ กเรี ย นในสาย
อาชี ว ศึ ก ษา โดยต๎ อ งมี ก ารสร๎ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห๎ ค นสนใจเข๎ า มาเรี ย นมากขึ้ น ให๎ มี โ ครงการ
การชํวยเหลือสังคม การให๎บริการสังคม เชํน ฟิกซ์ อิท เซ็นเตอร์ (Fix-it Center) โดยการให๎นักเรียน
ไปให๎บริการกับชุมชนถึงครัวเรือน เชํน ซํอมหม๎อ ซํอมไฟฟ้า ซํอมเครื่อ งยนต์ฯลฯ ให๎ชุมชนมอง
ภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาดีขึ้น ควรสํงเสริมให๎คนเรียนในสาขาวิชาที่ตลาดขาดแคลนและต๎องการ
แรงงานจํานวนมากยกตัวอยํางเชํนวิชาชีพชํางเชื่อมซึ่งตลาดแรงงานในไทยขาดบุคลากรมาก
4.2 การอาชีวศึกษานานาชาติ
4.2.1 ด้านคุณลักษณะผู้สาเร็จการอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎ให๎ข๎อมูลวําเป้า หมายสําคัญ
ของการอาชี วศึ ก ษาของประเทศออสเตรเลี ย คื อ การผลิ ต บุ ค ลากรให๎มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามรู๎
ความสามารถทางวิช าชี พ และสนองความต๎ องการ ตลาดแรงงาน ซึ่ งสอดคล๎อ งกั บ เป้ า หมาย
การอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่จะผลิตผู๎สําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให๎เป็นที่ต๎องการของ
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ตลาดแรงงานในการรับ เข๎ าทํ างานและยั งพบวําผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีอัตรา
การได๎งานทําสูง สํวนสาธารณรัฐสิงคโปร์กําหนดเป็นแนวนโยบายการศึกษาของชาติในการผลิต
คุ ณ ลั ก ษณะของผู๎ สํ า เร็ จ การอาชี ว ศึ ก ษาวํ า ระบบการศึ ก ษาของประเทศสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์
มีบทบาทสําคัญคือ การพัฒนาบุคลและการให๎การศึกษาแกํพลเมืองให๎มีคุณลักษณะคือ มีคุณธรรม
มีค วามรู๎สึก นึก คิ ด และสุนทรีย ภาพการศึก ษาจะต๎องปลูก ฝัง คนให๎มี ความมี คุณธรรม รู๎จัก การ
อยูํรํวมกับผู๎อื่น รู๎จักเคารพผู๎อาวุโส มีใจกว๎างรับฟังทั้งผู๎มีความคิดเห็นเหมือนกันและแตกตํางกัน
และพัฒนาพรสวรรค์และความสามารถของเด็กแตํละคนให๎มีศักยภาพสูงสุด รู๎จักรักษารํางกาย
ให๎แข็งแรงและมีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบทั้งตํอตนเอง ครอบครัว และสังคม ไมํแยกตนเอง
เป็ นเอกเทศจากสัง คมและประเทศชาติ รู๎จัก การมีสํวนรํวมตํอ สังคม รู๎จัก สํานึก ในหน๎าที่ และ
ความรับผิดชอบตํอสังคม มีความรู๎สึกนึกคิดวําประเทศคือบ๎านที่ อยูํอาศัยที่จะต๎องปรับปรุงให๎ดีขึ้น
และจะต๎องปกปักรักษา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎วิจัยเรื่อง อาชีวศึกษาพัฒนาชาติ :
บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2548) พบวําเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาเป็นชํางฝีมือ
(journeyman) จะต๎องมีสมรรถนะประกอบด๎วย ความรู๎ส ามัญ ความรู๎ภาคทฤษฎี และทักษะปฏิบัติ
พร๎อมที่จะทํางานได๎ตามลักษณะสาขาวิชาที่ได๎รับการฝึก ซึ่งสอดคล๎องกับคุณลักษณะของผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษาทั้งในประเทศออสเตเลีย และญี่ปุ่น
Australian Training Authority (2009) ได๎ให๎ทัศนะด๎านการอาชีวศึกษา
ในอนาคตของออสเตเลี ย วํ า บทบาทของการอาชี ว ศึ ก ษาในระบบเศรษฐกิ จ ทางสารสนเทศ
ในอนาคตคื อ การพั ฒนาทั ก ษะความสามารถของนั ก เรีย นนัก ศึก ษาให๎ เป็ นแรงงานที่ มีความรู๎
ความสามารถทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต ลาดแรงงานต๎ อ งการ เชํ น ทั ก ษะทางด๎ า นเทคโนโลยี ใ หมํ ๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และสามารถแขํงขันได๎ในอุตสาหกรรมระดับประเทศ
จากรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการผลิ ต กํ า ลั ง คน
ด๎านอาชีวศึกษาตามความต๎องการของประเทศ กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) สถานประกอบการต๎องการแรงงานที่มีทักษะแบบกว๎างๆ มากกวํา
ทักษะเฉพาะทาง
Charles A. Prosser (1910 อ๎างถึงใน กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2009) ผู๎เรียน
ต๎ อ งมี นิ สั ย ในการคิ ด เป็ น และทํ า เป็ น สํ า หรั บ อาชี พ นั้ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในอนาคตต๎ อ ง
ตระหนั ก ถึ ง สภาพความเป็ นจริ งในอนาคตและต๎ องฝึ กทั กษะบุ คคลเพื่ อสนองความต๎ องการของ
ตลาดแรงงานนั้น
Halfdan Farstad (2009) เนื่องจากการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยูํกับ
ความสามารถพิ เ ศษเฉพาะด๎ า นของแรงงานทั้ งด๎ า นความรู๎ แ ละทั ก ษะวิช าชี พ การสร๎ า งสรรค์
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นวัตกรรมใหมํๆ การผลิตสินค๎าใหมํๆมักมีผลสืบเนื่ องมาจากความรู๎ ทักษะวิชาชีพจากการเรียน
ทางด๎า นการอาชี วศึ ก ษา ซึ่ง สํง ผลให๎ป ระชาชนมีโอกาสสร๎างรายได๎ ที่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
รวมไปถึงโอกาสของผู๎ที่มีทักษะวิชาชีพในการผลิตสินค๎าและบริการที่สนองตอบความต๎องการของตลาด
Manfred Tessaring and Jennifer Wannan (2004) แรงงานทุกคนในกลุํม
ประเทศยุโรปจะต๎องมีการฝึกทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีทางอาชีพใหมํๆที่ทันสมัย สนองตอบความ
ต๎องการตลาดแรงงาน นอกเหนือจากทักษะวิชาชีพแล๎วยังต๎องเน๎นในด๎านความคิดสร๎างสรรค์
ในการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ การประยุกต์วิชาความรู๎กับการนําไปใช๎ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
UNESCO (2004) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในอนาคต ในการ
ประชุม “A UNESCO International Meeting of Technical and Vocational Education and Training
Expert” วํา การอาชีวศึก ษาในอนาคตคื อกุญแจสําคัญในการที่จะบรรเทาความยากจน โดย
ต๎องตระหนัก ถึงตลาดแรงงานระดับโลก ที่ต๎องการแรงงานที่มีความรู๎ทางอาชีพ มีทัก ษะอาชีพ
สามารถพัฒนาทักษะได๎อยํางตํอเนื่อง รวมไปถึงการบูรณาการทักษะและวิชาความรู๎ทางอาชีพ เพื่อ
สนองตอบความต๎องการของสถานประกอบการ และเตรียมตัวเข๎าทํางานของผู๎สําเร็จการศึกษา
ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ทางการอาชีพ มีความรอบรู๎ มีทักษะอาชีพ มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน รวมไปถึง
การมี เ จตคติ ใ นความรั บ ผิ ดชอบตํ องานและการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการผลิ ต ชื่น ชมและศรั ทธา
ในอาชีพ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎สรุปแนวโน๎ม และปัญหา
ในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ (1) เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับการปลูกฝังพื้นฐาน
ให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอในระดับสูงตํอไป (2) จัดให๎
ผู๎เรียนมีทักษะภาคปฏิบัติตรงกับความต๎องการของลักษณะงาน ไมํวําจะเป็นทักษะพื้นฐาน หรือ
ทักษะเฉพาะสาชาอาชีพ (3) จัดให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมที่จะปรับตัวเพื่อรับทักษะใหมํๆ ในอนาคต
เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าอยูํตลอดเวลา
Jandhyala B G Tilak (2002) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ในอนาคตในกลุํมประเทศเอเชียโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาวํา การอาชีวศึกษานั้นมีสํวนสําคัญ
และสัมพันธ์อยํางยิ่งตํอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้นแตํละประเทศต๎องมีการวางแผน เพื่อ
การพัฒนาการอาชีวศึกษาในประเทศตน การพัฒนาทักษะอาชีพให๎ประชากรเพื่อ ให๎มีคุณลักษณะ
ทักษะฝีมือที่ตอบสนองความต๎องการแรงงานฝีมือในอนาคต การพัฒนาการเรียนรู๎ต๎องไมํใชํเพียง
การพัฒนาทักษะอาชีพที่สําคัญเทํานั้นต๎องรวมไปถึงทักษะทั่วไปที่สามารถใช๎ได๎ในหลากหลาย
อาชีพ เพื่อสนองตอบการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล๎อม
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2552) ให๎ ข๎ อ มู ล ทางด๎ า นหลั ก สู ต ร
การอาชีวศึกษาในประเทศออสเตเลียทั้งหมดไมํวําจะเป็นชํางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม
คหกรรม เกษตรกรรม วิ ท ยาศาสตร์ และความรู๎ ทั่ว ไป โดยมีห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนคือ ระดั บ
อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนี้ประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรครอบคลุม
ทั้งระดับปฏิบัติการและวางแผน เหมาะสําหรั บผู๎ที่ต๎องการก๎าวหน๎าไปสูํตําแหนํงหัวหน๎างาน และ
ระดับอนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรนี้ประมาณ 2-3 ปี
ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดที่เปิดสอนในวิทยาลัยและการศึกษาตํอเนื่องที่เรียกวํา Technical and
Further Education (TAFE) ในการเรียนการสอน เน๎นภาคปฏิบัติมากกวําทฤษฎี นอกเหนือจากนี้
วิท ยาลัยเทคนิค และการศึก ษาตํอเนื่อง ยั งสามารถจัดหลัก สูตรระยะสั้นตามความต๎องการของ
หนํวยงาน รวมทั้งจัดการศึกษาให๎กับผู๎ใหญํในหลักสูตรสามัญแบบเรํงรัดที่เรียกวํา Matriculation
ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี สําหรับผู๎ใหญํที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปที่ยังไมํจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และต๎องการสอบให๎ได๎วุฒิดังกลําว เพื่อเรียนตํอระดับอุดมศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาที่มีลักษณะ
โดดเดํน ฉีกแนวไปจากวิธีการตามปกติประการหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย คือ การเรียนแบบเปิด
(Open Learning Australia: OLA) เป็นการศึกษาหลังมัธยมให๎แกํชาวออสเตรเลียทุกคนอยํางแท๎จริง
ที่พัฒนามาจากการศึ กษาทางไกล (Distance Education) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึก ษาให๎กั บ
ประชาชนทุกคน ตามเวลา สถานที่ และวิธีการที่ต๎องการโดยมีคําใช๎จํ ายต่ํา มีความยืดหยุํนได๎มาก
และมีการใช๎นวัตกรรมตํางๆ มากขึ้นซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ดําเนินการรํวมกันในลักษณะเหมือน
หุ๎นสํวนของสถาบันการศึกษาตํางๆ การขยายโปรแกรมการอาชีวศึกษาที่หลากหลายให๎กับรัฐและ
ตลาดแรงงานซึ่งผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ตามปกติหรือเรียนแบบทางไกล หรือวิธีการที่ยืดหยุํนได๎ โดย
อาศัยนวัตกรรมทางการศึกษา ผู๎เรียนสามารถเรียน ณ ที่ใดก็ได๎ตามความสมัครใจและเหมาะสมกับ
สภาพแตํละบุคคล
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2548) การอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี มีกฎหมาย
กําหนดให๎มีการฝึกอบรมอาชีพเบื้องต๎น (initial training) เป็นการศึกษาฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ ในเยอรมนีตั้งแตํอดีตกวํา 100 ปีได๎ถือปฏิบัติกันมาอยํางไมํมีระบบเป็นเวลาช๎า
นานแล๎ว ผู๎เรียนต๎องไปสมัครฝึกเป็นชํางลูกมือ กับเจ๎าของกิจการ(นายจ๎าง) ที่ตนสนใจ จนมีความ
ชํานาญสามารถปฏิบัติงานได๎ ตํอมาได๎พัฒนาเป็นระบบสถานประกอบการจัดการฝึกอบรมเอง และ
เป็นระบบโรงเรียนกับศูนย์ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ที่เรียกวํา ระบบทวิภาคี (Dual System)
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ซึ่งหมายถึงการจัดการการอาชีวศึกษาด๎วยความรํวมมือของ 2 ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายสถานศึกษาของรัฐ
กับฝ่ายเศรษฐกิจหรือฝ่ายสถานประกอบการเอกชน ซึ่งเป็นความรํวมมือในลักษณะเป็นหุ๎นสํวน
โดยสถานศึกษาเป็นผู๎ให๎ความรู๎สามัญและความรู๎ภาคทฤษฎี สํวนการฝึกทักษะปฏิบัติ จัดในสถาน
ประกอบการ เป็นการให๎ประสบการณ์ตรงในการทํางานจากสถานการณ์จริง นัก เรียนในระบบทวิ
ภาคี มี ฐานะเป็ นชํ า งฝึก หัด(apprentice) ของสถานประกอบการนั้น การฝึก ทัก ษะมีหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องของรัฐเป็นผู๎ดูแล การฝึกชํางฝึกหัดถึง 360 สาขาอาชีพ ซึ่งสามารถใช๎เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพได๎กวํา 20,000 อาชีพ ซึ่งหมายถึงวําชํา งฝึกหัดมีโอกาสเลือกอาชีพได๎หลากหลาย
และสามารถเปลี่ยนอาชีพได๎ที่ใช๎ทักษะพื้นฐานเหมือน ๆ กัน โดยปกติแล๎วการเป็นชํางฝึกหัดจะใช๎
เวลา 2-3.5 ปี แตํถ๎าผู๎เข๎ารับการฝึกมีความชํานาญหรือมีความสามารถมากก็ลดเวลาฝึกลงได๎ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับสาขาอาชีพและพื้นฐานการศึกษาของแตํละคน โดยมีการระบุเกี่ยวกับการลดเวลาฝึกไว๎
ในสัญญาฝึกงาน และการสมัครเข๎าสูํระบบทวิภาคี ในการสมัครเข๎าสูํระบบทิวภาคี นักเรียนต๎องไป
ขอสมัครเป็น ชํางฝึกหัดในธุรกิจอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ที่ตนประสงค์จะฝึกงานด๎วย
เมื่อฝ่ายการตรวจคุ ณสมบัติตํางๆ แล๎ว สถานประกอบการจะติดตํอกับทางโรงเรียนอาชีวศึกษา
ในเขตที่อยูํใกล๎ เพื่อรํวมกันวางแผนในการสํงชํางฝึกหัดไปเรียนวิชาสามัญ และภาคทฤษฎีของ
สาขาอาชีพที่นักเรียนเลือกไว๎ในชํวงเวลาที่ได๎ตกลงกัน
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ระบบทวิภาคี (Dual System)
โรงงาน-โรงเรียน
(มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3.5 ปี)
นักเรียน
เวลาเรียน
คุณสมบัติผู๎สอน
การทดสอบ
ชํางฝึกหัด
1 วันใน  วุฒิระดับปริญญา  สอบความรู๎ 
(apprentice) ร.ร.อาชีวศึกษา ผํานการฝึกหัด
สามัญความรู๎
ภาคทฤษฎี
ระดับ ป.ตรี 2 ปี
และ

 ผํานประสบการณ์ใน และ
ชํางฝีมือ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 3 สมรรถนะ
(journeyman) 4 วันในสถาน ปี
 ดําเนินการ
ประกอบการ/  มีประสบการณ์การ
สอบโดย
ศูนย์ฝึกอบรม ทํางาน 5 ปี
หอการค๎าของ
หัวหน๎าชําง อาชีพ
แตํละสาขา
 วุฒิ Meister
(Master/Meister
อาชีพ
)
ดูแล / ควบคุมโดยหอการค๎า

คําใช๎จําย
รัฐ จําย การเรียน
ใน ร.ร.
อาชีวศึกษา
สถาน
ประกอบการจําย
การฝึกทักษะ
ปฏิบัติทั้งหมด
หอการค๎า ของ
แตํละสาขา
อาชีพจําย การ
จัดการทอสอบ
สมรรถนะ

เงื่อนไขจากกฎหมายแรงงาน/การศึกษา
1. ผู๎เข๎าตลาดแรงงานใหมํต๎องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
2. การศึกษาภาคบังคับสําหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี เป็นภาคบังคับในโรงเรียนสามัญ 9 ปี (บางรัฐ 10
ปี) ตํอจากนั้นจึงเข๎าศึกษาในระบบทวิภาคีได๎
ภาพที่ 3 การอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีในประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมัน
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548)

88

การที่จะจัดการเรียนและการฝึกอาชีพในลักษณะใดนั้น ต๎องพิจารณาจาก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องตํางๆ ซึ่งจะต๎องมีการวางแผนการเรียนของนักเรียนทวิภาคีแตํละคนตลอด
หลักสูตร โดยดําเนินการรํวมกันระหวํางสถานศึกษาและครูฝึก ในสถานประกอบการไว๎ลํวงหน๎า
(ภาพที่ 4) ทั้งนี้ ต๎องจัดเวลาการเรียนในสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

ครูในโรงเรียน
อาชีวศึกษา

แผนการเรียนของ
ชํางฝึกหัด

ครูฝึก
ในสถานประกอบการ

ภาพที่ 4 ความรํวมมือในการจัดทําแผนการเรียนชํางฝึกหัด
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548)
จากรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการผลิ ต กํ า ลั ง คน
ด๎านอาชีวศึกษาตามความต๎องการของประเทศ กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึ กษา (2552) ได๎ใ ห๎ข๎ อมูลวําการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริก าตระหนักถึง
ความสําคัญของ “อาชีพศึกษา” ดังนั้นจึงมีการแทรกการเรียนการสอนสายอาชีพตั้งแตํชั้นอนุบาล
การจัดการเรีย นการสอนการอาชี วศึ ก ษาในประเทศสหรัฐอเมริก านั้นมีก ารจัดการหลากหลาย
รูปแบบที่แตกตํางกันได๎แกํ
1) การอาชีวศึกษาที่จัดไว๎ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
ที่เรียกวํา “เตรียมเทคนิค” (Technical Preparation) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพ
ที่สนใจได๎
2) การอาชี วศึ ก ษาที่ผสมผสานในลัก ษณะแนวทางเรีย นรู๎คูํก ารทํางาน
(School-to-work Transitions) เป็นการจัดนักเรียนออกฝึกงานในสถานประกอบการ
3) การอาชีวศึกษาในลักษณะสหกิจอาชีวศึกษา (Vocational Cooperative
Education) สําหรับผู๎ที่จบมัธยมศึกษาตอนต๎นที่ได๎ผํานการเตรียมความรู๎ทางวิชาชีพมาระดับหนึ่ง
แล๎วเข๎าเรียนในโปรแกรมนี้ในลักษณะทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการสลับกัน
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4) การอาชีวศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษา เชํน ในวิทยาลัยเทคนิคหรือ
ในวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยี และวิทยาลัยเฉพาะทางตํางๆซึ่งมีหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) การจัดการเรียนการสอนของ
ญี่ปุ่นเน๎นหนักในเรื่องความขยัน การตําหนิตนเอง และอุปนิสัยการเรียนรู๎ที่ดี รวมไปถึงการปลูกฝัง
ที่ วํ า การทํ า งานหนั ก และความขยั น หมั่ น เพี ย รจะทํ า ให๎ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต โรงเรี ย น
ทุ ก โรงเรี ย นในญี่ปุ่ นเน๎น การสอนทั ศนคติ คุ ณธรรม จริ ย ธรรมให๎ กั บ นัก เรี ย นทั้ง ทางตรงและ
ทางอ๎อม เพื่อพัฒนานิสัย พัฒนาให๎ประชากรอํานออกเขียนได๎และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับคํานิยม
และ วัฒนธรรม และสังคมที่เปลี่ยน โดยการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ดําเนินการโดย
กระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ ประทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน มีจุดมุํงหมายให๎
นักเรียนเรียนรู๎เทคนิคพื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต การจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ
นักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะเรียนเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ และทิศทางเศรษฐกิจของสาขาอาชีพ รวมทั้ง
ขําวสารด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข๎าสูํอาชีพตํางๆ รายวิชาตํางๆถูกจัดเป็นกลุํมสาขาวิชา
แตํละโรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรการศึกษาภายใต๎กรอบของสาขาตํางๆ หลักสูตรของ
วิทยาลัยเฉพาะทาง (Special Training College) รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข๎าศึกษาใน
หลักสูตร 2 ปี ในสาขาเฉพาะทาง สํวนใหญํเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่รับรองโดยรัฐบาล
ท๎องถิ่น จัดการศึกษาโดยเน๎นการปฏิบัติ หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology)
รับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ใช๎เวลาเรียน 5 ปี ในภาษาญี่ปุ่นเรียกวํา “Kosen” เป็น
การจัดการอาชี วศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนที่ได๎รับการฝึกมาอยํางดีเพื่อตอบสนองการเติบโตอยําง
รวดเร็วของอุตสาหกรรม หลักสูตรในแตํละสาขาอาชีพ ประกอบด๎วย วิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชา
เฉพาะสาขา เน๎นการทดลอง และการปฏิบัติจริงโดยให๎ความสําคัญในการปฏิบัติมากกวําครึ่งหนึ่ง
ของการเรี ย นทั้ ง หมด ให๎ ค วามสํ า คั ญของการเรี ย นเป็ นไปตามความก๎ า วหน๎ า ของเทคโนโลยี
โครงสร๎างของอุตสาหกรรม และระบบจ๎างงาน มีวิชา Home Economic เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎
และมี ทั ก ษะในการครองชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ในสภาพแวดล๎ อ มทางสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบํงห๎องเรียนเป็นหลายๆ ห๎องในแตํละระดับชั้น เป็น
ห๎องเรียนขนาดเล็กทําให๎ผู๎เรียนและครูผู๎สอนมีปฏิสัมพันธ์กันสูง และนอกจากการอาชีวศึกษาจะจัด
หลักสูตรปกติที่เรียนเต็มเวลาแล๎ว ยังมีการจัดการศึกษาแบบนอกเวลา และแบบตามอัธยาศัยสําหรับ
ผู๎ที่ทํางานแล๎วที่ต๎องการยกระดับการศึกษาของตนด๎วย
สํา นัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ในประเทศสิงคโปร์ ผู๎ที่จะ
เข๎าเรียนด๎านอาชีวศึกษาจะเริ่มเรียนได๎ตั้งแตํระดับมัธยมศึกษา โดยเรียนหลักสูตรปกติที่เลือกเรียน
สายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาแตํเปลี่ยนมาเรียนสายอาชีพในระดับหลัง
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มัธยมศึกษาในวิทยาลัยโพลีเทคนิค หรือสถาบันเทคนิค การจัดการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจัด
ในสถานศึกษา 2 ประเภท คือ วิทยาลัยโพลีเทคนิค และสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) วิทยาลัยโพลี
เทคนิคเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนระดับกลาง โดยรับผู๎จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู๎ที่จบการศึกษาจะได๎รับประกาศนียบัตรทักษะอาชีพ (National Technical Certificate) ระดับ 2
(NTC-2) หรือผู๎ที่ผํานการฝึกอบรมหลักสูตรชํางฝึกหัดของสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) การจัดการ
เรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติให๎สนองความต๎องการของอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเปิดสอน
หลั ก สู ต รตํ า งๆ เชํ น บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเดิ น เรื อ สื่ อ สารมวลชน
การตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น นอกจากนั้น ยังจัดหลักสูตรระยะสั้นตํางๆ เพื่อพัฒนาอาชีพอีก
ด๎วย สถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) จัดการศึกษา และฝึกอบรมทาง
เทคนิคและอาชีวศึกษาให๎แกํผู๎สํา เร็จมัธยมศึก ษา เพื่อเตรียมตัวสําหรับการทํางาน นอกจากนั้น
ยังจัดฝึกอบรมให๎แกํผู๎ที่ทํางานแล๎ว เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สามารถเลือกเรียนได๎ 2 ลักษณะ
คือ เรียนเต็มเวลา ณ ศูนย์ของ ITE และการฝึกแบบชํางฝึกหัด สําหรับการจัดฝึกอบรมให๎ผู๎ที่อยูํนอก
ระบบโรงเรียน หรือผู๎ที่ทํ างานแล๎ว มี 2 โปรแกรมหลัก คือ โปรแกรมการศึกษาผู๎ใหญํด๎านวิชา
สามัญ (Academic Education) มีการจัดโปรแกรม Basic Education for Skill Training (BEST) เพื่อ
เสริมสร๎างกําลังแรงงานให๎มีความรู๎พื้นฐานภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และโปรแกรม Worker
Improvement Through Secondary Education (WISE) เพื่อให๎มีความรู๎พื้นฐานระดับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา GCE “N” Level ให๎สามารถศึกษาตํอด๎านทักษะอาชีพได๎รวมทั้ งโปรแกรม Continuing
Education (CE) สํ า หรั บ ผู๎ ที่ กํ า ลั ง ทํ า งานและอยูํ น อกระบบโรงเรี ย นให๎ ไ ด๎ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาระดับ GCE “N” Level หรือ “O” Level และ โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะอาชีพ (Skill Training)
ซึ่งจัดในหลายลักษณะ เชํน Modular Skill Training (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู๎
ทางด๎านเทคนิคและทักษะตํางๆ เพื่อให๎ได๎รับประกาศนียบัตรทักษะอาชีพ ระดับ 2 (NTC-2) หรือ
ประกาศนียบัตรผํานการฝึกอบรมอาชีพ (Certificate of Competency : CoC) Training Initiative For
Mature Employees (TIME) เป็นการฝึกอบรมสําหรับฝึ กแรงงานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ให๎มีทักษะ
เทคนิคใหมํๆ หรือปรับปรุงทักษะให๎มีระดับสูงขึ้น เพื่อให๎ได๎ NTC ระดับ 3 หรือระดับ 2 Adult
Cooperative Training Scheme (ACTS) เป็นการฝึกอบรมชํางฝึกหัดเพื่อยกระดับฝีมือหรือทักษะ
โดยการฝึกแบบ On the Job Training ให๎เป็นผู๎ชํวยชําง หรือ NTC ระดับ 3 Industrial Technician
Certificate Course (ITG) เป็นการเปิดโอกาสให๎คนงานที่มีวุฒิ GCE “N” Level หรือชํางชํานาญงาน
ที่ ไ ด๎ NTC ระดั บ 2 ให๎ ศึ ก ษาแบบไมํ เ ต็ ม เวลาเพื่ อ ยกระดั บ เป็ น ชํ า งเทคนิ ค หรื อ หั ว หน๎ า งาน
ในอุตสาหกรรม Continuing Training (CT) เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมแบบ
ไมํเต็มเวลา เพื่อฝึกอบรมอาชีพ/ทักษะใดทักษะหนึ่ง เพื่อให๎ทันตํอเทคโนโลยีสมัยใหมํ Business
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Studies and Office Skill Course (BS) เป็นหลักสูตรเพื่อสร๎างขีดความสามารถของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในสํานักงานด๎านทักษะสํานักงาน บัญชี และเลขานุการ และ National Apprenticeship
Scheme (NAS) เป็นการจัดการฝึกอบรมในระบบชํางฝึกหัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2010) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให๎ข๎อมูลวํา
การอาชีวศึกษาในประเทศจีนประกอบไปด๎วยการศึกษาในโรงเรียนและการฝึกอบรม โดยได๎มี
การแบํง การศึก ษาทางการอาชีวศึ กษาเป็นสามระดับ คือ ในระดับมัธยมต๎ น มัธ ยมปลายและ
ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษาระดับมัธยมต๎นเป็นการเรียนการสอนในภาคบังคับ โดยผู๎จบชั้น
ประถมจะเข๎ามาเรียนในระดับ นี้ เป็นการวางพื้นฐานทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองความต๎องการ
ตลาดแรงงานโดยทั่วไป การศึกษาระดับนี้เป็นการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจในชนบท เป็นการให๎
การศึกษาแกํนักเรียนกลุํมใหญํของประเทศที่ต๎องการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยสํวนใหญํ
จะเป็นกลุํมชาวนา และกลุํมลูกจ๎างทั่วไป โดยใช๎เวลาในการศึกษา 3-4 ปี ซึ่งระดับนี้ยังอยูํในระดับ
การศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลจีนการอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบด๎วย
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะทาง โรงเรี ย นฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานและโรงเรี ย น
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแกนนําการเรียนการสอนมุํงเน๎นวิชาชีพ มีบทบาท
ในการฝึกอบรมบุคลากรให๎มีทักษะจากปฏิบัติในหลากหลายทักษะ โดยปกติจะเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ใช๎เวลาเรียน 3-4 ปี แตํละมีบางสาขาอาชีพที่รับผู๎จบการอาชีวศึกษาระดับมัธยมต๎น
เข๎าศึกษาโดยใช๎เวลาเรียนเพียง 2 ปี โดยเป้าหมายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานระดับมัธยมศึกษา คือ
สอนทักษะพื้นฐาน ทักษะที่สําคัญของระบบการผลิต
Charles A. Prosser (1910 อ๎า งถึงใน กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2009)
ประสิทธิภาพของการจัดการด๎านอาชีวศึกษาในอนาคตขึ้นอยูํกับการที่ผู๎เรียนได๎รับการฝึก ซึ่งจําลอง
สภาพแวดล๎อมจริงที่ผู๎เรียนต๎องประสบกํอนสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพได๎ การฝึกอาชีพ
จะมีประสิทธิผล เมื่อการศึกษากระทําในลักษณะเดียวกันกับการทํางานจริงนั่นคือ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ใช๎เครื่องมือเครื่องจักรเชํนเดียวกันกับที่ใช๎ในการปฏิบัติงานจริงในอาชีพนั้น การสร๎าง
นิสัย ของผู๎เรีย นในการปฏิบั ติง านจะได๎ผลก็ ตํอเมื่อผู๎เรีย นได๎ฝึก ทัก ษะงานจริงในโรงงาน จาก
ประสบการณ์ของผู๎ชํานาญงานของอาชีพนั้น
จากเอกสารของคณะกรรมการอํ า นวยการปฏิ รู ป การศึ ก ษา (2546)
ได๎กลําวถึงเอกสารเผยแพรํรํวมกัน ของ UNESCO และ ILO ในปี ค.ศ.2002 ที่ให๎ทัศนะในเรื่อง
“การอาชี วศึ ก ษาและเทคนิค ศึก ษา และการฝึก อบรมสําหรับศตวรรษที่ 21” (Technical and
Vocational Education and Training for the Twenty-first Century) ไว๎วําเป้าหมายการอาชีวศึกษา
ในอนาคตคือ พัฒนาคนให๎เต็มศักยภาพโดยคํานึงถึง สิ่งแวดล๎อม สร๎างพลังให๎คนเพื่อการพัฒนา
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ที่ยั่งยืน ให๎การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการเรียนรู๎แบบเปิดและยืดหยุํน มีการรับรอง
และเทียบโอนประสบการณ์ ต๎องเน๎นให๎เป็นไปตามความต๎องการของตลาดแรงงาน ความรํวมมือ
กับทุกฝ่าย และให๎เป็นนโยบายแหํงชาติ โดยมีองค์กรระดับชาติดูแล (3) หลักสูตรต๎องเชื่อมโยงกับ
โลกของงาน (4) ให๎ความสําคัญกับการศึกษาวิชาชีพตั้งแตํเยาว์วัย (5) การจัดการอาชีวศึกษา
ต๎องยืดหยุํน มีความหลากหลาย สามารถเรียนได๎ทั้งเต็มเวลา นอกเวลา และทางไกล (6) โปรแกรม
การเรียนการสอน ต๎องอยูํบนพื้นฐานของการวิเคราะห์อาชีพ ซึ่งต๎องการทักษะมากกวําหนึ่งด๎าน
เชํ น เกษตรกรรม นอกจากรู๎ เ กี่ ย วกั บ พื ช แล๎ ว ต๎ อ งรู๎ ก ารบริ ห ารจั ด การ การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาตํางประเทศ และคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น การเรียนการสอนต๎องเน๎นการบูรณาการ
ทฤษฏี กั บ ปฏิ บั ติ เน๎ น การเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานประกอบการ และโลกของงาน
อยํางแท๎จริง
Halfdan Farstad (2009) ให๎ทัศนะวํา ความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุ
ฝึก ดังนั้นสถาบั นการอาชีวศึ กษาตํา งๆ ควรให๎ความสําคัญในเรื่องเหลํานี้ ให๎มีการตรวจสภาพ
เครื่องมือและวัสดุฝึกให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน และจัดเตรียมและลงทุนซื้อเครื่องมือและวัสดุฝึก
ที่ ทั นสมั ย เพื่ อ ใช๎ ใ นการฝึ ก และสอนนัก เรี ย น และฝึก ให๎ มี ความเชี่ย วชาญชํ านาญ สนองตอบ
ความต๎องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) รายงานวําหลักของการปฏิรูป
การเรียนการสอนของการอาชีวศึกษา โดยการเรียนรู๎การอาชีวศึกษาของตํางประเทศ ที่มีรูปแบบ
และแนวทางการเรียนการสอนสายอาชีพที่ทันสมัยและนํามาประยุกต์ และปรับปรุงการจัดการเรียน
สอนในประเทศ ตัวอยํ า งเชํ น การศึ ก ษา"ระบบทวิภาคี ” ของเยอรมัน การศึก ษาและรูปแบบ
การฝึกอบรมตามความสามารถของประเทศ ออสเตรเลียและแคนาดา การศึกษาระบบโครงสร๎าง
แรงงานของ องค์การแรงงานโลก (World Lab our Organization) การศึกษาหลักสูตร “ทักษะ
ความเป็นเจ๎าของกิจการขนาดยํอม” ของ UNECO และอื่นๆอยํางกว๎างขวางทั่วโลก แล๎วนํามาสร๎าง
เป็นรูปแบบของจีนในการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของประเทศจีน
Jandhyala B G Tilak (2002) ให๎ทัศนะวําการอาชีวศึกษาในอนาคตจะต๎อง
เป็นการศึกษาแบบทั้งในห๎องเรียนรวมไปถึงการศึกษาในสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์
ทํางานจริง
4.2.3 ด้านครูผู้สอน
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรีย นจากสหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมั น (2548) พบวําประเทศสหพั นธ์ส าธารณรัฐเยอรมัน
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ให๎ความสําคัญตํอครูผู๎สอนมากโดยได๎กําหนดคุณสมบัติผู๎สอนสายอาชีพวํา ผู๎สอนในระบบทวิภาคี
ทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ จะต๎ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กฎหมายการฝึ ก อบรมอาชี พ กํ า หนด
กลําวคือ ผู๎สอนภาคทฤษฎี จะต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณวุฒิระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข๎อง
สําหรับชํ างอุตสาหกรรมจะต๎องมี คุณวุฒิเป็นวิศวกร ได๎รับการฝึกหัดระดับปริญญาตรีมาแล๎ว
อยํางน๎อย 2 ปี ผํานประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม/สถานประกอบการมาแล๎วไมํน๎ อยกวํา 3 ปี
สํวนผู๎สอนภาคปฏิบัติ จะต๎องมีประสบการณ์การทํางานอยํางน๎อย 5 ปี จากนั้นเข๎าศึกษาและสอบไลํ
ได๎หลักสูตร Master of the Trade ได๎รับประกาศนียบัตรเป็น Master/Meister ของสาขาอาชีพที่สอบ
ได๎ จึงจะมีศักดิ์และสิทธิ์สอนชํางฝึกหัดในสาขาอาชีพตามประกาศนียบัตร Master ที่ได๎รับ
Charles A. Prosser (1910 อ๎า งถึงใน กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2009)
ให๎ทั ศ นะวํา การฝึกอาชี พจะมี ประสิทธิผลได๎ต๎องขึ้นอยูํ กับครูผู๎ส อน ซึ่งจะต๎องมีประสบการณ์
วิชาชีพสูง ในการประยุกต์ความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงาน
จากเอกสารของคณะกรรมการอํ า นวยการปฏิ รู ป การศึ ก ษา (2546) ได๎
กลําวถึงเอกสารเผยแพรํรํวมกัน ของ UNESCO และ ILO ในปี ค.ศ.2002 ที่ให๎ทัศนะในเรื่อง
“การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรมสําหรับศตวรรษที่ 21” (Technical and Vocational
Education and Training for the Twenty-first Century)ใช๎การเรียนแบบสมรรถนะเป็นฐาน โดย
มีทั ก ษะหลัก ทัก ษะที่จํา เป็ นเพื่ อการดําเนินชีวิต บุคลากรต๎องมีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สถานภาพของผู๎จบ และผู๎ทํางานในสายวิชาชีพเทียบได๎
กับสาขาวิชาอื่น
Halfdan Farstad (2009) ให๎ ทัศนะวํา คุณภาพของนักเรียนสายอาชีพ
สํวนหนึ่งขึ้นอยูํกับคุณภาพของครูผู๎สอนและประสบการณ์การฝึกอบรมของครู ซึ่งสอดคล๎องกับ
Manfred Tessaring and Jennifer Wannan (2004) ให๎ที่ให๎ทัศนะวําคุณภาพผู๎เรียนและทักษะความสามารถ
ทางอาชีพ ขึ้นอยูํกับคุณภาพของครูและครูผู๎ฝึกสอน การอาชีวศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
ดัง นั้น บทบาทของครู และผู๎ ฝึ ก สอนมี ก ารปรับ เปลี่ ย นกระบวนการเรีย นการสอน และเทคนิ ค
การสอน รวมไปถึงความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุการเรียนการสอน เพื่ออํานวยความสะดวก
แกํผู๎เรียนและสํงผลตํอการรับรู๎ของผู๎เรียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ (Information and Computer Technology – ICT) ก็ต๎องมีการอบรมอยํางตํอเนื่อง
สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2552) ได๎ ส รุ ป แนวโน๎ ม การจั ด
การอาชีวศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด๎านการเพิ่มจํานวนครูสายอาชีวศึกษา โดยใน
อดีตครูที่สอนสายอาชีพจะเป็นครูที่สําเร็จการศึกษามาจากสายสามัญหรือ ในระดับอุดมศึกษาทั่วไป
และตั้งแตํได๎มีการจัดการอาชีวศึกษาขึ้นในประเทศจีนอยํางจริงจัง จนถึงระดับอุดมศึกษาทําให๎
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สามารถผลิตครูที่เชี่ยวชาญ ทั้งด๎านทฤษฎี และปฏิบัติในแตํละสาขาวิชาชีพทั้งวิชาชีพ พื้นฐานและ
วิชาชีพเฉพาะมากขึ้น สํงผลให๎มีครูสอนในหลากหลายสาขาวิชา และในหลายระดับการอาชีวศึกษา
4.2.4 ด้านความร่วมมือ
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรี ย นจากสหพั นธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมั น (2548) พบวํา ทุ ก หนํ ว ยงานที่ เกี่ ย วข๎อ งกั บการจั ด
การอาชีวศึกษาให๎ความรํวมมือกันอยํางดีดังจะเห็นได๎จาก การที่ สถานประกอบการ รับผิดชอบ
คํ า ใช๎ จํ า ยตํ า งๆ ทั้ ง หมดในสํ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การฝึ ก ทั ก ษะ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการ โดยคําใช๎จํายในการฝึกชํางฝึกหัดประมาณ 8,000 EU ตํอการฝึก 1 คนตํอ 1 ปี โดย
สิ่งที่สถานประกอบการอาจได๎กลับคื นมาบางสํวนในรูปของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ชํางฝึกหัด
ได๎จัดทําขึ้น และ หอการค๎าจะรับผิดชอบคําใช๎จํายในการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะ ซึ่งรายได๎
ของหอการค๎าได๎มาจากธุรกิจอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค๎านั้นๆ
เชํน คําธรรมเนียม หรือจากกิจกรรมตํางๆ ที่หอการค๎าจัดขึ้น เชํน การจัดสอบ และรัฐยังสนับสนุน
คําใช๎จํายบางสํวนแกํสถานประกอบการ และหอการค๎า
จากรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการผลิ ต กํ า ลั ง คน
ด๎านอาชีวศึกษาตามความต๎องการของประเทศ กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) พบวําประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ให๎ความสนใจตํอการอาชีวศึกษา
มาก เพราะต๎องแขํงขันในเศรษฐกิจโลกใหมํ จึงต๎องเตรียมแรงงานฝีมือที่มีความรู๎ ความสามารถ
ทั้ง ทางด๎า นวิช าการและด๎า นปฏิบั ติ ให๎มี ศัก ยภาพในการแขํงขันในตลาดโลก ในความรํวมมือ
ระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการนั้นเป็นไปด๎วยดี ทั้งนี้เนื่องมาจากจิตสํานึกของประชาชน
อเมริ กั น ได๎ ถู ก ปลู ก ฝั ง เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบตํ อ สํ ว นรวม ระบบโครงสร๎ า งขององค์ ก รตํ า งๆ
ที่เชื่อมโยงประสานกัน การเกิดประโยชน์รํวมกัน และการให๎สิทธิประโยชน์บางอยํางแกํสถาน
ประกอบการ เชํ น การยกเว๎ น ภาษี อ ากร การให๎ ค วามดี ค วามชอบ และความรํ ว มมื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตามกฎหมายการอาชีวศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
กระทรวงการศึกษา (2010) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให๎ข๎อมูล
ด๎านความรํวมมือของหลายหนํวยงานและหลายระดับในรัฐบาลในวางแผนการศึกษาสายอาชีพ
โดยรวม และในปี 1996 "กฎหมายวําด๎วยการอาชีวศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ได๎ประกาศใช๎อยํางเป็นทางการและการอาชีวศึกษายังคงเป็นแนวโน๎มทิศทางสําคัญของรัฐบาลจีน
ในการปฏิรูป และพัฒนาอาชี วศึ กษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได๎วิจัยเรื่อง อาชีวศึกษาพัฒนา
ชาติ: บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พบวําจํานวนสถานประกอบการที่จัดการฝึกอบรม
วิชาชีพระบบทวิภาคีมีแนวโน๎มลดลง เนื่องจากผลกระทบจากบทบาทของสหภาพยุโรป หรือ
European Union (EU) ที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษาในเยอรมัน เนื่องจาก EU เปิดตลาด
การค๎าเสรีมีการโยกย๎ายแรงงานจากประเทศในกลุํม EU ที่มีคําแรงต่ําสํงผลให๎สถานประกอบการ
มีทางเลือกมากขึ้น และรับชํางฝึกหัดลดลง
Manfred Tessaring and Jennifer Wannan (2004) ให๎ทัศนะวํา การเพิ่มการ
เคลื่ อ นย๎ า ยแรงงานเพื่ อ สํ ง เสริ ม การพั ฒ นาตลาดแรงงานของกลุํ ม ประเทศยุ โ รป โดยมี ก าร
ประสานงานอยํ า งใกล๎ชิ ดระหวํ า งการป้ อนแรงงานของการอาชี ว ศึก ษากั บความต๎อ งการของ
ตลาดแรงงาน สร๎า งเครือขํ า ยแรงงานที่เข๎มแข็งเพื่ อการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานระดับโลก ทันตํอกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีการลงทุนในระบบคุณภาพทางการอาชีวศึกษา นั้นหมายถึงวําทุกภาคสํวน
ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การพั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นการสอนทางการอาชี ว ศึ ก ษา
ต๎องรับผิดชอบตํอต๎นทุนและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขํงขัน
UNESCO (2004) ให๎ทัศนะวําควรมีการรํวมมือกันของทุกภาคสํวนของ
ประเทศสมาชิก ทั้งสํวนราชการและเอกชน เพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการลงมือปฏิบัติ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) รายงานวําด๎านการแลกเปลี่ยน
ความรํวมมือระหวํางประเทศทางด๎านการอาชีวศึกษาของประเทศจีน โดยประเทศจีนให๎ความสําคัญกับ
ความรํ ว มมื อ กั บ นานาประเทศซึ่ ง เป็ น แนวโน๎ ม ทั่ ว ไปสํ า หรั บ การปฏิ รู ป และการพั ฒ นาของ
การอาชี วศึ ก ษาในโลกสมั ย ใหมํ โดยประเทศจีน ได๎ทํ างานอยํ างแข็ง ขันในขอความรํ วมมื อกั บ
ระหวํา งประเทศและการแลกเปลี่ยนในการอาชีวศึกษาซึ่งในชํวง 20 ปีที่ผํานมารัฐบาลได๎สํง
คณะผู๎แทนไปยั ง กวํา 20 ประเทศที่มีความเชี่ย วชาญทางด๎านการอาชีวศึก ษาเป็นอยํ างดีและ
มีเอกลักษณ์ความโดดเดํนในสาขาอาชีพและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษารวมไปถึงการเรียนรู๎
ประสบการณ์ตํางๆที่ประเทศเหลํานั้นประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันประเทศจีนยังได๎รับ
ความรํวมมือจากหลายประเทศในการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านการอาชีวศึกษา เพื่อให๎การบรรยายใน
ประเทศจีนและให๎การศึกษารํวมกันเชํนการได๎รับความรํวมมือ จาก UNESCO, UNDP, องค์การ
แรงงานโลก, UNPF, APEC และองค์กรระหวํางประเทศอื่นๆ ในขณะที่ความรํวมมือทวิภาคีและ
แลกเปลี่ยนระหวํางจีนและประเทศอื่นๆ ก็มีการขยายตัวมากขึ้น
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4.2.5 ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สํา นัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา (2552) ให๎ข๎อมูล การประกั นคุณภาพ
การอาชีวศึกษาของออสเตเลียวํา การดําเนินงานด๎านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในสถาบัน
การอาชีวศึกษาทุกระดับจะมีระบบและกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อสร๎างความมั่นในในผลของ
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ คุ ณ ภาพมาตรฐาน นั่ น คื อ มาตรฐานสมรรถภาพแหํ ง ชาติ (National
Competency Standard : NCS)และกรอบคุณวุฒิทางการอาชีวศึกษาของออสเตรเลีย (The Australian
Qualification Framework : AQF) เป็นสิ่งสําคัญชํวยกําหนดความหมายของสมรรถภาพที่จําเป็น
ต๎องการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพในสถานที่ทํางานและชํวยอธิบายลักษณะงานทักษะจําเป็น
ที่ต๎องใช๎เพื่อให๎ได๎รับการจ๎างงาน และเป็นพื้นฐานของการรับรองการเรียนรู๎ที่ผํานมา
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2548) เมื่อจบการฝึกอบรมอาชีพแล๎วชํางฝึกหัดต๎องไป
สอบวัดสมรรถนะ ที่หอการค๎าและอุตสาหกรรม ผู๎ที่สอบผํานจะได๎รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ
ประกาศนี ย บั ต รวุ ฒิ อ าชี พ /ชํ า งฝี มื อ จากหอการค๎ า และอุ ต สาหกรรม และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจาก
สถานศึกษา ประกาศนียบัตรทั้ง 2 ใบนี้เป็นเอกสารสําคัญในการสมัครงาน ซึ่งสถานประกอบการ
ใช๎พิจารณาการรับเข๎าทํางาน การทดสอบสมรรถนะ กํอนที่จะได๎รับประกาศนียบัตรเป็นชํางฝีมือ
ชํ า งฝึ ก หัด ต๎องผํ า นการทดสอบทั้ ง ความรู๎ส ามัญ ความรู๎ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติของแตํล ะ
สาขาอาชีพ ซึ่งการทดสอบความรู๎สามัญและความรู๎ภาคทฤษฎี จัดสอบโดยสถานศึกษาที่ชํางฝึกหัด
เข๎าเรียน ผู๎ที่ผํานการทดสอบในสํวนนี้จะได๎รับประกาศนียบัตรวุฒิสามัญจากสถานศึกษา สํวนการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ หอการค๎าของแตํละอาชีพ เป็นผู๎รับผิ ดชอบจัดการทดสอบสมรรถนะตามสาขา
อาชี พ ที่ ไ ด๎ รั บ การฝึ ก ผู๎ ที่ ผํ า นการทดสอบจะได๎ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวุ ฒิ อ าชี พ เป็ น ชํ า งฝี มื อ
(Journeyman) จากหอการค๎า เฉพาะสาขาที่ผํานการฝึก สําหรับการดําเนินการทดสอบสมรรถนะ
ในแตํละรัฐ มี หอการค๎า ของแตํละอาชี พ เชํน หอการค๎าและอุตสาหกรรม หอการค๎าหัตถกรรม
หอการค๎ า เกษตรกรรม เป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบรํ ว มกั น จั ด การทดสอบ โดยหอการค๎ า จะแตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจากไตรภาคี ได๎แกํ ตัวแทนฝ่ายสถานประกอบการ ฝ่ายลูกจ๎าง และ
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ทํ า ให๎ ไ ด๎ ผู๎ รู๎ จ ริ ง เป็ น ผู๎ ท ดสอบสมรรถนะโดยรู ป แบบการสอบมี ถึ ง
50 รูปแบบ หลากหลายวิธี เชํน สอบปากเปลํา ข๎อเขียน การปฏิบัติ หรือการทําชิ้นงานที่เรียกวํา
Examine Piece ชํางฝึกหัดจะต๎องเสนอโครงรํางของชิ้นงานตํอคณะกรรมการสอบกํอน เพื่อดู
ความเหมาะสม รูปแบบ การสอบแตกตํางกันตามสาขาอาชีพ
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ระบบคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
สิง คโปร์ มี ก ารจั ด ระดั บ ทั ก ษะอาชี พ เป็ น 3 ระดั บ โดยให๎ ป ระกาศนี ย บัต รทั ก ษะอาชี พ เรี ย กวํ า
National Technical Certificate หรือ NTC ซึ่งออกให๎โดยสถาบันเทคนิคศึกษา ดังนี้
1) NTC 1 เป็ นระดั บ สูง สุ ด ผู๎ที่ ส อบผํ านจะมี ความรู๎ เทคนิค และทัก ษะ
เต็มรูปในสาขาชีพนั้นๆ เทียบได๎กับหัวหน๎าชําง (Master Mechanics)
2) NTC-2 เป็ น ระดั บ ชํ า งชํ า นานงาน โดยปกติ จ ะได๎ รั บ เมื่ อ ผํ า นการ
ฝึกอบรมอาชีพเต็มเวลามาแล๎ว 2 ปี หรือเป็นผู๎สําเร็จระดับชํางฝึกหัด
3) NTC-3 เป็นระดับผู๎ชํวยชํางที่ผํานการฝึกอบรมทักษะเบื้องต๎นเต็มเวลา
มาแล๎ว 1 ปี หรือผํานการฝึกอบรมระบบชํางฝึกหัดหลักสูตรทักษะเบื้องต๎น นอกจากนี้ ยังมีชุด
ประกาศนียบัตรเสริม คือ
4) Modular Certificate of the NTC System เป็นประกาศนียบัตรที่ให๎เมื่อ
ผํานการฝึกอบรมโมดูลหนึ่งๆ ของหลักสูตร NTC สําหรับสะสมเพื่อผําน NTC ระดับพื้นฐาน
5) Certificate of Competency (CoC) สําหรับสาขาอาชีพที่ไมํสามารถ
จัดเข๎าระบบ NTC ได๎ ซึ่งอาจเป็นทักษะอาชีพที่จําเพาะเจาะจงในวงแคบ หรือเป็นทั กษะที่จบได๎
ในตนเองชัดเจน
6) Industrial Technician Certificate (ITC) เป็นประกาศนียบัตรสําหรับ
ชํางเทคนิคที่ได๎รับการฝึกอบรม หรือเป็นหัวหน๎าชํางระดับต๎น เข๎ารับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
2 ปี หรือนอกเวลา 3 ปี
จากเอกสารของคณะกรรมการอํ า นวยการปฏิ รู ป การศึ ก ษา (2546)
ได๎กลําวถึงเอกสารเผยแพรํรํวมกัน ของ UNESCO และ ILO ในปี ค.ศ.2002 ที่ให๎ทัศนะในเรื่อง
“การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรมสําหรับศตวรรษที่ 21” (Technical and Vocational
Education and Training for the Twenty-first Century) วําควรพัฒนากรอบคุณวุฒิระดับชาติ เพื่อ
ให๎คนทํางานสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทํางานและได๎รับการฝึกอบรม มีการประเมิน
ความสามารถของคนทํางานในสถานประกอบการ ควรเชื่อมโยงมาตรฐานระดับชาติ มีการกําหนด
ระบบคุ ณวุฒิวิช าชีพ ซึ่ง ระบบคุ ณวุฒิวิชาชีพนี้ ควรพัฒนาจากฐานความรํวมมือระหวํางภาครัฐ
ภาคเอกชน และกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน
4.2.6 ด้านการสนับสนุนของรัฐ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ระบบการศึกษาในแตํละรัฐของ
ประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานละกฎเกณฑ์ที่แตกตํางกันไป โดยมีกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา
ฝึกการอบรม และกิจการเยาวชนของประเทศออสเตรเลีย (Department of Employment, Education,
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Training and Youth Affairs: DEETYA) ทําหน๎าที่สนับสนุนงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งรวมถึงระดับอาชีวศึกษาด๎วย โดยการจัดสรรผํานหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2548) การศึกษาทุกระบบเป็นการจัดโดยรัฐบาลเกือบ
ทั้งหมด ดังนั้นผู๎เรียนทุกระดับจึงไมํต๎องเสียคําเลําเรียนแตํอยํางใด คําใช๎จํายในการเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี กฎหมายฝึก อบรมอาชี พ ได๎กํ าหนดผู๎รับผิด ชอบคําใช๎ จํายการจัดการอาชีวศึก ษา
ระบบทวิภาคี รัฐบาลของแตํละรัฐ รับผิดชอบคําใชํจํายที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาสามัญและภาคทฤษฎี
ในโรงเรียนอาชี วศึ กษา เชํน เงิ นเดือ นของครูและบุคลากร และสมทบคําใช๎จํายบางสํวนให๎แกํ
สถานประกอบการที่รับ ชํางฝึกหัด โดยรัฐบาลของแตํละรัฐ กรมแรงงาน และคหบดี เชํน ให๎ทุนแกํ
นักเรียนที่ต๎องไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ไกลๆ และให๎เงินเพิ่มในกรณีที่ได๎รับคําฝึกน๎อย
กระทรวงการศึกษา (2010) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได๎ให๎ข๎อมูล
ทางด๎านการศึกษาและการอาชีวศึกษาวํา ในชํวง 50 ปีตั้งแตํกํอตั้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ใน l949, อาชีวศึกษาได๎มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการ, การปฏิรูปและการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
และตั้งแตํสาธารณรัฐประชาชนจีนเข๎าสูํยุคประวัติศาสตร์ใหมํของการปฏิรูปและการเปิดประตู
ประเทศสูํโลกภายนอกในปี 1978 อาชี วศึก ษาจีนได๎รั บการกระตุ๎นด๎ วยพลัง มหาศาลในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา และได๎ระบุ เป็นภารกิจหลัก ในการพัฒนาการอาชีวศึก ษาเพื่อสํงผลตํอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในปี 1990 จนถึงปัจจุบัน
Australian Training Authority (2009) ได๎ให๎ทัศนะด๎านการอาชีวศึก ษา
ในอนาคตของออสเตเลียวํา การสร๎างโอกาสทางการค๎าโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
การสํง เสริม ให๎เกิ ดสังคมแหํง การพั ฒนาศั กยภาพแรงงานผํานกระบวนการทางการอาชีวศึกษา
แบบตํอเนื่องและตลอดชีวิต
Charles A. Prosser (1910 อ๎างถึงใน กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2009) ต๎องมี
การสนับสนุนงบประมาณของรัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษา ถ๎ารัฐไมํสามารถสนับสนุนงบประมาณ
ขั้นต่ําในการฝึกได๎ก็ไมํควรให๎มีการจัดการเรียนการสอนด๎านอาชีวศึกษา
จากเอกสารของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา (2546) ได๎กลําวถึง
เอกสารเผยแพรํรํวมกัน ของ UNESCO และ ILO ในปี ค.ศ. 2002 ที่ให๎ทัศนะในเรื่อง “การอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรมสําหรับศตวรรษที่ 21” (Technical and Vocational Education
and Training for the Twenty-first Century) ไว๎วําให๎ความสําคัญกับการอาชีวศึกษา โดยกําหนดให๎
เป็นวาระแหํงชาติ มีการปฏิรูปการลงทุนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา มีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดตํางๆ
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ในการจัดการเพื่ อคุ ณภาพ มี ก ารเชื่อมโยงระหวํางการศึก ษาด๎านตํางๆ การศึก ษาตํอเนื่อง และ
การทํางาน
David Atchoarena (2000) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในอนาคตวํา
การบูรณาการเยาวชนเข๎าสูํชีวิตการทํางานเป็นนโยบายที่สําคัญของประเทศตํางๆ การเปลี่ยนแปลง
ของงานและการจ๎า งงาน ทํ า ให๎แนวโน๎มของเยาวชนที่จ ะได๎งานที่มั่นคงยากแม๎แตํคนที่ไ ด๎รั บ
การศึกษาสูงก็ตาม กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสูํโลกาภิวัตน์ทําให๎เยาวชนต๎องพัฒนาทักษะใหมํ
และความสามารถใหมํที่จะรับ การฝึกอบรมตํอไปในลักษณะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถ
ดําเนินชีวิตในอนาคตในสภาพตลาดแรงงานที่ไมํอาจคาดเดาได๎ หลายคนจะมีความเสี่ยงมากขึ้น
ความยุํงยากมากขึ้น เยาวชนต๎องเผชิญในการเข๎าสูํตลาดแรงงาน รัฐบาลต๎องเอาใจใสํตํอปัญหา
การสํง ตํอเยาวชนจากโรงเรีย นสูํก ารทํางาน การประสานงานระหวํางนโยบายการศึก ษา และ
นโยบายอื่นๆ ของรัฐที่นําเข๎ามาใช๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งนโยบายด๎านตลาดแรงงาน
Manfred Tessaring and Jennifer Wannan (2004) ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับ การ
อาชีวศึกษาในอนาคตวํา สิ่งที่การอาชีวศึกษาในอนาคตของกลุํมประเทศยุโรปต๎องทําคือ (1) ตํอสู๎
กับแรงงานจํานวนมากที่มีทักษะความสามารถทางอาชีพต่ํา โดยสํงเสริมและกระตุ๎นให๎มีการเรียน
สายอาชี พ ให๎ แ กํ ทั้ ง คนอายุ น๎ อ ยและอายุ ม าก สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ ค นเข๎ า เรี ย นในระบบ
ลดการเลิกและหยุดเรียนกลางครัน สํงเสริมและแนะนําการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (2) สํงเสริมการเรียนรู๎
ทักษะอาชีพอยํางตํอเนื่อง (Continuing vocational training – CVT) ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต (Lifelong learning – LLL) ซึ่งในกลุํมประเทศยุโรปยังมีการจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตน๎อยมาก
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎สรุปแนวโน๎มในการจัดการ
อาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น คือ รัฐบาลญี่ปุ่นมีการสํงเสริมการอาชีวศึกษา และโน๎มน๎าวเยาวชน
ให๎สนใจการเรียนอาชีวศึก ษา เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของอุตสาหกรรม
รัฐบาลญี่ปุ่ น มี ก ารสํง เสริม ความรํว มมือระหวํา งสถาบันทางวิชาการ สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาทางอาชีวศึกษาในการจัดเตรียมเครื่องมือให๎กับสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎สรุปแนวโน๎ม การจัดการ
อาชีวศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด๎านการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนที่สูงขึ้น โดย
หลังจากการเปิดประเทศ จีนได๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง รวมไปถึง
การลงทุนทางด๎า นการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาในวงกว๎างมากขึ้น รวมไปถึ งการกํอตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษากวํา 3,000 โรงเรียน
เพื่อเป็นการนํารํองการพัฒนาและสํงเสริมการอาชีวศึกษาในประเทศ ด๎านการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ในชนบทอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง อยํางมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ทําให๎ประเทศจีนประสบ ความสําเร็จ
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อยํางสูงด๎านการอาชีวศึกษาและการพัฒนาประเทศ ด๎านการนําผลงานการวิจัยทางการอาชีวศึกษา
มาพัฒนา และปรับปรุง การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ
Jandhyala B G Tilak (2002) ได๎ให๎ทัศนะวําการจัดการอาชีวศึกษาต๎องใช๎
ต๎นทุ นและเงิ นลงทุ นสูง ดัง นั้นรัฐบาลต๎องเข๎ามามีสํวนรํวม สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ
ให๎อยํางเหมาะสม และที่สําคัญการอาชีวศึกษาต๎องเชื่อมโยงตํอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
เปิดโอกาสให๎นักเรียนสายอาชีพมีโอกาสในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
4.2.7 ด้านด้านการบริหารจัดการ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2552)ได๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศออสเตรเลียวําการจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของ
รั ฐ บาลในแตํ ล ะรั ฐ การเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาในออสเตรเลี ย สํ ว นใหญํ ดํ า เนิ น การในวิ ท ยาลั ย และ
การศึกษาตํอเนื่องที่เรียกวํา “Technical and Further Education: TAFE” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ของรัฐจํานวนกวํา 200 แหํง กระจายอยูํทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาได๎วิ จัย เรื่ อง อาชี ว ศึก ษาพั ฒ นาชาติ :
บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2548) เนื่องจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
แบํงการปกครองออกเป็น 16 รัฐ ดังนั้นแตํละรัฐจึงรับผิดชอบจากศึกษาของตนเองโดยมีรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการของแตํละรัฐเป็นผู๎บริหาร ภายใต๎กรอบกว๎างๆ ของรัฐบาลกลาง
จากรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการผลิ ต กํ า ลั ง คน
ด๎านอาชีวศึกษาตามความต๎องการของประเทศ กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได๎ให๎ข๎อมูลวําประเทศสหรัฐอเมริกาไมํมีระบบการศึกษาของชาติ
เนื่องจากแตํละมลรัฐตํางมีเมืองหลวงของตนเอง มีรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการของแตํละรัฐ
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นหน๎าที่ของแตํละมลรัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการในสํวนกลางทําหน๎าที่
เพี ย งผู๎ป ระสานงานกั บ มลรัฐตํา งๆเทํา นั้น แตํละมลรัฐจะมีรัฐมนตรี( Commissioner) ของมลรัฐ
ทําหน๎าที่บริหารงานในแตํละเขตรัฐมีเขตการศึกษาหลายสิบเขต แตํละเขตมีสภาคณะกรรมการ
การศึกษาที่เรียกวํา “School Board” ทําหน๎าที่บริหารจัดการรํวมกับเจ๎าหน๎าที่เขตการบริหารจัดการ
ในแตํ ล ะมลรั ฐ ซึ่ ง ความแตกตํ า งกั น ไป บางมลรั ฐ ยั ง มี ก ารรวบอํ า นาจการตั ด สิ น ใจไว๎ ที่ ส ภา
การศึกษาของมลรัฐ
4.2.8 ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) พบวําการจัดการเรียนการสอน
ของญี่ ปุ่ นเน๎น หนัก ในเรื่อ งความขยั น การตํ าหนิ ตนเอง และอุ ปนิ สั ย การเรีย นรู๎ ที่ ดี รวมไปถึ ง
การปลู ก ฝั ง ที่ วํา การทํ า งานหนัก และความขยั นหมั่น เพี ย รจะทํ าให๎ป ระสบความสํ าเร็จ ในชีวิ ต
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สํงผลให๎นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนอาชีวศึกษา ไมํกลัวการทํางานหนัก ประกอบกับอัตรา
การได๎งานทําของผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่นสูงทําให๎เกิดคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา
สูงด๎วยเชํนกัน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได๎วิจัยเรื่อง อาชีวศึกษาพัฒนา
ชาติ: บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได๎สรุปแนวโน๎มและปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา
ในประเทศเยอรมัน ไว๎ดังนี้ (1) จํานวนนักเรียนที่เข๎าเรียนสายอาชีพในระบบทวิภาคีมีแนวโน๎ม
ลดลงเล็กน๎อย ผลมาจากคํานิยมที่ต๎องการเรียนในสายอาชีพแบบเต็มเวลามากขึ้น ซึ่งอาจจะสํงผล
ตํอความต๎องการกําลังคนระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต
Halfdan Farstad (2009) ในกลุํมประเทศยากจน หรือกลุํมประเทศด๎อยพัฒนา
ประชาชนสํวนใหญํจะมีความเชื่อ ความศรัทรา หรือคํานิยม (Esteem of Vocational Education)
ในการเรียนสายอาชีพคํอนข๎างต่ํา เนื่องจากผู๎ปกครอง และนักเรียนไมํนิยมเรียน จะสนใจเรียน
ในสายสามัญมากกวําเพราะเชื่อวํามีทางเลือกของอาชีพที่หลากหลายและเป็นอาชีพที่มั่นคงกวํา
5.

สรุปแนวโน้มการอาชีวศึกษาในอนาคต
จากการสังเคราะห์ข๎อมูลจากหลากหลายแหลํงข๎อมูล ผู๎วิจัยพบวํา การอาชีวศึกษาในอนาคต
จะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไมํ นั้ น ขึ้ น อยูํ กั บ ผลของการผลิ ต นั ก ศึ ก ษา วํ า สามารถสนองตอบ
ความต๎องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและตํางประเทศได๎หรือไมํ และผลพลอยได๎จากการ
ตอบสนองตลาดแรงงานคือ คํานิยม และศรัทราในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยการสนองตอบ
ความต๎องการของตลาดแรงงานได๎นั้นขึ้นอยูํกับคุณลักษณะของนักเรียนสายอาชีพที่การอาชีวศึกษา
ผลิตออกมา โดยแนวโน๎มที่สํงผลตํอการอาชีวศึกษาในอนาคตมี 8 ด๎านคือ (1) ด๎านคุณลักษณะของ
ผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประกอบด๎ ว ย ความสามารถทางทั ก ษะวิ ช าชี พ ความรู๎ ค วามสามารถ
ทางเทคโนโลยี ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีตํออาชีพ (2) ด๎าน
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย หลักสูตร ความยืดหยุํน การบูรณาการ เน๎นการปฏิบัติ
ระบบทวิภาคี/สหกิจ การเทียบโอนประสบการณ์ ความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุ ความพร๎อม
ของวั ส ดุ สื่ อ การเรี ย น การเรี ย นรู๎ ตํ อ เนื่ อ งและตลอดชี วิ ต (3) ด๎ า นครู ผู๎ ส อน ประกอบด๎ ว ย
คุณลักษณะครู ประสบการณ์วิชาชีพ ทัศนคติในอาชีพครู การพัฒนาครู (4) ด๎านความรํวมมือ
ประกอบด๎วย หนํวยงานตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน การพัฒนาหลักสูตร
รํวมกัน การสนับสนุนเครื่องมือ ตลาดแรงงานและการค๎าเสรี( 5) ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประกอบด๎วย มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ การประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ (6) ด๎านการ
สนับสนุนของรัฐบาล ประกอบด๎วย ด๎านงบประมาณ ด๎านนโยบาย โอกาสและความเสมอภาค
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ทางการศึกษา การสํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษา การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ (7) ด๎านคํานิยม
ในการเรียนอาชีวศึกษา และ (8) ด๎านการบริหารจัดการ ประกอบด๎วยการบริหารแบบการกระจาย
อํา นาจ ซึ่ง ผู๎วิจัย เก็ บ ทุ ก แนวโน๎ม แม๎ วํา บางแนวโน๎ม จะมีผู๎ แสดงทัศนะไว๎เพี ย งแหลํงเดี ย วและ
รวมองค์ประกอบที่เหมือนกัน คล๎ายกัน หรือมีความหมายที่เหมือนหรือคล๎ายกันไว๎ด๎วยกัน เพื่อ
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญได๎พิจารณา และเกิดแนวคิดจากแตํละแนวโน๎ม
ผู๎ วิ จั ย มี ค วามเห็ น วํ า มี ค วามเหมาะสมอยํ า งมากที่ ก ารวิ จั ย อนาคต โดยการคั ด เลื อ ก
กลุํมตัวอยํ างที่ เป็ นผู๎เชี่ย วชาญที่มี ความรู๎และเชี่ย วชาญในเรื่องของการอาชีวศึกษาอยํ างแท๎จริง
เนื่องจากคนเป็ นทรัพยากรที่สําคั ญของชาติที่ต๎องพัฒนาเพื่อสํงผลให๎ประเทศชาติพัฒนาตํอไป
การตั้งประเด็นคําถาม การตอบและการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการอาชีวศึกษาในอนาคต
จากผู๎เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นนักวิชาการ นักการเมือง ผู๎บริหารระดับสูงในสายงานการอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยที่ ค ว่ํ า หวอดในสายงานนี้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ๎ อ มเกี่ ย วกั บ
การอาชีวศึกษาทั้งในประเทศไทยและตํางประเทศ รวมไปถึงผู๎บริหารของสถานประกอบการตํางๆ
ที่มีสํวนผลักดันให๎การอาชีวศึกษาประสบความสําเร็จ เป็นสิ่งที่ถูกต๎องเหมาะสม เพื่อให๎ได๎แนวทาง
ในการพั ฒ นา และวางแผนปรั บ ปรุ ง ในมุ มมอง และวิ สั ย ทั ศ น์ ของแตํ ล ะทํา น และยั ง เป็ น การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎จากประเด็นคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญสํวนใหญํโดยผู๎วิจัยเป็นผู๎นําเสนอโดยใช๎
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ให๎ผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานได๎ตอบและที่สําคัญผู๎เชี่ยวชาญจะได๎ทราบวํา
มีคนสํวนใหญํหรือสํวนน๎อยที่คิดเหมือนทําน และ/หรือมีอีกหลายคนที่คิดแตกตํางจากทําน เพื่อ
ให๎ทํานได๎พิจารณาและมองเห็นภาพอนาคตการอาชีวศึกษารํวมกันกับผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่นๆ และ
นํา มาสร๎า งเป็นภาพอนาคตของการอาชีวศึก ษาไทยในทศวรรษหน๎าที่เป็นไปได๎มากที่สุด และ
เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยในอนาคตให๎ได๎มากที่สุด
ชํวงเวลาที่ผู๎วิจัยเลือกศึกษาอนาคตคือในอีก 10 ปีข๎างหน๎า เนื่องจากเป็นชํวงเวลาที่การมอง
อนาคตมี ค วามเป็ น ไปได๎ คํ อนข๎ า งสู ง โดยปั จ จัย แวดล๎อ มในปั จ จุ บั นสามารถอ๎ า งอิ ง ให๎เ กิ ด ผล
ในอนาคตได๎ไมํเพ๎อฝันจนเกินไปและผู๎วิจัยสามารถที่จะเห็นผลได๎โดยเร็วเพื่อเป็นฐานของการ
พัฒนางานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยให๎เป็นรูปธรรมสามารถแขํงขัน
กับแรงงานในระดับนานาชาติทั่วโลกในอนาคตได๎อยํางยั่งยืน
ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห์และสั งเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดแหลํงข๎อมูลทั้งในระดับนานาชาติ
และประเทศไทย แล๎ ว นั้ น ผู๎ วิ จั ย สรุ ป และจั ด กลุํ ม แนวโน๎ ม อนาคตภาพการอาชี ว ศึ ก ษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564) ได๎ 8 ด๎าน ดังตํอไปนี้
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1)

2)

3)

ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา
1.1) ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
1.2) ความรู๎
1.3) ความสามารถทางเทคโนโลยี
1.4) ทักษะชีวิต
1.5) นิสัยอุตสาหกรรม
1.6) มีคุณธรรม จริยธรรม
1.7) ทัศนคติที่ดีตํออาชีพ
1.8) ด๎านการจัดการเรียนการสอน
1.9) หลักสูตร
1.10) ความยืดหยุํน
1.11) การบูรณาการ
1.12) เน๎นการปฏิบัติ
1.13) ระบบทวิภาคี/สหกิจ
1.14) การเทียบโอนประสบการณ์
1.15) ความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุ
1.16) ความพร๎อมของวัสดุ สื่อการเรียน
1.17) การเรียนรู๎ตํอเนื่องและตลอดชีวิต
ด๎านครูผู๎สอน
2.1) คุณลักษณะครู
2.2) ประสบการณ์วิชาชีพ
2.3) ทัศนคติในอาชีพครู
2.4) การพัฒนาครู
ด๎านความรํวมมือ
3.1) หนํวยงานตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ
3.2) การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
3.3) การพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน
3.4) การสนับสนุนเครื่องมือ
3.5) ตลาดแรงงานและการค๎าเสรี
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4)

5)

6)
7)

6.

ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4.1) มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
4.2) การประกันคุณภาพ
4.3) คุณวุฒิวิชาชีพ
ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล
5.1) ด๎านงบประมาณ
5.2) ด๎านนโยบาย
5.3) โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5.4) การสํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษา
5.5) การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
ด๎านการบริหารจัดการ
7.1) การกระจายอํานาจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจั ย ที่เกี่ ย วข๎องทั้งหมด ผู๎วิ จัย สรุ ปเป็น กรอบแนวคิ ด
ในการวิจัยได๎วํา แนวโน๎มของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
ประกอบด๎วย (1) ด๎านคุณลักษณะของผู๎ที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติ บุคลิก ลักษณะ
ของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (2) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบ
วิธีการ แนวทาง และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ทางการอาชีวศึกษา (3) ครูผู๎สอน หมายถึง ครูผู๎สอน
ในวิชาสามัญ วิชาชีพ และวิชาอื่นๆในโรงเรียน หรือวิทยาลัยทางการอาชีวศึกษา (4) ความรํวมมือ
หมายถึง การประสานงาน การทํางานรํวมกันของการอาชีวศึกษากับบุคคล หนํวยงาน องค์กร สถาน
ประกอบการ และอื่นๆ ทั้งในและตํางประเทศ (5) มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ข๎อกําหนด
เกี่ ย วกั บ คุณลักษณะ คุ ณภาพ และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่ อใช๎เป็นเกณฑ์ ในการ
สํงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึก ษา
รวมไปถึงเกณฑ์ กระบวนการที่สร๎างขึ้นเพื่อการทดสอบ การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของ
ผู๎สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา (6) การสนับสนุนของรัฐบาล หมายถึง การชํวยเหลือในด๎านตํางๆ
ของรัฐบาลที่มีตํอการอาชีวศึกษา เชํน งบประมาณ การประสานงาน การออกกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
การบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง (7) การบริหารจัดการ หมายถึง รูปแบบ กระบวนการดําเนินงาน
เพื่ อ ให๎ บ รรลุ จุ ด มุํ ง หมายของการอาชี ว ศึ ก ษา โดยอาศั ย หน๎ า ที่ ท างการบริ ห ารที่ สํ า คั ญ เชํ น
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การกํ า หนดนโยบาย การวางแผน การดํา เนิน การ การควบคุ ม กํ ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การอาชีวศึกษา ของผู๎บริหารทั้งในระดับประเทศ และระดับสถาบัน (8) คํานิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อของนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม ตํอการเรียนในสายอาชีพ
โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 5 ด๎านลําง
คุณลักษณะของผู๎ที่สําเร็จการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ครูผู๎สอน
ความรํวมมือ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า
(พ.ศ.2554- พ.ศ.2564)

การสนับสนุนของรัฐบาล
การบริหารจัดการ
คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) โดยมีวิธีการดําเนินการดังตํอไปนี้
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ
1.
ขั้นตอนการกาหนดและเตรียมผู้เชี่ยวชาญ
การกาหนดผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยครั้งนี้ได๎ให๎ความสําคัญกับกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาท และเกี่ยวข๎อง
กับการกําหนดนโยบาย ผู๎ที่มีประสบการณ์ และนักวิชาการทางด๎านการอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง และ
มีบทบาทสําคัญทางการอาชีวศึกษารวมไปถึงผู๎ที่มีประสบการณ์การใช๎ผลผลิตจากการอาชีวศึกษา
ซึ่ง หมายถึง ผู๎สํา เร็จการศึ ก ษาสายอาชีวศึกษา โดยผู๎วิจัย ทําการคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
ผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ออกเป็น 4 กลุํม จํานวน 25 ทํานได๎แกํ (1) กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มี
บทบาท อํานาจ หน๎าที่ ในการกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม (2) กลุํม
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญที่ มี บ ทบาท หน๎ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งานสนองตอบนโยบายการอาชี ว ศึ ก ษา (3) กลุํ ม
ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการเกี่ยวกับจัดการการอาชีวศึกษา (4) กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ใช๎ผลผลิต
ทางการอาชีวศึกษา และมีเกณฑ์การเลือกผู๎เชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หน๎าที่ ในการกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษา
จํานวน 10 ทําน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ น ผู๎ ที่ ดํ า รงตํ า แหนํ ง และมี บ ทบาท หน๎ า ที่ ในการกํ า หนดนโยบาย
การอาชีวศึกษาทั้งทางตรง และทางอ๎อม เชํน
1.1) ผู๎ ที่ กํ า ลั ง ดํ า รงตํ า แหนํ ง มี บ ทบาท หน๎ า ที่ ในการกํ า หนดนโยบาย
การอาชีวศึกษาทางตรง เชํน รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลในสํวนการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรรมการการอาชีวศึกษาแหํงประเทศไทย
(1) ผู๎ที่กําลังดํารงตําแหนํง มีบทบาท หน๎าที่ ในการกําหนดนโยบาย
การอาชีวศึกษาทางอ๎อม เชํน ที่ปรึกษารัฐมนตรี และรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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(2) ผู๎ ที่ มี โ อกาสที่ จ ะดํ า รงตํ า แหนํ ง ในระดั บ สู ง ของหนํ ว ยงาน
มี บ ทบาท หน๎ า ที่ ในการกํ า หนดนโยบายการอาชี ว ศึ ก ษาในอนาคต เชํ น รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
1.2) เป็นผู๎มีประสบการณ์การทํางานในด๎านการกําหนดนโยบายทางการ
อาชีวศึกษาทั้งทางตรง และทางอ๎อม เชํน อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
2) กลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญที่ มี บ ทบาท หน๎ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งานสนองตอบนโยบาย
การอาชีวศึกษา จํานวน 5 ทําน มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1) เป็ น ผู๎ มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานในด๎ า นการดํ า เนิ น งานสนองตอบ
นโยบายการอาชีวศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน อดีตผู๎อํานวยการสถานศึกษา
2.2) มีดํารงตําแหนํงผู๎บริหารสถาบันอาชีวศึกษา มีหน๎าที่ ในการดําเนินงาน
สนองตอบนโยบายการอาชีวศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน ผู๎อํานวยการสถานศึกษา
3) กลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญที่ เป็ น นั ก วิ ชาการเกี่ ย วกั บ การอาชี ว ศึ ก ษา จํ า นวน 5 ทํ า น
มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1) เป็นนักวิชาการ ที่อยูํใ นหนํวยงานการอาชีวศึกษาหรือ มหาวิทยาลัย
ที่ทํางานวิชาการทางด๎านการอาชีวศึกษา เชํน อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
3.2) เป็ น นั ก วิ ช าการ ที่ เ ขี ย นตํ า รา บทความเกี่ ย วกั บ การอาชี ว ศึ ก ษา
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน ผู๎ตรวจราชการสํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4) กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ใช๎ผลผลิตทางการอาชีวศึกษา (สถานประกอบการ)
จํานวน 5 ทําน
4.1) เป็ น ผู๎ บ ริ ห ารหรื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นหนํ ว ยงาน องค์ ก ร ภาครั ฐ
ที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิตทางการอาชีวศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน อธิบดี รองอธิบดี หรือ
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน
4.2) เป็นผู๎บริหารหรือมีประสบการณ์ในหนํวยงาน องค์กร สมาคมทางด๎าน
เอกชน หรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิตทางการอาชีวศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม
เชํน ประธาน หรือรองประธาน หรืออดีตประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหรือรองประธานสภา
หอการค๎า
การเตรียมผู้เชี่ยวชาญ
การเตรี ย มตั ว กลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญในการวิ จั ย นี้ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น อยํ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น
ในเบื้องต๎นผู๎วิจัยจึงต๎องติดตํอผู๎เชี่ยวชาญเป็นการสํวนตัว อธิบายถึงจุ ดมุํงหมาย ขั้นตอนตํางๆ ของ
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การวิจัย เวลาที่ต๎องใช๎โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ย้ําถึงความจําเป็นและความสําคัญ
ของการใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงขอความรํวมมือ และเมื่อได๎รับการตอบรัฐจากผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการนัดวันและเวลาสําหรับการสัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยได๎สํงประเด็นสําคัญงานวิจัย
แนวคําถาม หรือ เค๎าโครงวิทยานิพนธ์ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
2.

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบที่ 1
ในการสัม ภาษณ์ผู๎ เ ชี่ ย วชาญนั้ น ผู๎วิ จั ย ได๎ สํ ง หัว ข๎ อการสั มภาษณ์ ไ ปยั งผู๎ เ ชี่ย วชาญกํ อ น
ที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อผู๎เชี่ยวชาญจะได๎ศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมข๎อมูลประกอบการ
ให๎สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไมํชี้นํา (Non-Directive Open Ended)
โดยมุํงเน๎นอนาคตภาพด๎านที่ที่คาดวํามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง (Most Probably) ผู๎วิจัยดําเนินการ
สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานด๎วยตนเอง พร๎อมทั้ง จดบันทึก ใช๎เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพทั้งนี้
โดยได๎ รั บ อนุ ญ าตจากผู๎ เ ชี่ ย วชาญ และในขณะทํ า การสั ม ภาษณ์ ผู๎ วิ จั ย ใช๎ เ ทคนิ ค Cumulative
Summarize ในการสรุปประเด็นให๎ผู๎เชี่ยวชาญฟังเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการทบทวนและให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
ตั ด ตํ อ ตั ด แตํ ง สิ่ ง ที่ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์
(EDFR รอบที่ 1) โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา
2. ด๎านการจัดการเรียนการสอน
3. ด๎านครูผู๎สอน
4. ด๎านความรํวมมือ
5. ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล
7. ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
8. ด๎านการบริหารจัดการ
ระยะเวลาในการสั ม ภาษณ์ผู๎ เ ชี่ย วชาญแตํล ะทํา นแตกตํา งกั น ตั้ งแตํ 20 นาที -3 ชั่ว โมง
ชํวงเวลาในการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
แนวทางการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบที่ 1
ในวั น นั ด สั ม ภาษณ์ ผู๎ วิ จั ย ไปถึ ง สถานที่ นั ด หมายกํ อ นเวลาประมาณ 15 นาที โดย
แจ๎งให๎เลขานุการ หรือเจ๎าหน๎าที่หน๎าห๎องผู๎เชี่ยวชาญทราบวําผู๎วิจัยได๎มาถึงแล๎ว เมื่อ ได๎รับอนุญาต
ให๎ เ ข๎ า พบผู๎ วิจั ย ทํ า การแนะนํ า ตั ว และเกริ่น นํ า เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย รวมไปถึ ง ขออนุ ญาตนํ าเสนอ
งานวิจัยเอกสาร บทที่ 1 ถึง บทที่ 3 พอสังเขปประมาณ 10 นาทีกํอนนําเข๎าสูํการสัมภาษณ์ โดย
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นํ า เสนอวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การทบทวน และลํ า ดั บ ภาพให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทราบเบื้ อ งต๎ น และ
เพื่อความเข๎าใจในขอบเขตการวิจัยและประเด็นการสัมภาษณ์ที่ตรงกันซึ่ งในลําดับนี้ผู๎เชี่ยวชาญ
จะได๎ทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย หรือแนวโน๎มหลักของการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ทั้ง 8 ด๎านจากการศึกษาเอกสารของผู๎วิจัยวําเห็นด๎วย
หรือไมํกับแนวโน๎มดังกลําว หากเห็นด๎วยผู๎ วิจัยจะนําสูํประเด็นคําถามตํอไป หากไมํเห็นด๎วยผู๎วิจัย
จะถามถึงแนวโน๎มในทัศนะของผู๎เชี่ยวชาญวํามีแนวโน๎มด๎านใดอยํางไรเพื่องํายตํอการเปิดประเด็น
สัมภาษณ์ และกํอนการสัมภาษณ์ได๎ขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์
ประเด็น คํา ถามในการสัม ภาษณ์ คือ ผู๎เ ชี่ย วชาญมีทัศ นะอยํา งไรเกี่ย วกับ แนวโน๎ม
การอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564 )ในด๎านตํางๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยเน๎นแนวโน๎มด๎านบวก แนวโน๎มด๎านลบ และแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ พร๎อมกันนี้ผู๎วิจัย ทําการ
จดบันทึกทัศนะ ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ รวมไปถึงแนวโน๎มที่โดดเดํนเพื่อทําการสรุปประเด็น
ในแตํละด๎าน ผู๎วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ์และทําการบันทึกเพื่อทราบวําแนวโน๎มใดที่ผู๎เชี่ยวชาญ
ได๎กลําวถึงและได๎ให๎ทัศนะบ๎างแล๎ว
ในกรณีที่ผู๎เชี่ยวชาญให๎ทัศนะ และข๎อมูลครอบคลุมทุกองค์ประกอบหลักแล๎ว และเวลา
ในการสัม ภาษณ์ ยั ง เหลือ หรือ ผู๎เชี่ ย วชาญยั งสนุก กั บการให๎ข๎ อมูล ผู๎วิจั ย จะพิ จารณาสัม ภาษณ์
ในประเด็ น แนวโน๎ ม ยํ อ ยในแตํ ล ะแนวโน๎ ม หลั ก ตํ อ ไปวํ า ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ทั ศ นะอยํ า งไร โดย
ย้ํา ถึง แนวโน๎ม ที่ เป็ นไปได๎ทั้ ง ที่ พึ ง ประสงค์ และไมํพึ งประสงค์ใ นชํวงเวลา 10 ปีข๎างหน๎า เชํน
ในด๎านการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในอีก 10 ปีข๎างหน๎าผู๎เชี่ย วชาญมีทัศนะอยํางไร
อะไรคือปัจจัยที่สํงผลตํอความสําเร็จของระบบทวิภาคีในอีก 10 ปีข๎างหน๎า
สํ ว นในกรณี ที่ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญให๎ ทั ศ นะและข๎ อ มู ล ยั ง ไมํ ค รอบคลุ ม ผู๎ วิ จั ย จะทํ า การถาม
ในประเด็นที่ผู๎เชี่ยวชาญยังไมํได๎ให๎ทัศนะ หรือประเด็นที่ผู๎เชี่ยวชาญให๎ความสําคัญในด๎านนั้นน๎อย
แตํจะไมํเป็นการคะยั้นคะยอเพื่อให๎ผู๎เชี่ยวชาญตอบ
3.

ขั้นตอนการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิ จั ย นํ า ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จากการสัม ภาษณ์ ผู๎ เชี่ ย วชาญมาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ด๎ว ยเทคนิ ค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช๎กรอบที่ได๎จากการศึกษาเอกสารเป็นกรอบ ในการ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ผู๎ วิ จั ย ทํ า การรวบรวมข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด
ทําการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ความคิดที่ เหมือน และแตกตําง ด๎วยการจัดระเบียบข๎อมูล ที่ได๎จาก
การสัมภาษณ์ ที่อยูํในประเภทเดียวกันเข๎าด๎วยกันโดยที่ผู๎วิจัยพยายามรักษาคําพูดของผู๎ให๎สัมภาษณ์ไว๎
ให๎มากที่สุด จัดกลุํม จัดประเด็น จัดทําความถี่ของประเด็น แนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญกลําวถึง
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4.

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหา สร๎างเป็นข๎อคําถาม
มาตราประเมินคําแบบลิเคิท (Likert Scale) ตั้งแตํ 1 - 5 คือ จากน๎อยที่สุด ไปถึง มากที่สุด แทนคํา
เป็นตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ จัดประเด็นหลัก ประเด็นยํอย โดยมีข๎อความบํงบอก
แนวโน๎ม หลีกเลี่ยงการใช๎คําวํา “และ”, “หรือ” ในข๎อความที่เป็นแนวโน๎ม และแนวโน๎ม ทุกแนวโน๎ม
จากการสัมภาษณ์บรรจุในแบบสอบถามทั้งหมด และได๎ปรับประเด็นยํอยจากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์แนวโน๎ม จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมดแล๎ว ผู๎วิจัยจัดกรอบข๎อคําถามจากการ
สัมภาษณ์จํานวน 8 ด๎านดังนี้
1. ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา จํานวน 40 ข๎อ
2. ด๎านการจัดการเรียนการสอน จํานวน 50 ข๎อ
3. ด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษา จํานวน 35 ข๎อ
4. ด๎านความรํวมมือ จํานวน 13 ข๎อ
5. ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 19 ข๎อ
6. ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล จํานวน 42 ข๎อ
7. ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 13 ข๎อ
8. ด๎านการบริหารจัดการ จํานวน 15 ข๎อ
จากการวิเคราะห์สัง เคราะห์พบวําบางแนวโน๎มไมํสามารถจัดกลุํมรวมกับแนวโน๎มอื่น
ได๎ เ ลย เนื่ อ งจากผู๎ เ ชี่ ย วชาญให๎ คํ า จํ า กั ด ความของแนวโน๎ ม ที่ เ จาะจง ดั ง นั้ น ผู๎ วิ จั ย จึ ง จั ด เป็ น
อีกแนวโน๎มทําให๎แบบสอบถามมีคําถามที่คํอนข๎างมากสํงผลให๎ผู๎เชี่ยวชาญต๎องใช๎เวลาในการตอบ
แบบสอบถามนาน
ในแบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานจะได๎รับรู๎ข๎อมูล แนวโน๎มของผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่น
และแนวโน๎มคําตอบเดิมของตนเอง โดยผู๎วิจัยได๎เข๎าพบผู๎เชี่ยวชาญ เพื่ออธิบายรายละเอียด ในการ
ตอบแบบสอบถามกับผู๎เชี่ยวชาญด๎วยตนเอง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลและคําตอบที่ถูกต๎อง ชัดเจน และเข๎าใจ
ตรงกั น โดยผู๎ วิ จั ย ได๎ ข อให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญแตํ ล ะทํา นพิ จารณาคํ า ตอบของแตํ ล ะแนวโน๎ มทั้ ง หมด
รวมไปถึงการยืนยันคําตอบเดิมที่ผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎แนวโน๎มไว๎ในรอบแรกจากการสัมภาษณ์
5.

ขั้นตอนการทา EDFR รอบที่ 2
เมื่อสร๎างแบบสอบถามเรียบร๎อยแล๎วผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 โดยการ
นําสํง แบบสอบถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎วยตนเอง ในแบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญแตํล ะทํานจะได๎รับรู๎
ข๎อมูลแนวโน๎มทั้งหมดที่ได๎จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทุ กคนผนวกด๎วยคําตอบเดิมของตนเอง
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ผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานพิจารณาตอบคําถามแนวโน๎มรวมถึงแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญเคยให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันคําตอบเดิมที่ได๎ให๎ไว๎ในรอบการสัมภาษณ์
ผู๎วิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญด๎วยตนเอง เมื่อรวบรวมได๎หมดแล๎ว
ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ คําร๎อยละ คํามัธยฐาน (Median) และคําพิสัยระหวํางควอไทล์
(Interquartile Range) และคํานวณหาคําความแตกตํางระหวํางควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่ 3 คําพิสัย
ระหวําง ควอไทล์ที่คํานวณได๎ของแนวโน๎มใดที่มีคําน๎อยกวําหรือเทํากับ 1.50 แสดงวําความคิดเห็น
ของกลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญสอดคล๎ อ งกั น (Consensus) คํ า พิ สั ย ระหวํ า งควอไทล์ ข องแนวโน๎ ม ใด
มีคํามากกวํา 1.50 แสดงวํา ความคิดเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญนั้นไมํสอดคล๎องกัน โดยผลการวิจัย คือ
ผลที่ผํานเกณฑ์ที่มี คํา Interquartile Range หรือ คํา Q3 - Q1 มีคําไมํเกิน 1.5
การวิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ ใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งจะกระทําตั้งแตํการเก็บข๎อมูลในบางขั้นตอนที่สามารถวิเคราะห์เบื้องต๎นได๎ และกระทําหลังจาก
การเก็บ ข๎อมูล ได๎ทั้ งหมดโดยจําแนกข๎ อมู ลตามกรอบความคิดของการวิจัย การวิเคราะห์ข๎อมูล
จากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จาการตอบแบบสอบถาม
ผู๎วิจัย ใช๎ ก ารวิเ คราะห์ข๎ อมู ล ด๎ วยคํ า สถิติ ได๎ แกํ คําร๎อยละ คํามัธ ยฐาน (Median) และคําพิ สั ย
ระหวํางควอไทล์ (Interquartile Range) โดยกําหนดเกณฑ์ดังนี้
5.1 แบบสอบถาม แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ โดยให๎น้ําหนัก คะแนนเป็น
5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง น๎อยที่สุด
2 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง น๎อย
3 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง ปานกลาง
4 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง มาก
5 หมายถึง แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง มากที่สุด
5.2 คํามัธยฐาน (Median) ที่คํานวณได๎จากคําตอบของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ เกณฑ์ความเป็นไปได๎
หรือแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้น พิจารณาในระดับมาก และมากที่สุด คือ ค่าคะแนนมัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50-5.00
โดยการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยกําหนดให๎ดังนี้
- อยูํในชํวง 1.00-1.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎
น๎อยที่สุด
- อยูํในชํวง 1.50-2.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎
น๎อย
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- อยูํในชํวง 2.50-3.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎
ปานกลาง
- อยูํในชํวง 3.50-4.49 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎
มาก
- อยูํในชํวง 4.50-5.00 ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อความนั้นมีแนวโน๎มที่จะเป็นไปได๎
มากที่สุด
5.3 คําพิสัยระหวํางควอไทล์ ผู๎วิจัยคํานวณหาคําความแตกตํางระหวํางควอไทล์ที่ 1(Q1)
กับควอไทล์ที่ 3 (Q3) คําพิสัยระหวําง ควอไทล์ที่คํานวณได๎ของแนวโน๎มใดที่มีคําน๎อยกวําหรือ
เทํ า กั บ 1.50 ซึ่ ง เป็ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได๎ วํา ผู๎เ ชี่ย วชาญมี ความคิด เห็ น สอดคล๎อ งกั น (Consensus)
คํ า พิ สั ย ระหวํ า งควอไทล์ ข องแนวโน๎ ม ใดมี คํ า มากกวํ า 1.50 แสดงวํ า ความคิ ด เห็ น ของกลุํ ม
ผู๎เชี่ยวชาญนั้นไมํสอดคล๎องกัน
5.4 ภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์ พิ จ ารณาจากคํ า คะแนนความถี่ ที่ คิ ด เป็ น ร๎ อยละ
(Percentage) 85 ขึ้นไป
6.

ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต
เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน๎มที่เป็นไปได๎มากที่สุด มาก และมีความสอดคล๎อง
ทางความคิ ด เห็ น ระหวํ า งกลุํ ม ผู๎ เ ชี่ ย วชาญ (Consensus) รวมไปถึ ง ภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์
ที่พิจารณาจากคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป จากนั้นทําการเรียบเรียบและสรุปเป็นอนาคตภาพการอาชีวศึกษา
ไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
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กําหนดและ
เตรียม
ผู๎เชี่ยวชาญ

EDFR
รอบที่ 1
(สัมภาษณ์)

วิเคราะห์
สังเคราะห์
ข๎อมูล

เขียนอนาคตภาพ

สร๎างเครื่องมือ
(แบบสอบถาม)

EDFR รอบที่ 2
(แบบสอบถาม)

ภาพที่ 6 ภาพแสดงขั้นตอนการวิจัยอนาคตโดยวิธี EDFR
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บทที่ 4
ผลการศึกษาอนาคตภาพที่เป็นไปได้ของการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554- พ.ศ.2564)

การศึกษาขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลภาพแนวโน๎มที่เป็นไปได๎และพึงประสงค์
ของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564) ด๎วยกระบวนการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR โดยผู๎วิจัยพิจารณาจากความสอดคล๎องของความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน
27 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ โดยการนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอเป็น 2 ตอนดังนี้
1.

ผลการศึกษาแนวโน้มอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในเบื้องต๎นนั้นผู๎วิจัยกําหนดที่จะสัมภาษณ์ 25 ทํานโดยผู๎วิจัยได๎แบํงผู๎เชี่ยวชาญเป็น 4 กลุํม
คือ กลุํมผู๎กําหนดนโยบาย 10 ทําน กลุํมผู๎ดําเนินตามนโยบาย 5 ทําน กลุํมนักวิชาการ 5 ทําน และ
กลุํมผู๎ใช๎ผลผลิต (สถานประกอบการ) 5 ทําน โดยทุกทํานมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ และ
ขณะสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญที่ 13 แนะนําให๎สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญที่ 16 ซึ่งทํานระบุวํา ทํานนี้คือ
ผู๎ที่ คว่ําหวอดอยูํใ นวงการการอาชีวศึก ษามายาวนาน มีทั้งประสบการณ์ ความรู๎ ความสามารถ
ในการบริหารรวมถึง วิสัย ทั ศ น์ ท างด๎านการอาชีวศึ ก ษาอยํ า งแท๎ จริง และผู๎เ ชี่ย วชาญทํานที่ 24
แนะนําให๎สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 26 เนื่องจากทํานเคยดํารงตําแหนํงสําคัญ และปัจจุบันยังเป็น
ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา ดังนั้นผู๎เชี่ยวชาญในการวิจัยนี้
จึงเพิ่มเป็น 27 ทํานซึ่งทุกทํานมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎
จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ย วชาญทั้ง 27 ทําน โดยผู๎วิจัย ได๎ถ ามความคิดเห็นของผู๎เชี่ย วชาญ
เกี่ยวกับแนวโน๎มหลักทั้ง 8 ด๎านวําผู๎เชี่ยวชาญเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยอยํางไร พบวําผู๎เชี่ยวชาญ
ในกลุํมของผู๎กําหนดนโยบายทั้ง 10 ทําน กลุํมผู๎ดําเนินตามนโยบายทั้ง 6 ทําน กลุํมนักวิชาการ
ทั้ง 5 ทําน มีความเห็นวําแนวโน๎มหลักทั้ง 8 ด๎านครอบคลุมทุกประเด็นของการอาชีวศึกษา และ
ผู๎เชี่ยวชาญกลุํมผู๎ใช๎ผลผลิต 4 ทํานเห็นด๎วย สํวนอีก 2 ทํานเห็นด๎วยในทุกแนวโน๎มยกเว๎นแนวโน๎ม
ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจากการสัมภาษณ์ผู๎ วิจัยพบวําผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานจะให๎ทัศนะ
และแนวโน๎มตามประสบการณ์ ความสามารถ และบทบาทของแตํละทําน โดยผู๎วิจัยขอนําเสนอ
ประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ์ และ แนวโน๎มที่เป็นไปได๎ทั้งหมดของอนาคตภาพการอาชีวศึกษา
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ไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2564) ตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญและแยกตามกรอบการ
วิจัย 8 แนวโน๎มหลัก ตามลําดับตํอไปนี้
1.1. ประเด็นแนวโน้มสาคัญต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญให้ไว้
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ให๎ทัศนะวํา “เราคงต๎องยอมรับวําในโลกอนาคต คนในโลกนี้
แทบจะไมํ มี ก ารแบํ ง แยกประเทศ เขต โซน คนจะเป็นคนของโลก ดังนั้นการอาชีวศึ ก ษาไทย
เน๎นการผลิตชํางฝีมือ ต๎องผลิตชํางเพื่อให๎ สามารถสนองตอบตลาดแรงงานทั่วโลกได๎ ที่ผํานมานี้
จะเห็นได๎วําตํางประเทศต๎องการชํางเทคนิคของไทยและประเทศตํางๆในอาเซียนผมวําไทยยังเป็น
ผู๎นําในเรื่องการผลิตชํางเทคนิค หลายประเทศขาดแคลน เชํน สิงคโปร์ไมํมีคนทํางานด๎านนี้ บรูไน
ก็ไมํมีหลายแหํงเลยที่ไมํมี ฉะนั้นเรานําจะผลิตชํางเป็นชํางของโลกได๎เลย ผมใช๎คําวําชํางของโลก
เลยนะ เพราะฉะนั้นความเป็นชํางนี่ถ๎ารัฐให๎การสนับสนุนด๎านการศึกษา มีตํา ราดีๆ มีผู๎เชี่ยวชาญ
สอนในแตํละเรื่องนี้ผมวําพัฒนาได๎ดีเลยทีเดียว” ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนะของ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 16 ที่ให๎
ทัศนะวํา “ในอนาคต 5 ปีข๎างหน๎า คือพ.ศ.2558 ไปแล๎ว เชื่อผมสิ ก็จะมีแตํแรงงานตํางชาติ พวกนี้
อดทน อยํางเวียดนามวิศวกรของเขาเงินเดือนเทําไหรํ เขาบอกวําวิศวกรของเขาเงินเดือนประมาณ
สามแสนถึงสี่แสนดอง ตกเมืองไทยประมาณ 1,500 บาท จบปริญญาโทนะ 1,500 รู๎ภาษาเวียดนาม
รู๎ภาษาอังกฤษ รู๎ภาษาฝรั่งเศส 3 ภาษา นี่คือคุณภาพเขา”
ในด๎ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในอนาคต ผู๎ วิ จั ย พบวํ า ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทุ ก ทํ า น
ให๎ความสําคัญ และต๎องเป็นหน๎าที่ของการอาชีวศึกษาไทยที่ต๎องเตรียมกําลังคนให๎ทันตํอกระแส
การค๎าเสรี รวมถึง ประชาคมอาเซียนในอีก 5 ปีข๎างหน๎า โดยผู๎เชี่ยวชาญที่ 1 ให๎แนวโน๎มไว๎วํา
“คุณลักษณะผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาในอนาคตต๎องสามารถทํางานได๎ 3 D คือ Dirty Job, Dangerous
Job และ Difficulty Job นั้นหมายความวําเด็กอาชีวะต๎องไมํเลือกงาน สามารถทํางานที่มีอันตรายได๎
โดยสามารถปกป้อง และระมัดระวังตนเองจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นอยํางมีทักษะ และมีความมุํงมั่น
ตั้ ง ใจและอดทนตํ อ การทํ า งานที่ ย ากโดยไมํ ยํ อ ท๎ อ ” และประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญที่ 24
ให๎แนวโน๎มคือ “ถ๎าพูดถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียน ที่เราอยากจะได๎คือ ถ๎าคุณจบเป็นชําง
คุณต๎องมี ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ก็ คือความรู๎ ถ๎าคุณจบชํางเชื่อม คุณต๎องรู๎วําเชื่อม อาร์ก๎อน
เชื่อมอยํางไร เชื่อมไฟฟ้าเชื่อมอยํางไร เชื่อมแก๏สเชื่อมอยํางไร ไมํใชํจบมา ผมจบชํางเชื่อมครับ
เปิดแก๏สยังเปิดไมํเป็น เพราะคุณไมํเคย hand on เพราะคุณเรียนมาเพียงเพื่อเอาเกรด เอาเวลาแล๎วก็
ได๎วุฒิ กลับไปติดข๎างฝา อันที่ 2 คือ ศิลป์ที่เขามีอยูํเชํน เรื่องของการใช๎ชีวิตกับผู๎รํวมงาน เรื่องของ
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ถ๎าคุณจบอาชีวศึกษา คุณต๎องมี 2 อยํางนี้ เชํน ชํางแอร์ไปติดตั้งแอร์
ติดตั้งเสร็จ พอใจแล๎ว แตํคุณเป็นชํางคุณไมํจบแคํนี้ คุณต๎องเก็บกวาดทั้งหมดที่คุณทํา เครื่องมือคุณ
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ต๎องไปเช็คแล๎วเก็บในกลํอง พื้นตรงนี้สกปรกที่คุณต๎องเก็บ คุณทําทุกอยํางเรียบร๎อยนั่นคือคุณเสร็จ
งาน ทีนี้กลับมาเรื่องความรู๎นี่ สถานประกอบการเราไมํคาดหวังวําคุณจบวิทยาลัยมาแล๎ว คุณจะรู๎
ร๎อ ยเปอร์เ ซ็ น แตํพื้ น ฐานคุ ณ ต๎ องรู๎ ถ๎ า คุณ เป็น ชํ างเชื่อ ม คุ ณ ต๎อ งรู๎อ าร์ก อน ผสมกั บออกซิ เ จน
อีกเทําไหรํมันคํอยเชื่อมได๎ ไมํใชํพี่ถังอะไรครับ ถังอาร์กอนยังอํานไมํออกเลย ถังแก็สมันมีสองวาว
ยกตัวอยํางนะ แตํเรื่องการเชื่อมสวยไมํสวย เชื่อมตก เชื่อมลัด ไมํคํอยวํากัน ยอมรับได๎ ฝึกกันได๎”
และในด๎านสารสนเทศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาอยํางรวดเร็ว ผู๎เชี่ยวชาญที่ 18 ก็ได๎
ให๎แนวโน๎มที่นําสนใจและเป็นเรื่องที่ทุกคนต๎องให๎ความสําคัญและตระหนักวํา “เด็กอาชีวศึกษาใน
อนาคตต๎องเป็นคนเกํงไอทีๆ โดยเฉพาะพวก social network เชํน facebook ที่ทําให๎มีเครือขําย แตํ
ต๎องเกํง แบบมีสติไมํใ ห๎ไ อทีค ลอบงํา ต๎องใช๎ประโยชน์จากไอทีให๎เป็น และ ต๎องรัก ในอาชีพ
รักในวิชาที่เรียน รักในสถานศึกษาที่เรียน รักในองค์กรที่ทํางาน ดังนั้นไมํวําตนจะมาจากจังหวัด
ไหน ก็ ตาม เมื่ออยูํที่ นี่ต๎องรักที่ นี่ เป็นคนของที่นี่ ห๎าม look down ที่ๆ ตนอยูํ ที่ตนเรีย น และ
ตนทํางานเด็ดขาด”
ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 21 ให๎แนวโน๎มในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวํา “หลักสูตรทางการ
อาชีวศึกษาต๎องเน๎นไปที่การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎เรียนเพื่อนํา ไปใช๎ เรียนเพื่อนําไปซํอม
และเรียนเพื่อนําไปสร๎าง” ซึ่งสอดคล๎องกับแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ให๎ไว๎คือ “การจัดการเรียน
การสอนสายอาชี พ ต๎ อ งสอดคล๎ อ งกั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย น เมื่ อ ปั จ จุ บั น มี ร ถไฟฟ้ า วิ่ ง ทั่ ว บ๎ า น
ทั่วเมื องไทย การอาชีวศึก ษาต๎องมีหลัก สูตรและวิชาที่ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้ าได๎ มิใ ชํรอให๎ชําง
จากตํา งประเทศเทํ า นั้นที่ ซํอมเป็ นซํอมได๎ รวมไปถึงการสอนในเรื่องที่ต๎องนําไปใช๎ใ นชีวิต
การทํางานในอนาคตเชํน วิธีประกวดราคา การรับเหมา และการคํานวณต๎นทุนให๎กับนักศึกษาชําง”
ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ให๎ข๎อคิดสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาครูไว๎วํา “วิทยาลัยครูในอดีต หรือ
สถาบันราชภัฏ เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ย นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแล๎ว เมื่อกํอนฝึก และสอนครูเพื่ อเป็นครู
ระดับขั้นพื้นฐาน และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฝึกและสอนครูเพื่อเป็นครูสายอาชีวศึกษา แตํ
พอมา 2 แหํงนี้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ทุกคนก็ลืมภารกิจดั้งเดิมของตนเอง กลั บมาสอนวิชา
ความรู๎ ที่ ห ลากหลายไปหมดเลย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก็ ไ มํ ไ ด๎ เ น๎ น สอนเรื่ อ งเป็ น ครู พื้ น ฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็ไมํได๎เน๎นสอนเรื่องเป็นครูอาชีวะเทคนิค อันนี้ที่ผมเป็นหํวงนะ
เพราะผมถือวํา ถ๎าครูเกํ งนัก เรียนก็ เกํงตาม ถ๎าเป็นแบบนี้ผมเห็นวําในอนาคตต๎ องตระหนัก ” ซึ่ง
ในทั ศ นของผู๎ เ ชี่ ย วชาญที่ 26 ทํ า นมี ค วามเห็ น วํ า ครู ไ มํ ใ ชํ เ พี ย งครู ผู๎ ส อนเฉพาะในตํ า รา แตํ
ครูคนสําคัญ ครูคือคนที่สามารถแนะนํา และพูดให๎เด็กเชื่อและคล๎อยตามได๎ ดังนั้นตามแนวโน๎ม
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ที่ทํานให๎ไว๎วํา “ครูคือคนสําคัญที่สร๎างความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน รู๎จุดเดํน จุดด๎อยของนักเรียน
แนะนํานักเรียนได๎วําแตํละคนเหมาะกับอาชีพอะไรและต๎องเรียนอะไรในอนาคต และหากจะทําให๎
ภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีพของเด็กให๎เกิดได๎ ต๎องเริ่มที่ครู ” ซึ่งสอดคล๎องกับแนวโน๎ม ของ
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 1 ในเรื่องของการสร๎างครูแนะแนววํา “ต๎องสร๎างครูแนะแนวที่ดี ที่สามารถให๎ความรู๎
และแนะแนวอาชีพที่ เหมาะสมให๎กับ นัก เรีย นแตํละคนได๎ แตํในปัจจุบันครูแนะแนวสํวนใหญํ
จะมุํงเน๎นการแนะแนวเพี่อการศึกษาตํอ”และในปัจจุบันอาชีพทุกอาชีพก็จะต๎องมีเทคโนโลยีเ ฉพาะ
ดังนั้นครูต๎องได๎รับการพัฒนาตนเองเสมอ ทัศนะและแนวโน๎มของผู๎เชี่ยวชาญที่ 1,6,8,16,20 และ
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 21 ให๎วํา “ครูต๎องได๎รับการฝึกทักษะ ประสบการณ์ที่แท๎จริง เห็นสภาพแวดล๎อม
ที่แท๎จริงของการทํางาน ดังนั้น ต๎องมีการสํงครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อจะได๎นําสิ่งที่
ไปฝึกมาถํายทอดได๎ถูกต๎อง”
ด๎านที่ 4 การมีสํวนรํวม
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 16 ได๎ให๎ทัศนะวํา “การอาชีวศึกษาที่จะประสบความสําเร็จไมํใชํเรื่อง
ของกระทรวงศึ ก ษา กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงแรงงาน เทํานั้น อาจจะมีเรื่องของ
กระทรวงการทํ องเที่ ย วหรือทุ ก กระทรวงที่เกี่ ย วข๎อ งออกระเบีย บเซ็นสั ญญาด๎วยกั น มันถึงจะ
ประสบความสํ า เร็ จ โดยหลั ก ๆก็ คื อ สภาอุ ต สาหกรรม ต๎ อ งการแรงงานประเภทไหน แล๎ ว ก็
กระทรวงศึกษา ต๎องผลิตบุคลากรประเภทไหนขึ้นมา ให๎สามารถที่จะสนองตอบความต๎องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงานได๎ เพียงแตํ วําปัจจุบันทั้ง 3 กระทรวงหลักไมํได๎คุยกัน และ
คนที่เป็นเจ๎าภาพควรเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะถ๎าไมํใชํนายกขึ้นมาตัดสินก็ไมํจบ” และสอดคล๎อง
กับแนวโน๎มของ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 23 ให๎ทัศนะวํา “รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดให๎ใครบ๎างที่ต๎องมามีสํวนรํวม
ไมํเชํนนั้นก็ไมํเกิดความรํวมมืออยํางจริงจัง และตํอเนื่อง รวมไปถึงการยึดเป้าหมายการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของชาติเป็นสําคัญ มิใชํเกิดความรํวมมือแตํสนองเป้าหมายของแตํละภาคสํวนเทํานั้น”
ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นระบบคุณวุฒิวิช าชี พเป็นประเด็นที่ผู๎เชี่ยวชาญในกลุํมผู๎กํ าหนดนโยบาย
กลุํมผู๎ดําเนินตามนโยบาย และกลุํมนักวิชาการ รวมไปถึงกลุํมผู๎ใช๎ผลผลิต 3 ทํานให๎ทัศนะวําต๎อง
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎นี้ โดยผู๎เชี่ยวชาญที่ 3 ได๎ให๎แนวโน๎มเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา “ประเด็นสําคัญของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จะต๎องมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพ (occupational standard) หรือ มาตรฐาน
สมรรถนะ (competency/performance standard) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดสมรรถนะของแรงงาน
ในสาขาตํางๆวําควรจะมีความสามารถอยํางไร รวมทั้งการจัดแบํงความสามารถออกเป็นระดับตํางๆ
มีการประเมินและมีการให๎ใบรับรองความสามารถเมื่อผํานการประเมิน ซึ่งใบประเมินนี้จะเปรียบ
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เหมือนสิ่งที่ระบุความสามารถที่ต๎องสอดคล๎องกับคําจ๎าง สวัสดิการที่ควรจะได๎รับ ” ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวโน๎มที่ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 4 ให๎ไว๎ในลักษณะเดียวกัน
ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 13,17,18 และผู๎เชี่ยวชาญที่ 25 ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการที่การอาชีวศึกษาวํา
จะประสบความสําเร็จหรือไมํ รัฐบาลคือองค์ประกอบสําคัญและแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญดังกลําว
ให๎ไว๎คือ “หากต๎องการให๎มีการพัฒนาการอาชีวศึกษาในอนาคต ต๎องเอาอาชีวศึกษามาเป็นวาระ
แหํงชาติ และมียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน” และผู๎เชี่ยวชาญที่ 17 ยังให๎แนวโน๎มเพิ่มเติมวํา “การ
อาชีวศึกษาของประเทศไทยจะมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคตได๎นั้นรัฐบาล
ต๎ อ งให๎ ค วามสํ า คั ญ อยํ างจริ ง จั ง แล ะนายกรั ฐ มนตรี ต๎ อ งล งมาเ ป็ น รั ฐ มนตรี วํ า การ
กระทรวงศึกษาธิการคอยกํากับ ดูแล และสั่งการเอง” ในเรื่องการสนับสนุนของรัฐบาล ผู๎เชี่ยวชาญที่ 3
และผู๎เชี่ยวชาญที่ 15 ได๎ให๎แนวโน๎มวํา “รัฐต๎องให๎สวัสดิการแกํสถานประกอบการ เชํน เรื่องภาษี
หรืองบประมาณ ชํวยเหลือแกํสถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมื อทางด๎านการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี”
ด๎านที่ 7 คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา
ผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ได๎ให๎ทัศนะและแนวโน๎มในเรื่องคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาไว๎วํา
“คํานิยมของคนไทยมองเรื่องของความเป็นชํางมันเป็นอาชีพที่ตํอยต่ํานะ แตํเวลามีปัญหาเรียกชําง
ทุกที ทัศนคติพวกเรานี้มันแปลกนะ มองไมํเห็นความสําคัญ คือเหมือนคนสมัยนี้นะไมํคํอยอยาก
เข๎าวัด แตํพอมีเรื่องเดือดร๎อนก็ไปกราบพระขอพรทุกที มาเรื่องคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาผมวํา
ต๎องเริ่มต๎นตั้งแตํนโยบายของรัฐบาล คือรัฐบาลตั้งแตํระดับสูงสุดหมายถึงตั้งแตํนายกรัฐ มนตรีต๎อง
เข๎าใจและให๎ความสําคัญเรื่องการอาชีวศึกษา จะเห็นวําตํางประเทศเชํน ประเทศเยอรมัน เค๎าเข๎าใจ
เค๎าให๎ความสําคัญ ฉะนั้นเราต๎องเข๎าใจประเด็นนั้นกํอน เมื่อเข๎าใจแล๎วจะคํอยๆ ไลํไปดูทีละเรื่อง
ตั้ง แตํเ รื่ องครูผู๎ ส อน การเรี ย นการสอน” นอกจากรั ฐ บาลแล๎ ว ยั งมี สํ วนอื่ นๆ ที่สํ า คัญ ที่ จะชํ ว ย
ปรับเปลี่ยนให๎คํานิยมการเรียนสายอาชีพดีขึ้นดัง ทัศนะและแนวโน๎มของ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 24 ที่วํา
“ต๎องให๎ข๎อมูลขําวสารกับผู๎ปกครองวําการเรียนอาชีวะมันไมํใชํเรื่องที่นํากลัว เชํนจากสื่อเรามักได๎
ขําวมาอยูํบํอยๆคือ ตีกัน ฆํากัน ลูกฉันไปเรี ยนหนังสือแล๎วถูกยิงตาย แล๎วฉันไมํรู๎เรื่อง อยากให๎
ทัศนคติแบบนั้นหายไป แล๎วชูประเด็นการเรียนอาชีวศึกษาขึ้นได๎ไหม คือคนเรียนอาชีวศึกษาคือ
กําลังคนที่สร๎างประเทศ” ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนะและแนวโน๎มของผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ในเรื่องนี้
จากสื่อวํา “คุณดูหนังสือพิมพ์ในหน๎าหนึ่งมีแตํขําวร๎าย ขําวดีจะชื่นชมเด็กทําดีหายาก มีแตํขําววํา
รัฐมนตรีไมํดี อธิบดีไมํดี ผู๎อํานวยการโรงเรียนไมํดี ครูไมํดี เด็กนักเรียนทะเลาะวิวาท มีแตํตัวอยําง
ที่ไมํดี แล๎วคนจะมองการศึกษาอยํางไร ผมถามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน๎าการศึกษาอยูํหน๎าที่เทํ าไร
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หน๎า 15 แล๎วคนอื่นจะสนใจยังไงละ ขนาดพวกสื่อเองยังไมํสนใจเลย กีฬาอยูํหน๎าหนึ่ง ทุกอยํางนี่
อยูํหน๎าหนึ่งหมด แตํพอเรื่องการศึกษากลับเอาไปไว๎หน๎า 15 เด็กอาชีวะเกํงๆ เด็กอาชีวะที่ประสบ
ความสําเร็จไมํมีการเผยแพรํ แล๎วคํานิยมการเรียนอาชีวะจะดีได๎อยํางไร ในอนาคตต๎องคิดใหมํ ”
และยังสอดคล๎องกับแนวโน๎มจากผู๎เชี่ยวชาญที่ 1,5,6,13,18 และ 20 ที่วํา “สื่อมีสํวนสําคัญยิ่ง ในการ
สํงเสริมให๎ภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาดี ” และแนวโน๎ม ที่จะทําให๎คํานิยมการเรียนสายอาชีพสูงขึ้น
จากทัศนะของผู๎เชี่ยวชาญที่ 26 ที่วํา “ครูคือคนสําคัญที่สร๎างความภาคภูมิใจ และสร๎างภาพลักษณ์
ที่ดีในการเรียนสายอาชีพแกํเด็ก ถ๎าเรามีครูที่ทําเรื่องพวกนี้ได๎ เด็กจะเรียนสายอาชีพมากขึ้น”
ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการ
ในเรื่องการบริหารจัดการผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานให๎แนวโน๎มวําอยํางไรก็ต๎องเป็นการ
กระจายอํานาจ และมีประเด็นสําคัญที่ต๎องทําและต๎องเกิดในอนาคตภายใน 4-5 ปีนี้ คือ เรื่องสถาบัน
การอาชีวศึกษา ดังทัศนะของ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 9 ที่วํา “ในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษานั้ น
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องต๎องทําความเข๎าใจ และต๎องเข๎าใจตรงกันกํอน และเรื่องนี้ต๎องได๎รับการจัดตั้งให๎
เสร็จในระยะเวลากันใกล๎นี้”
1.2 แนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งหมดของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า
(พ.ศ.2554 - พ.ศ.2564) ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผู๎วิจัยรวบรวมแนวโน๎มจากการสัมภาษณ์ได๎ทั้งสิ้น 227 แนวโน๎มโดยผู๎วิจัยแยกตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) ตาม
องค์ประกอบหลัก 8 ด๎าน คือ (1) ด๎านคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษา 41 แนวโน๎ม (2) ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 50 แนวโน๎ม (3) ด๎านครูผู๎สอน 35 แนวโน๎ม (4) ด๎านความรํวมมือ 13 แนวโน๎ม
(5) ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา 19 แนวโน๎ม (6) ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล 42 แนวโน๎ม
(7) ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 13 แนวโน๎ม และ (8) ด๎านการบริหารจัดการ 15 แนวโน๎ม
ซึ่งผู๎วิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโน๎มพร๎อมความถี่ของแตํละแนวโน๎มไว๎ในวงเล็บด๎านหลังแตํละ
แนวโน๎ม ตามลําดับดังตํอไปนี้
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
1) เป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นชํางฝีมือของโลก (1)
2) มีความรู๎ทางภาษาอังกฤษ (8)
3) มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพแบบเจาะจงอาชีพที่ลึกซึ้ง (9)
4) มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพพื้นฐาน (6)
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5) มีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย (multi skills) รวมถึงทักษะตํางสาขา
อาชีพ เชํน ชํางพิมพ์ดีดได๎ (2)
6) มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี (5)
7) มีความรู๎และเข๎าใจศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ (3)
8) มีความสามารถในการพูด อําน เขียนได๎มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และ จีน (10)
ความรู๎
1) มีความรู๎เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ (7)
2) ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ต๎ อ งเป็ น ผู๎ มี ค วามรู๎ รอบตั ว
ในสาขาวิชาที่จบมา (1)
3) ในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิชาชีพ ชั้ นสูง (ปวส.) ต๎อ งเป็ นผู๎มี ความรู๎เ ชิงลึ ก
ในสาขาวิชาที่จบมา (1)
4) มีค วามรู๎ท างด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) คอมพิ วเตอร์ อินเตอร์เน็ต
สื่อสารทาง social network เชํน facebook msnได๎ (10)
5) มีความรู๎ และความสามารถทางเทคโนโลยีวิชาชีพพื้นฐาน (2)
ทักษะชีวิต
1) เป็นคนแหํงการเรียนรู๎ ใฝ่รู๎ (3)
2) สามารถทํางานเป็นทีมได๎ (3)
3) เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ (1)
4) เป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ (4)
5) กล๎าแสดงออก (2)
6) มีภาวะผู๎นํา (1)
7) มีความไขว๎คว๎าทางอาชีพที่ตนถนัด (1)
8) รู๎จักสร๎างเครือขําย (2)
9) รู๎และเข๎าใจความต๎องการของตนเอง (1)
10) สามารถแก๎ปัญหาเองได๎ (1)
นิสัยอุตสาหกรรม
1) พร๎อมรับการฝึก และพัฒนาตนเอง (2)
2) มีกิจนิสัยในการทํางาน เชํน ตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอเวลา มีระเบียบ
มีวินัย อดทน รับผิชอบตํอตนเอง/ครอบครัว/สังคม (13)
3) รู๎จักป้องกันตนเองจากการทํางาน (1)
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4) เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม (10)
5) เป็นผู๎ที่มีจิตสาธารณะ (4)
มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน
1) มีความภาคภูมใจในอาชีพของตน (5)
2) มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ และรักองค์กร (4)
3) ต๎องรู๎วําเมื่อเรียนจบมีความรู๎ ทักษะ เมื่อประกอบอาชีพแล๎วจะได๎รับรายได๎สูง (3)
4) เชื่อมั่นวําการเรียนอาชีวศึกษาทําให๎ดํารงชีพอยูํได๎ (1)
5) เป็นผู๎ที่มีอาชีพเป้าหมายที่อยากจะเป็น (1)
6) มีความฝันที่จะประสบความสําเร็จ (1)
7) ไมํกลัวความลําบาก หรือทํางานหนัก (4)
8) ไมํกลัวความสกปรก (2)
อื่นๆ
1) มีทักษะความสามารถความรู๎ที่สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงาน (6)
2) สามารถประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ๎าของกิจการได๎ (3)
3) ไมํเลือกงาน (1)
4) เป็นคนดี มีความสุขขณะทํางานและใช๎ชีวิต และทํางานเกํง (1)
ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ด๎านหลักสูตร
1) มี ห ลั ก สู ต รที่ มุํ ง เน๎ น การผลิ ต ชํ า งเพื่ อ การดู แ ล ซํ อ มแซม รั ก ษา เครื่ อ งใช๎
สํานักงาน (1)
2) มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม บ๎านและที่อยูํอาศัย (1)
3) มี ห ลั ก สู ต รที่ มุํ ง เน๎ น การผลิ ต ชํ า งเพื่ อ การดู แ ล ซํ อ มแซม รั ก ษา เครื่ อ งมื อ
อุตสาหกรรม (1)
4) มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม รักษา เครื่องจักรกล
การเกษตร (1)
5) หลักสูตรต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น สังคม (7)
6) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให๎ทันเทคโนโลยี เชํน เมื่อมีรถไฟฟ้า ต๎องมีหลักสูตร
ที่ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้า (3)
7) เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน (ผลิตคน
ให๎ตรงกับงานแตํละธุรกิจ แตํละประเภท) (7)
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8) สํา รวจความต๎องการของสถานประกอบการ ในแตํละท๎องถิ่นวํางต๎องการ
แรงงานอยํางไร (3)
9) ต๎ อ งรู๎ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศและวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
ให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (1)
10) ต๎ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ แนวโน๎ ม อุ ต สาหกรรมในอนาคต
(ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี) (2)
11) จัดการเรียนการสอนแบบเจาะจง ไมํใชํรู๎ทุกเรื่องแตํไมํถํองแท๎ (1)
12) มี ห ลั ก สู ต รที่ ห ลากหลายทั้ ง ในระบบ นอกระบบ ทวิ ภ าคี เที ย บโอน
ประสบการณ์ ระบบทางไกลแบบ e-learningและอื่นๆ (5)
13) มุํงเน๎นหลักสูตรทางด๎านการเกษตร การกสิกรรม (3)
14) มุํงเน๎นสาขาวิชาที่ขาดแคลน (1)
วิชาการที่ควรเพิ่มในหลักสูตร
1) มีวิชาที่สอนวิธีการประกวดราคา และรับเหมางาน (1)
2) ให๎ความรู๎ในเรื่องการใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎อง (1)
3) จัดให๎มีวิชาหน๎าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตย รักชาติและประวัติศาสตร์
ไทย เพิ่มเติมในหลักสูตร (2)
4) ต๎องจัดการเรียนการสอนด๎านมาตรฐานในโรงงาน เชํน ISO ตํางๆ (1)
5) วิชาที่สอนให๎เด็กมีความเป็นคนมากขึ้น สอนให๎เป็นคนดี (3)
6) จัดให๎มีวิชาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคม (2)
7) จัดให๎มีการเรียนการสอนวิชาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ (safety and
health) เพื่อให๎รจู๎ ักดูแลและป้องกันตนเองขณะทํางาน/อยูํกับครอบครัว/สังคม (1)
8) จัดให๎มีวิชาความรู๎รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน เชํน การอํานหนังสือพิมพ์
หรือเลําขําว (2)
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) ต๎ อ งมี ค วามยื ด หยุํ น ตามเทคโนโลยี และบริ บ ทที่ เ ปลี่ย นแปลง รวมไปถึ ง
ยืดหยุํนตามผู๎เรียน และสถานประกอบการ (2)
2) จัดการเรียนการสอนที่สามารถตํอยอดอาชีพได๎ (1)
3) ต๎องจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน (Project Base) หรือ เรียนเป็น
ชิ้ น งาน เรีย นเป็ นโครงการ เรีย นเป็ นเรื่อ งๆ เชํ น การทํ าชิ้ นงานหนึ่ง ชิ้ นสามารถถอดเป็ นวิ ช า
ได๎หลายวิชา (5)

124

4) จัดการเรียนการสอนโดยให๎ครูและนักเรียนลงพื้นที่เพื่อให๎ความรู๎ชุมชน และ
มีการประเมินผลการลงพื้นที่จากผลงานการให๎ความรู๎ (1)
5) จัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนรู๎จักทําวิจัย (2)
6) ผู๎เรียนสามารถเรียนข๎ามสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการ (1)
7) ฝึกงานจําลองในโรงเรียน เชํน การตั้งบริษัทจําลอง หรือ ร๎านค๎าจําลอง (1)
8) เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย (1)
9) เน๎นการฝึกปฏิบัติ (14)
10) จัดการเรียนการสอนที่เด็กสามารถนําผลจากการปฏิบัติมาวิจัย และสรุปเป็น
หลักการเองได๎ และสามารถตํอยอดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ได๎ (2)
11) มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง (1)
12) ให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัสกับอาชีพจริง เชํน การฝึกงาน (4)
13) การจัดให๎เด็กมีเวลาในการเรียนและการฝึกปฏิบัติให๎มากเพื่อลดเวลาวํางหรือ
เวลาสํวนตัวที่อาจกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท เชํน เรียนและทํางานครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ (2)
14) สถานศึ ก ษาต๎องมี ระบบแนะแนวอาชีพ ที่ดีเพื่ อให๎เด็กรู๎วําจะต๎องประกอบ
อาชีพอะไรในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา (5)
15) สถานศึ ก ษาต๎ องมี ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู๎ นัก เรีย นรายบุ คคล เนื่อ งจาก
แตํละคนใช๎เวลาในการรับรู๎ และฝึกทักษะตํางกัน ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็นสําคัญ (1)
16) สถานศึกษาต๎องทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยกเรียนในแตํละสาขา (1)
17) มีการปฏิรูปการสอบโดยเน๎นการสอบปฏิบัติ (1)
18) จัดให๎เด็กได๎ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (1)
19) ต๎อ งจั ด ให๎ มี ก ารประกวดนวั ต กรรม ผลงานเด็ ก ในระดั บห๎ อ งเรี ย น ระดั บ
สถานศึกษา ระดับประเทศ (1)
20) ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา (1)
ระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์
1) เน๎นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (เรียนด๎วย ทํางานด๎วย) (16)
2) มีระบบการเรียนแบบพหุภาคี (เรียนเป็นเครือขําย) (1)
3) ต๎องจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ และจริงจัง ไมํใชํสํงเด็กไป
ฝึกงานเพราะหลักสูตรบังคับ / สถานประกอบการรับเด็กฝึกงานเพราะเกรงใจ (1)
4) การสํงเด็กฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ต๎องตํอเนื่อง ติดตํอกันไมํน๎อย
กวํา 3 เดือน (3)
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5)

ต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎ปกครองถึงระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

ที่ชัดเจน (1)
6) ต๎ อ งทํ า ความเข๎ า ใจกั บ สถานประกอบการถึ ง หลั ก การ และวิ ธี ดํ า เนิ น การ
การประเมินผลระบบทวิภาคีที่ชัดเจน (2)
7) การจัดระบบทวิภาคีต๎องมีการเทียบโอนประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียน (9)
8) การวัดผล ประเมินผลการเรียนระบบทวิภาคีต๎องได๎มาตรฐาน (5)
ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน
คุณลักษณะครู
1) ครูต๎องทํางานเชิงรุก (1)
2) ครูต๎องมีเป้าหมายในการทํางาน (1)
3) ครูมีความรู๎ มีทักษะในสาขาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง (4)
4) สามารถผลิตตําราการเรียน การสอนเอง (2)
5) ครูสามารถผลิตตําราให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน (1)
6) ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (9)
7) ครูรู๎ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล (3)
8) ครูมีความรู๎ในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ (2)
9) ครูมีความรู๎ด๎านจิตวิทยาของเด็กวัยที่ตนเองสอน (1)
10) ครูเป็นต๎นแบบให๎นักเรียน (2)
11) ครูต๎องเข๎าใจ /ใช๎ระบบ Child Center อยํางถูกต๎อง (1)
12) ครูสามารถแนะแนว และชี้นําเด็กอยํางถูกต๎อง (2)
13) ครูต๎องปลูกจิตสํานึกให๎รักอาชีพ (3)
14) ครูมีความสามารถในการถํายทอดๆเรื่องยากๆให๎เป็นเรื่องที่เข๎าใจงําย (2)
15) ครูต๎องเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองตํอเนื่องสม่ําเสมอให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (2)
16) ครูต๎องเป็นผู๎อํานวยความสะดวกให๎แกํนักเรียน (1)
17) ครูต๎องสอนและเตรียมเด็กให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม (1)
18) เป็นครูที่มีเครือขําย (2)
19) ครูสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต๎องเหมาะสม (1)
20) นอกจากวิ ช าที่ รั บ ผิด ชอบแล๎ ว ครู ต๎ อ งสอน วิ ช าคน วิ ชาชี พ และธุ ร กิ จ แกํ
นักเรียนด๎วย (1)
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21) ครูใช๎เทคโนโลยีทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน (4)
22) ครูต๎องสอนให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ (2)
23) ครูต๎องมุํงสอน และฝึกให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจด๎วยตนเอง (1)
24) ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย (2)
ประสบการณ์วิชาชีพ
1) ครู ต๎ อ งได๎ รั บ การฝึ ก อบรมในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ส อนอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง โดย
สถานศึกษาต๎องกําหนดให๎ครูมีชํวงเวลาในการเข๎าไปอยูํในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง
สม่ําเสมอ (14)
2) ครูต๎องมีประสบการณ์วิชาชีพ เกํงปฏิบัติ (5)
3) ครูต๎องรู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยํางแท๎จริง (2)
4) ครูต๎องจบ และสอนตรงสาขา (1)
5) ครูต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ (2)
ทัศนคติที่ดีในอาชีพครู
1) ครูได๎รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ (5)
2) อาชีพครูต๎องเป็นที่ยอมรับของสังคม (2)
3) ครูต๎องรักและภูมิใจในอาชีพครู (2)
4) หนํวยงานตํางๆ สังคมยกยํองครูที่มีฝีมือ (1)
คุณภาพครู
1) มีการวัดคุณภาพครูผู๎สอนวิชาชีพจากประสบการณ์ ไมํใชํวัดจากวุฒิการศึกษา (3)
อื่นๆ
1) ครูสามารถลงโทษเด็กได๎ เชํน การตี (1)
ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ
ความรํวมมือจากหนํวยงาน
1) สถานศึ ก ษาทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษาต๎ อ งได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากสถาน
ประกอบการตํางๆ (8)
2) การอาชี ว ศึ ก ษาต๎ อ งได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากทุ ก หนํ ว ยงาน ทุ ก กระทรวง
ในประเทศที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ
อยํางจริงจัง (11)
3) การอาชี วศึ ก ษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานในตํางประเทศ เชํ น
UNESCO, SEMEO (1)
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4) กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการต๎องรํวมมือกันอยํางจริงจัง (2)
5) สถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาต๎องได๎รับการมีสํวนรํวมในระดับท๎องถิ่น
ภูมิภาค และตํางประเทศ (3)
รูปแบบความรํวมมือ
1) สถาบัน หรือโรงเรียนที่เข๎มแข็งชํวยเหลือ สถาบันหรือโรงเรียนที่อํอนแอกวํา (1)
2) ต๎องมีการรํวมมือทางด๎านการอาชีวศึกษากับนานาชาติในอุตสาหกรรมหรือ
สํวนที่แตํละประเทศเข๎มแข็ง (1)
3) มีการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนระหวํางประเทศ (1)
4) สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน (8)
5) สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องมีการประสานงานและติดตํอสื่อสาร
กันอยํางตํอเนื่อง (2)
6) ทุก หนํวยงาน ทุก กระทรวงที่เกี่ ย วข๎องต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึก ษา
อยํางจริงจัง (1)
7) ทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ ยวข๎องต๎องดําเนินการเกี่ ยวกั บการสํงเสริม
และสนับสนุนการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (1)
8) ทุกหนํวยงานรํวมกันวางแผนพัฒนา และผลิตกําลังคนทุกระดับรํวมกัน (1)
ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
1) รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ (1)
การประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1) ต๎องกําหนดรูปแบบการประกันคุณภาพของผลผลิต (ผู๎เรียน) (1)
2) ต๎องกําหนดรูปแบบการประกันคุณภาพของระบบ (สถานศึกษา) (1)
3) ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา (2)
4) ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาจากภายนอกโดย สมศ. และ
ผู๎ประเมินใช๎เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (3)
5) ทดสอบคุณภาพผู๎เรียน กํอนจบ ทั้งด๎านวิชาชีพ และภาคปฏิบัติ (1)
6) สถานศึ ก ษาต๎ อ งรั บ ผิ ด ชอบกรณี ที่ นั ก เรี ย นที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล๎ ว ไมํ ไ ด๎
มาตรฐาน (1)
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คุณวุฒิวิชาชีพ
หนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
1) สภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการต๎องเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ (7)
2)

กําหนดให๎สภาพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหนํวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิ

วิชาชีพ (1)
3) จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ (2)
ลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ต๎องกําหนดบันไดความก๎าวหน๎าอาชีพที่แนํนอน (1)
2) ต๎องกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีความสอดคล๎องในด๎านคําจ๎างและทักษะฝีมือ (7)
3) ต๎องกํา หนดคํ า ตอบแทนที่ตํางกั น ในสาขาอาชีพ และระดับผลการทํางาน
ที่ตํางกัน (2)
ระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1) ต๎องกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน (2)
2) ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาในแตํละอาชีพ (3)
3) ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค (2)
4) ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาแหํงชาติ (1)
5) ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับอาเซียน (1)
6) ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาที่เป็นสากล (ใช๎กันทั่วโลก) (2)
ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
ด๎านงบประมาณ
1) รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง (4)
2) รัฐต๎องจัดสรรงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน และผู๎เรียนเป็นสําคัญ (1)
ด๎านนโยบาย
1) รัฐต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (6)
2) รัฐต๎องมีการกําหนดนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษาที่แนํนอนและชัดเจน (5)
3) รัฐต๎องกําหนดนโยบายการสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพ (2)
4) รัฐต๎องกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ชัดเจน (5)
5) รั ฐ ต๎ อ งกํ า หนดให๎ ก ารศึ ก ษาและการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น นโยบายชาติ
ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล (6)
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6) รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษา
อยํางจริงจัง (1)
7) รัฐมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเทําเทียมกับ
โรงเรียนของรัฐ เชํน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาครู การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียน
เอกชน (4)
8) รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไว๎ในการดูแลของหนํวยงานเดียวกัน (3)
9) รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมสัดสํวนการรับเด็กสายสามัญ
และอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (1)
10) รัฐต๎องมีนโยบายฝึกและพัฒนาคนไปทํางานได๎ทั่วโลก (1)
11) รัฐต๎องมีนโยบายให๎โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดปริญญาตรีทางวิชาชีพ
เชํนเดียวกับวิทยาลัยของรัฐบาล (1)
12) รัฐบาลมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมให๎เป็น
รูปธรรม (1)
13) รัฐบาลต๎องมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย (2)
14) มีนโยบายควบคุมจํานวนผู๎เรียนระดับอุดมศึกษา (2)
15) มีนโยบายกําหนด และควบคุมจํานวนผู๎เรียนในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ที่ชัดเจน (1)
16) นายกรัฐมนตรีตอ๎ งเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา (1)
17) นายกรั ฐ มนตรี ต๎ อ งกํ า กั บ ติ ด ตามเองจึ ง จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
การอาชีวศึกษา (1)
18) รัฐต๎องมีนโยบายสร๎างความภูมิใจในอาชีพแตํละอาชีพ (1)
19) รัฐมีนโยบายยกเลิกระเบียบที่ห๎ามนักเรียนสอบตก (1)
ด๎านครู
1) รัฐกําหนดให๎ครูทุกคนในประเทศคือครูของประเทศชาติ ไมํแบํงวําครูรัฐหรือ
ครูเอกชน สวัสดิการเทํากันทั้งหมด (2)
2) ต๎องเพิ่มอัตรากําลังครู (3)
3) รั ฐ ให๎ ก ารสนั บ สนุ น ที่ เ ป็ น ระบบและตํ อ เนื่ อ ง โดยมี แ ผนการพั ฒ นาครู
ระยะยาว (1)
4) รัฐต๎องกําหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎สอน (1)
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5) รั ฐ ต๎ อ งกํ า หนดให๎ มี ส ถาบั น หรื อ ศู น ย์ พั ฒ นาที่ ผ ลิ ต ครู และบุ ค ลากรทาง
การศึกษาโดยเฉพาะ (2)
การวิจัย
1) รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎ (1)
2) รัฐต๎องกําหนดให๎มีการวิจัยทางด๎านการอาชีวศึกษาให๎มากขึ้นและนําผลงาน
การวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา (2)
การสํงเสริมการเรียนอาชีวศึกษา
1) รัฐต๎องจัดตั้งสถาบันเพื่อสํงเสริมอาชีพ (1)
2) รัฐต๎องสํงเสริมการพัฒนาและตํอยอดอาชีพ (1)
3) รัฐต๎องสร๎างความภูมิใจ ยกระดับอาชีพ เชํน อาชีพเกษตรกร (1)
4) รั ฐ ต๎ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี และประโยชน์ ก ารเรี ย นสายอาชี พ
ให๎ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง (1)
กฎหมาย
1) ต๎องมีกฎหมายบังคับใช๎อยํางจริงจัง (6)
2) กําหนดและพัฒนากฎหมายให๎สอดคล๎องกั บยุค สมัยและการเปลี่ยนแปลง
เชํน อาชีพสงวนของคนไทย (2)
3) มีการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (1)
ความรํวมมือ
1) รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดบทบาทให๎เกิดความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ
การอาชีวศึกษา (5)
2) รัฐต๎องกําหนดให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการวัดคุณภาพนักเรียน (1)
3) รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษารํวมกับสถานประกอบการ (3)
4) ต๎องจัดสวัสดิการให๎สถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือกับการอาชีวศึกษา
เชํน โครงการทวิภาตี (4)
5) รัฐต๎องผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการอาชีวศึกษา
(ทั้งผลักและดึงให๎เกิดการมีสํวนรํวม) (1)
6) รั ฐ ต๎ อ งทํ า ข๎ อ ตกลงกั บ สถานประกอบการ ในกรณี ที่ ผ ลิ ต เด็ ก ตามที่
สถานประกอบการต๎องการ สถานประกอบการต๎องรับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ (1)
7) รัฐต๎องจัดตั้ง Training Center โดยบริษัทตํางๆมีหน๎าที่นําเครื่องรุํนใหมํๆ
มาแสดงให๎นักเรียนได๎ศึกษา (เหมือนประเทศสิงคโปร์) (1)
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ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
การสร๎างคํานิยม
1) สื่อมวลชนต๎องนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา (4)
2) สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรํ วมมือกันสร๎างและผลัก ดันให๎เกิ ด
คํานิยมการเรียนสายอาชีพ (7)
3) รัฐบาลยกระดับและให๎เงินเดือน แกํปราชญ์ชาวบ๎าน เพื่อสาร๎างความภูมิใจ
ในอาชีพการเกษตรและอาชีพพื้นบ๎าน (1)
4) ครูต๎องแนะแนวอาชีพให๎เด็ก ม.3 เห็นภาพการเรียนสายอาชีพวําดีอยํางไร (1)
5) ครูต๎องสร๎างความภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให๎นักเรียน (1)
6) รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคนจบสายอาชีพสูงๆ (1)
7) ต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี (1)
การสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม
1) ทุกภาคสํวนประชาสัมพันธ์คนประสบความสําเร็จเพราะการทํางาน ไมํใชํ
เพราะวุฒิการศึกษา (5)
2) สังคมต๎องให๎เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต (1)
3) ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเรี ย นสายอาชี พ วํ า มี รายได๎ ร ะหวํ า งเรี ย น เรีย นจบแล๎ ว
มีงานทํา เงินเดือนสูง มีโอกาสก๎าวหน๎าทางอาชีพ (3)
4) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็กเกํงทํางาน เกํงปฏิบัติ
เกํงฝีมืออาชีพ (2)
5) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได๎ระหวํางเรียน (2)
6) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจ
ชีวิต (2)
ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการ
การกระจายอํานาจ
1) การบริหารการอาชีวศึกษาต๎องมีความเป็นอิสระ (3)
2) มีนโยบาย เป้าหมายเดียวกันแตํอาจแตกตํางในด๎านวิธีการทํางานได๎ (1)
3) สถานศึกษาต๎องเป็นนิติบุคคล (1)
4) กําหนดให๎มีการแขํงขันกันระหวํางสถานศึกษา (1)
5) กํากับ ติดตามการทํางานของสถานศึกษาโดยชุมชน (2)
6) ประเมินผลการกระจายอํานาจการอาชีวศึกษาในแตํละสํวน (2)
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7)
8)

รัฐบาลเรํงดําเนินการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา (2)
การมอบอํ า นาจการกระจายอํ า นาจต๎ อ งพิ จ ารณาขนาดของพื้ น ที่ แตํ ล ะ

พื้นที่ด๎วย (1)
9) สํวนกลางมอบอํานาจให๎สถานศึกษาในการจัดซื้อ จัดจ๎างเอง (1)
10) สถานศึกษาต๎องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม (1)
11) ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ (1)
รูปแบบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษามีหน๎าที่ดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ)
1) แบบรวมกลุํมจังหวั ด คือ การรวมวิทยาลัยที่อยูํพื้นที่ใกล๎กันหรืออยูํภายใน
กลุํมจังหวัดเดียวกันเข๎าอยูํในสถาบันเดียวกัน (ปัจจุบันแบํงเป็น 19 กลุํมจังหวัด หรือ 19 สถาบัน
อาชีวศึกษา ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง) (4)
2) แบบเฉพาะทาง คื อ การรวมวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอนวิ ช าใกล๎ เ คี ย งกั น เข๎ า อยูํ
ในสถาบันเดียวกัน (3)
3) ใช๎ ทั้ ง สองแนวทางรํวมกั น คือ แบบรวมกลุํม จังหวัด ได๎ 19 สถาบัน และ
แบบเฉพาะทาง ได๎สถาบันอาชีวศึกษาด๎านเกษตร 4 แหํง และสถาบันอาชีวศึกษาด๎านประมง 1 แหํง (3)
3.1) แบบตั้งใหมํ (1)
จะเห็ น ได๎ วํ า แนวโน๎ ม ยํ อ ยๆได๎ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจากที่ กํ า หนดไว๎
ในกรอบแนวคิดการวิจัย มีทั้งลดทอนลง และเพิ่มขึ้นตามทัศนะแนวโน๎มที่ได๎จากการสัมภาษณ์ เชํน
ด๎า นการจัด การเรีย นการสอนนั้นผู๎ วิจัย ได๎รวมแนวโน๎มยํ อ ย 2 ด๎ านคือ ด๎านระบบทวิภาคี และ
การเทียบโอนประสบการณ์ เข๎าเป็น 1 แนวโน๎มยํอย เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญสามารถ
เข๎ า ใจและรวมเป็ น ประเด็ น เดี ย วกั น และมี ผู๎ เ ชี่ ย วชาญหลายทํ า นมี ค วามเห็ น วํ า ในอนาคต
การอาชีวศึกษาไทยควรต๎องเพิ่มวิชาตํางๆที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพในโลกปัจจุบัน
และอนาคตในหลักสูตร ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเพิ่มประเด็น วิชาการที่ควรเพิ่มในหลักสูตร เป็นอีกหนึ่ง
แนวโน๎มยํอยของการจัดการเรียนการสอน ด๎านคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า ผู๎วิจัย
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได๎ 2 แนวโน๎มยํอยคือ การสร๎างคํานิยม และการสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม
ในการเรียนอาชีวศึกษา และ ในด๎านการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ์มีผู๎เชี่ยวชาญให๎ข๎อมูล
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด ตั้ ง สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง จะเป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานของ
การอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า
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2.

ผลการศึกษาแนวโน้มอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยในรอบนี้ผู๎วิจัยยังคงกําหนดกลุํมผู๎เชี่ยวชาญกลุํมเดียวกับรอบแรกและเนื่องจาก
ในรอบที่สองนี้ผู๎เชี่ยวชาญไมํสามารถอยูํในกลุํมตัวอยํางได๎ ครบทุกคนเนื่องจากการติดภารกิจอื่น
เชํนไปราชการตํางประเทศไมํสามารถให๎ความรํวมมือได๎ครบทุกกระบวนการ ประกอบกับเทคนิค
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุํนกับจํานวนกลุํมตัวอยํางในแตํละรอบโดยยอมรับสภาพ
ความเป็นจริงที่วําผู๎เชี่ยวชาญไมํสามารถเป็นกลุํมตัวอยํางให๎เราได๎เสมอ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552)
และการวิจัยครั้งนี้ให๎ความสําคัญกับการสํารวจแนวโน๎มที่เป็นไปได๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ ดังนั้น
ผู๎วิจัยจึงสํารวจแบบสอบถามจากผู๎เชี่ยวชาญกลุํมเดิม 25 ทํานตามกลุํมตัวอยํางที่ได๎กําหนดไว๎ โดย
ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ชํวงคะแนน วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จาก
แบบสอบถามเพื่ อหาคํา มั ธ ยฐาน (Median) ฐานนิย ม (Mode) และคําพิ สัย ระหวํางควอไทล์
(Interqurtile Range หรือ คํา Q3-Q1) เป็นรายข๎อเพื่อพิจารณาเลือกแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ในระดับ
มากขึ้นไป กลําวคือ แนวโน๎มที่มีคํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป และแนวโน๎มที่มีความสอดคล๎องกัน
ของความเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีคําพิสัยควอไทล์ไมํเกิน 1.5 และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
ต๎องมีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป และได๎วิเคราะห์ข๎อมูลรายด๎านสรุปได๎ดังนี้
ด๎ า นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
(พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาที่มี
โอกาสเป็นไปได๎ด๎านความสามารถทางทักษะวิชาชีพในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ มีความรู๎ทางภาษาอังกฤษ มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพแบบเจาะจง
อาชี พ ที่ ลึ ก ซึ้ ง มี ทั ก ษะและมี ฝี มื อ ในการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ พื้ น ฐาน มี ค วามสามารถ ทั ก ษะ
ที่หลากหลาย (multi skills) รวมถึงทักษะตํางสาขาอาชีพ เชํน ชํางพิมพ์ดีดได๎ มีความสามารถ
ในการสื่อสารที่ดี มีความรู๎และเข๎าใจศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ มีความสามารถในการพูด อําน เขียน
ได๎มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และ จีน
สํ ว นคุ ณ ลั ก ษณะผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านความสามารถทางทักษะวิชาชีพในระดับน๎อย (Md.< 3.5) คือ เป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อเป็น
ชํางฝีมือของโลก
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ความรู๎
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาที่มี
โอกาสเป็นไปได๎ด๎านความรู๎ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ มีความรู๎
เชิ ง ทฤษฎี ท างวิ ช าชี พ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ต๎ อ งเป็ น ผู๎ มี ค วามรู๎ ร อบตั ว
ในสาขาวิชาที่จบมา และ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต๎องเป็นผู๎ มีความรู๎เชิงลึก
ในสาขาวิชาที่จบมา
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ด๎านความสามารถทางเทคโนโลยี ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อสาร
ทาง social network เชํน facebook msnได๎ มีความรู๎ และความสามารถทางเทคโนโลยี วิชาชีพ
พื้นฐาน
ทักษะชีวิต
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ด๎านทักษะชี วิตในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ เป็นคนแหํงการเรียนรู๎ ใฝ่รู๎ สามารถทํางานเป็นทีมได๎ เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ เป็นผู๎มีความคิดริเริ่ม
สร๎า งสรรค์ กล๎าแสดงออก มีภาวะผู๎นํา มี ความไขว๎คว๎าทางอาชีพที่ตนถนัด รู๎จักสร๎างเครือขําย
รู๎และเข๎าใจความต๎องการของตนเอง สามารถแก๎ปัญหาเองได๎
นิสัยอุตสาหกรรม
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ด๎านนิสัยอุตสาหกรรม ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ พร๎อมรับการฝึก และพัฒนาตนเอง มีกิ จนิสัยในการทํางาน เชํน ตั้งใจ ขยั น ซื่อสัตย์ ใจสู๎
ตรงตํอเวลา มี ระเบีย บ มี วินัย อดทน รับผิชอบตํอตนเอง/ครอบครัว/สังคม รู๎จัก ป้องกั นตนเอง
จากการทํางาน เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎ที่มีจิตสาธารณะ
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มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ด๎านมีทัศนคติที่ดีตํอการทํา งาน ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ และรักองค์กร ต๎องรู๎วํา
เมื่ อ เรี ย นจบมี ค วามรู๎ ทั ก ษะ เมื่ อ ประกอบอาชี พ แล๎ ว จะได๎ รั บ รายได๎ สู ง เชื่ อ มั่ น วํ า การเรี ย น
อาชีวศึกษาทํา ให๎ดํารงชีพอยูํได๎ เป็นผู๎ที่มีอาชีพเป้าหมายที่อยากจะเป็น มีความฝันที่จะประสบ
ความสําเร็จ ไมํกลัวความลําบาก หรือทํางานหนัก ไมํกลัวความสกปรก
อื่นๆ
ผู๎เชี่ยวชาญมี ความเห็นวําแนวโน๎มคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ด๎านอื่นๆ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5 ) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ มีทักษะ
ความสามารถความรู๎ที่สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ
เป็นเจ๎า ของกิจการได๎ ไมํเลือกงาน เป็นคนดี มีความสุขขณะทํางานและใช๎ชีวิต และทํางานเกํ ง
ดังแสดงในตารางที่ 10
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ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
เป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นชํางฝีมือ
1
ของโลก
2 มีความรู๎ทางภาษาอังกฤษ
มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3
แบบเจาะจงอาชีพที่ลึกซึ้ง
มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
4
พื้นฐาน
มีความสามารถ และทักษะทีห่ ลากหลาย
(multi skills) รวมถึงทักษะตํางสาขาอาชีพ
5
เชํน ชํางพิมพ์ดีดได๎

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง

มัธยฐาน

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

≥3.5

Q3-Q1
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)
โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

≤1.5

100

0

3.18

3.05

0.52

ปานกลาง พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.88

3.92

0.66

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.00

4.00

0.63

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

92

8

3.96

3.97

0.59

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.85

3.97

0.59

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

6
7

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

Q3-Q1

≥3.5
4.05
4.04

4.10
4.05

≤1.5
0.61
0.55

โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

3.58

4.00

0.00

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.92

3.97

0.60

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

3.88

3.96

0.61

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.18

4.30

0.31

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
137

มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
มีความรู๎และเข๎าใจศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ
มีความสามารถในการพูด อําน เขียนได๎
8
มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และ จีน
ความรู๎
9 มีความรู๎เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10 ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎รอบตัวในสาขาวิชาที่
จบมา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
11 (ปวส.) ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎เชิงลึกใน
สาขาวิชาที่จบมา

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง
100
0
100
0

มัธยฐาน
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ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

ความสามารถทางเทคโนโลยี
มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 (IT) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อสารทาง
social network เชํน facebook msnได๎
มีความรู๎ และความสามารถทางเทคโนโลยี
13
วิชาชีพพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
14 เป็นคนแหํงการเรียนรู๎ ใฝ่รู๎
15 สามารถทํางานเป็นทีมได๎
16 เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์
17 เป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
18 กล๎าแสดงออก

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง

มัธยฐาน

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

≥3.5

Q3-Q1

โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

≤1.5

100

0

4.16

4.11

0.44

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.13

4.10

0.45

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0.56
0.28
0.47
0.42
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100
96
96
100
100

0
4
4
0
0

3.96
4.29
4.08
4.13
4.15

4.00
4.32
4.10
4.17
4.38
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

Q3-Q1

≥3.5
4.04
4.09
3.91
4.09
4.00

4.05
4.07
4.00
4.17
4.00

≤1.5
0.55
0.48
0.60
0.45
0.63

โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.18

4.25

0.38

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.29

4.32

0.28

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

3.95

3.90

0.80

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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19 มีภาวะผู๎นํา
20 มีความไขว๎คว๎าทางอาชีพที่ตนถนัด
21 รู๎จักสร๎างเครือขําย
22 รู๎และเข๎าใจความต๎องการของตนเอง
23 สามารถแก๎ปัญหาเองได๎
นิสัยอุตสาหกรรม
24 พร๎อมรับการฝึก และพัฒนาตัว
มีกิจนิสัยในการทํางาน เชํน ตั้งใจ ขยัน
ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอเวลา มีระเบียบ มีวินัย
25
อดทน รับผิชอบตํอตนเอง/ครอบครัว/
สังคม
26 รู๎จักป้องกันตนเองจากการทํางาน

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง
100
0
96
4
96
4
96
4
100
0

มัธยฐาน
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ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

27 เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม
28 เป็นผู๎ที่มีจิตสาธารณะ
มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน
29 มีความภาคภูมใจในอาชีพของตน
30 มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ และรักองค์กร
ต๎องรู๎วําเมื่อเรียนจบมีความรู๎ ทักษะ เมื่อ
31
ประกอบอาชีพแล๎วจะได๎รับรายได๎สูง
เชื่อมั่นวําการเรียนอาชีวศึกษาทําให๎
32
ดํารงชีพอยูํได๎
33 เป็นผู๎ที่มีอาชีพเป้าหมายที่อยากจะเป็น
34 มีความฝันที่จะประสบความสําเร็จ
35 ไมํกลัวความลําบาก หรือทํางานหนัก

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง
100
0
100
0

มัธยฐาน

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

Q3-Q1

≥3.5
4.45
4.29

4.90
4.32

≤1.5
-0.16
0.28

โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

96
96

4
4

4.38
4.29

4.41
4.32

0.19
0.28

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.12

4.08

0.46

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.23

4.23

0.34

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96
100
100

4
0
0

4.13
4.36
4.11

4.17
4.50
4.50

0.42
0.14
0.38

มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา

36 ไมํกลัวความสกปรก
อื่นๆ
มีทักษะความสามารถความรู๎ที่
37 สนองตอบความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน
สามารถประกอบอาชีพอิสระ เป็น
38
เจ๎าของกิจการได๎
39 ไมํเลือกงาน
เป็นคนดี มีความสุขขณะทํางานและใช๎
40
ชีวิต และทํางานเกํง

ที่พึงประสงค์
(%)
พึง ไมํพึง
96
4

มัธยฐาน

ฐานนิยม

(Md.)

(Mo)

Q3-Q1

≥3.5
3.89

4.00

≤1.5
0.75

โอกาส

ภาพ

ความสอดคล๎อง

เป็นไปได๎

อนาคต

ของความเห็น

มาก
มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.29

4.32

0.28

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.23

4.23

0.34

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

92

8

3.91

4.00

0.60

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.13

4.14

0.46

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ด๎านหลักสูตร
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านด๎านหลักสูตรในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ มีหลักสูตร
ที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม รักษา เครื่องใช๎สํานักงาน มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิต
ชํ า งเพื่ อ การดูแ ล ซํอ มแซม บ๎ า นและที่ อยูํ อ าศั ย มี ห ลัก สู ต รที่มุํ ง เน๎น การผลิ ต ชํ างเพื่ อ การดู แ ล
ซํอมแซม รักษา เครื่องมืออุตสาหกรรม มี หลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม
รักษา เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น สังคม
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ให๎ ทั นเทคโนโลยี เชํ น เมื่ อ มี ร ถไฟฟ้ า ต๎อ งมี ห ลั ก สู ต รที่ ผ ลิต ชํ า งซํ อ ม
รถไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน (ผลิตคนให๎ตรงกับงาน
แตํล ะธุรกิ จ แตํละประเภท) สํารวจความต๎องการของสถานประกอบการ ในแตํล ะท๎องถิ่นวําง
ต๎องการแรงงานอยํางไร ต๎องรู๎ทิศทางการพัฒนาประเทศและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ต๎ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ แนวโน๎ ม
อุตสาหกรรมในอนาคต (ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี) จัดการเรียนการสอนแบบเจาะจง ไมํใชํรู๎ทุกเรื่องแตํไมํ
ถํองแท๎ มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์ ระบบ
ทางไกลแบบ e-learningและมุํงเน๎นสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านด๎านหลักสูตรในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5 ) คือ มุํงเน๎นหลักสูตรทางด๎าน
การเกษตร การกสิกรรม
วิชาการที่ควรเพิ่มในหลักสูตร
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านวิชาการที่ควรเพิ่มในหลักสูตรในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ มีวิชา
ที่สอนวิธีการประกวดราคา และรับเหมางาน ให๎ความรู๎ในเรื่องการใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎อง จัดให๎มี
วิชาหน๎าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตย รักชาติและประวัติศาสตร์ไทย เพิ่มเติมในหลักสูตร
ต๎องจัดการเรียนการสอนด๎านมาตรฐานในโรงงาน เชํน ISO ตํางๆ วิชาที่สอนให๎เด็กมีความเป็นคน
มากขึ้น สอนให๎เป็นคนดี จัดให๎มีวิชาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคม จัดให๎มีการเรียนการสอน
วิชาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ (safety and health) เพื่อให๎รู๎จักดูแลและป้องกัน ตนเอง
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ขณะทํางาน /อยูํกับครอบครัว/สังคม จัดให๎มีวิชาความรู๎รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน เชํน การอําน
หนังสือพิมพ์ หรือเลําขําว
วิธีการจัดการเรียนการสอน
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย เน๎นการฝึกปฏิบัติ ให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัส
กั บ อาชี พ จริง เชํ น การฝึก งาน จัด ให๎เด็ก ได๎ศึก ษาดูงานในสถานประกอบการและต๎อ งจัดให๎ มี
การประกวดนวัตกรรม ผลงานเด็กในระดับห๎องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับประเทศ
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ต๎องมี
ความยื ด หยุํ น ตามเทคโนโลยี และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมไปถึ ง ยื ด หยุํ น ตามผู๎ เ รี ย น และ
สถานประกอบการ ต๎องจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน (Project Base) หรือ เรียนเป็น
ชิ้ น งาน เรีย นเป็ นโครงการ เรีย นเป็ นเรื่อ งๆ เชํ น การทํ าชิ้ นงานหนึ่ง ชิ้ นสามารถถอดเป็ นวิ ช า
ได๎หลายวิชา จัดการเรียนการสอนโดยให๎ครูและนักเรียนลงพื้นที่เพื่อให๎ความรู๎ ชุมชน และมีการ
ประเมิ นผลการลงพื้ นที่ จากผลงานการให๎ความรู๎ จัดการเรี ย นการสอนให๎ นัก เรี ย นรู๎จัก ทําวิจั ย
ฝึกงานจําลองในโรงเรียน เชํน การตั้งบริษัทจําลอง หรือ ร๎านค๎าจําลอง จัดการเรียนการสอนที่เด็ก
สามารถนําผลจากการปฏิบัติมาวิจัย และสรุปเป็นหลักการเองได๎ และสามารถตํอยอดผลงาน และ
สิ่งประดิษฐ์ได๎ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง การจัดให๎เด็กมีเวลาในการเรียน
และการฝึกปฏิบัติให๎มากเพื่อลดเวลาวํางหรือเวลาสํวนตัวที่อาจกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท เชํน
เรียนและทํางานครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ สถานศึกษาต๎องมีระบบแนะแนวอาชีพที่ดีเพื่อให๎เด็ก
รู๎วําจะต๎องประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา สถานศึกษาต๎องมีการประเมินผล
การเรี ย นรู๎ นั ก เรี ย นรายบุ ค คล เนื่ อ งจากแตํ ล ะคนใช๎ เ วลาในการรั บ รู๎ และฝึ ก ทั ก ษะตํ า งกั น
ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็น สําคัญ สถานศึกษาต๎องทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยกเรียน
ในแตํละสาขา มีการปฏิรูปการสอบโดยเน๎นการสอบปฏิบัติ ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง (Md. <3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ จัดการเรียนการสอนที่สามารถตํอยอดอาชีพได๎
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ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
(มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ
ผู๎เรียนสามารถเรียนข๎ามสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการ
ระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ เน๎นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (เรียนด๎วย ทํางานด๎วย)
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ ต๎องจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ และจริงจัง ไมํใชํสํงเด็กไปฝึกงาน
เพราะหลั ก สูต รบั ง คั บ / สถานประกอบการรับ เด็ก ฝึ ก งานเพราะเกรงใจ การสํ งเด็ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ
ในสถานประกอบการณ์ต๎องตํอเนื่อง ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3 เดือน ต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎ปกครอง
ถึงระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีที่ชัดเจน ต๎องทําความเข๎าใจกับสถานประกอบการถึง
หลักการ และวิธีดําเนินการ การประเมินผลระบบทวิภาคีที่ชัดเจน การวัดผล ประเมินผลการเรียน
ระบบทวิภาคีต๎องได๎มาตรฐาน
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎ม
ที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม
(QR > 1.5) คือ ระบบการเรียนแบบพหุภาคี(เรียนเป็นเครือขําย)การจัดระบบทวิภาคีต๎องมีการ
เทียบโอนประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียนดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ด๎านหลักสูตร
มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม
1
รักษา เครื่องใช๎สํานักงาน
มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม
2
บ๎านและที่อยูํอาศัย
มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม
3
รักษา เครื่องมืออุตสาหกรรม
มีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม
4
รักษา เครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตรต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบท
5
ท๎องถิ่น สังคม

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100

0

3.96

3.95

1.10

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.05

4.10

1.33

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.05

4.10

1.33

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.00

4.17

1.58

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.04

4.08

1.02

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
145
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให๎ทันเทคโนโลยี เชํน
เมื่อมีรถไฟฟ้า ต๎องมีหลักสูตรที่ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้า
เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต๎องการของ
7 ตลาดแรงงาน (ผลิตคนให๎ตรงกับงานแตํละธุรกิจ แตํละ
ประเภท)
สํารวจความต๎องการของสถานประกอบการ ในแตํละ
8
ท๎องถิ่นวํางต๎องการแรงงานอยํางไร
ต๎องรู๎ทิศทางการพัฒนาประเทศและวางแผนการจัดการ
9
เรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ต๎องพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎ม
10
อุตสาหกรรมในอนาคต (ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี)
11 จัดการเรียนการสอนแบบเจาะจง ไมํใชํรู๎ทุกเรื่องแตํไมํถํองแท๎
6

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100

0

4.15

4.33

1.23

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.45

4.64

0.93

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.09

4.13

1.11

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.29

4.32

0.77

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.39

4.32

0.45

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี
12 เทียบโอนประสบการณ์ ระบบทางไกลแบบ e-learning
และอื่นๆ
13 มุํงเน๎นหลักสูตรทางด๎านการเกษตร การกสิกรรม
14 มุํงเน๎นสาขาวิชาที่ขาดแคลน
วิชาการที่ควรเพิ่มในหลักสูตร
15 มีวิชาที่สอนวิธีการประกวดราคา และรับเหมางาน
16 ให๎ความรู๎ในเรื่องการใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎อง
จัดให๎มีวิชาหน๎าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตย รักชาติ
17
และประวัติศาสตร์ไทย เพิ่มเติมในหลักสูตร
ต๎องจัดการเรียนการสอนด๎านมาตรฐานในโรงงาน เชํน
18
ISO ตํางๆ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100

0

4.25

4.21

0.59

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96
100

4
0

3.57
4.23

3.23
4.21

2.61
0.71

มาก
มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง
พึงประสงค์ สอดคล๎อง

96
100

4
0

3.96
4.29

4.00
4.32

1.10
0.77

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.08

4.07

0.87

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.38

4.58

0.69

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
147

148

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5

จัดให๎มีวิชาที่สอนให๎เด็กมีความเป็นคนมากขึ้น สอนให๎
100
เป็นคนดี
20 จัดให๎มีวิชาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคม
100
จัดให๎มีการเรียนการสอนวิชาความปลอดภัยและการดูแล
21 สุขภาพ (safety and health) เพื่อให๎รู๎จักดูแลและป้องกัน
96
ตนเองขณะทํางาน/อยูํกับครอบครัว/สังคม
จัดให๎มีวิชาความรู๎รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน เชํน การ
22
96
อํานหนังสือพิมพ์ หรือเลําขําว
วิธีการจัดการเรียนการสอน
ต๎องมีความยืดหยุํนตามเทคโนโลยี และบริบทที่
23 เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงยืดหยุํนตามผู๎เรียน และสถาน
100
ประกอบการ
19
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

0

4.27

4.20

0.48

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.14

4.09

0.40

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.38

4.42

0.69

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.09

4.17

1.11

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.13

4.12

0.62

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎
≤1.5
0.71

ของความเห็น

ปานกลาง พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.00

4.06

1.20

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.04

4.08

1.02

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.96

3.97

0.88

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

3.94

4.50

1.91

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.44

4.77

1.41

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

149

24 จัดการเรียนการสอนที่สามารถตํอยอดอาชีพได๎
ต๎องจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน (Project
Base) หรือ เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ เรียนเป็น
25
เรื่องๆ เชํน การทําชิ้นงานหนึ่งชิ้นสามารถถอดเป็นวิชาได๎
หลายวิชา
จัดการเรียนการสอนโดยให๎ครูและนักเรียนลงพื้นที่เพื่อให๎
26 ความรู๎ชุมชน และมีการประเมินผลการลงพื้นที่จากผลงาน
การให๎ความรู๎
27 จัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนรู๎จักทําวิจัย
ผู๎เรียนสามารถเรียนข๎ามสาขา และวิชาได๎ตามความ
28
ต๎องการ
29 ฝึกงานจําลองในโรงเรียน เชํน การตั้งบริษัทจําลอง หรือ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
100 0
3.23
3.21

150

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ร๎านค๎าจําลอง
30 เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย
31 เน๎นการฝึกปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนที่เด็กสามารถนําผลจากการปฏิบัติมา
32 วิจัย และสรุปเป็นหลักการเองได๎ และสามารถตํอยอด
ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ได๎
33 มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
34 ให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัสกับอาชีพจริง เชํน การฝึกงาน
การจัดให๎เด็กมีเวลาในการเรียนและการฝึกปฏิบัติให๎มาก
เพื่อลดเวลาวํางหรือเวลาสํวนตัวที่อาจกํอให๎เกิดการ
35
ทะเลาะวิวาท เชํน เรียนและทํางานครบทั้ง 7 วันในหนึ่ง
สัปดาห์

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5

150

ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100
100

0
0

4.76
4.72

5.00
5.00

0.84
0.95

100

0

4.23

4.21

0.71

100
100

0
0

4.05
4.72

4.10
4.80

1.33
0.95

92

8

4.38

4.36

0.56

มากที่สุด พึงประสงค์
มากที่สุด พึงประสงค์
มาก

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

มาก
พึงประสงค์
มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100

0

4.46

4.43

0.48

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.31

4.29

0.63

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.25

4.21

0.59

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100

0
0

4.32
4.84

4.26
4.91

0.52
0.64

มาก
พึงประสงค์
มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.54

4.57

1.40

มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.46

4.50

0.60

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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สถานศึกษาต๎องมีระบบแนะแนวอาชีพที่ดีเพื่อให๎เด็กรู๎วํา
จะต๎องประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษา
สถานศึกษาต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎นักเรียน
37 รายบุคคล เนื่องจากแตํละคนใช๎เวลาในการรับรู๎ และฝึก
ทักษะตํางกัน ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็นสําคัญ
สถานศึกษาต๎องทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยก
38
เรียนในแตํละสาขา
39 มีการปฏิรูปการสอบโดยเน๎นการสอบปฏิบัติ
40 จัดให๎เด็กได๎ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ต๎องจัดให๎มีการประกวดนวัตกรรม ผลงานเด็กในระดับ
41
ห๎องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับประเทศ
42 ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา
36

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี และการเทียบโอนประสบการณ์
เน๎นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (เรียนด๎วย
43
ทํางานด๎วย)
44 มีระบบการเรียนแบบพหุภาคี (เรียนเป็นเครือขําย)
ต๎องจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ และ
45
จริงจัง ไมํใชํสํงเด็กไปฝึกงานเพราะหลักสูตร
การสํงเด็กฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ต๎องตํอเนื่อง
46
ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3 เดือน
ต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎ปกครองถึงระบบการจัดการเรียน
47
การสอนแบบทวิภาคีที่ชัดเจน
ต๎องทําความเข๎าใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ และ
48
วิธีดําเนินการ การประเมินผลระบบทวิภาคีที่ชัดเจน

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

100

0

4.72

4.80

0.95

มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.94

4.50

1.91

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.38

4.36

0.56

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.38

4.36

0.56

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.45

4.58

0.75

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.31

4.29

0.63

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
การจัดระบบทวิภาคีต๎องมีการเทียบโอนประสบการณ์
ให๎กับผู๎เรียน
การวัดผล ประเมินผลการเรียนระบบทวิภาคีต๎องได๎
50
มาตรฐาน
49

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.) (Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5

96

4

4.31

4.71

1.53

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.46

4.50

0.60

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

153
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ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
คุณลักษณะครู
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านคุณลักษณะครู ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ครูต๎องมีเป้าหมาย
ในการทํางาน ครูมีความรู๎ มีทักษะในสาขาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ครูมีความรู๎ในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ ครูมีความสามารถในการถํายทอดๆ เรื่องยากๆ ให๎เป็น
เรื่องที่เข๎าใจงําย ครูต๎องเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองตํอเนื่องสม่ําเสมอให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ครูต๎องสอนให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ ครูต๎องมุํงสอน และฝึกให๎เด็กเกิด การเรียนรู๎
และเข๎าใจด๎วยตนเอง
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านคุณลักษณะครู ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคํ าร๎อยละ 85 ขึ้นไป) ครูต๎องทํางานเชิงรุก
สามารถผลิตตําราการเรียน การสอนเอง ครูสามารถผลิตตําราให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน ครูรู๎ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีความรู๎ด๎านจิตวิทยาของเด็กวัยที่ตนเอง
สอน ครูเป็นต๎นแบบให๎นักเรียน ครูต๎องเข๎าใจและใช๎ระบบ Child Center อยํางถูกต๎อง ครูสามารถ
แนะแนว และชี้นําเด็กอยํางถูกต๎อง ครูต๎องปลูกจิตสํานึก ให๎รักอาชีพ ครูต๎องเป็นผู๎อํานวยความ
สะดวกให๎แกํ นัก เรีย น ครูต๎องสอนและเตรีย มเด็ก ให๎ส อดคล๎องกั บสภาพแวดล๎อม ครูส ามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต๎องเหมาะสม นอกจากวิชาที่รับผิดชอบแล๎ว
ครูต๎องสอน วิชาคน วิชาชีพ และธุรกิจแกํนักเรียนด๎วย ครูใช๎เทคโนโลยี ทันสมัยเป็นสื่อการเรียน
การสอน ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านคุณลักษณะครูในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR >1.5) คือ การเป็นครูที่มีเครือขําย
ประสบการณ์วิชาชีพ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ครูต๎องมี
ใบประกอบวิ ช าชี พ อาชี พ ครู ต๎ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ครู ต๎ อ งรั ก และภู มิ ใ จในอาชี พ ครู
หนํวยงานตํางๆ สังคมยกยํองครูที่มีฝีมือ
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ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ครูต๎องได๎รับ
การฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพที่ สอนอยํางตํอเนื่อง โดยสถานศึกษาต๎องกําหนดให๎ครูมีชํวงเวลา
ในการเข๎าไปอยูํในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ ครูต๎องมีประสบการณ์วิชาชีพ
เกํงปฏิบัติ ครูต๎องรู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยํางแท๎จริง ครูต๎องจบ และสอน
ตรงสาขา ทัศนคติที่ดีในอาชีพครู ครูได๎รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ
คุณภาพครู
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านคุณภาพครู ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ มีการวัดคุณภาพครูผู๎สอน
วิชาชีพจากประสบการณ์ ไมํใชํวัดจากวุฒิการศึกษา
อื่นๆ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ของครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านคุณภาพครู ในระดับน๎อย (Md. ≤3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR > 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ น๎อยกวํา 85 ) คือ ครูสามารถ
ลงโทษเด็กได๎ เชํน การตี ดังในตารางที่ 12
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ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

156

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
ที่พึงประสงค์
(Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

คุณลักษณะครู
1 ครูต๎องทํางานเชิงรุก
100
2 ครูต๎องมีเป้าหมายในการทํางาน
96
3 ครูมีความรู๎ มีทักษะในสาขาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง
96
4 ครูสามารถผลิตตําราการเรียน การสอนเอง
96
ครูสามารถผลิตตําราให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
5
96
ตลาดแรงงาน
6 ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
100
7 ครูรู๎ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
100
8 ครูมีความรู๎ในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ
96
9 ครูมีความรู๎ด๎านจิตวิทยาของเด็กวัยที่ตนเองสอน
96
10 ครูเป็นต๎นแบบให๎นักเรียน
96

0
4
4
4

4.36
4.54
4.61
3.85

4.50
4.82
4.86
3.83

0.84
1.40
1.23
1.53

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
ไมํสอดคล๎อง

4

3.95

4.00

1.43

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0
0
4
4
4

4.54
4.38
4.72
4.18
4.33

4.74
4.41
4.88
4.25
4.65

1.40
0.69
0.95
1.02
1.25

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
เป็นไปได๎

ของความเห็น

≤1.5
1.02
0.84
0.84

มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.72

4.86

0.95

มากที่สุด

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.81

4.92

0.74

มากที่สุด

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

3.73

4.50

0.52

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.33

4.65

1.25

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100

0
0

4.00
4.33

4.00
4.65

1.58
1.25

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง
สอดคล๎อง
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11 ครูต๎องเข๎าใจและใช๎ระบบ Child Center อยํางถูกต๎อง
12 ครูสามารถแนะแนว และชี้นําเด็กอยํางถูกต๎อง
13 ครูต๎องปลูกจิตสํานึกให๎รักอาชีพ
ครูมีความสามารถในการถํายทอดๆเรื่องยากๆให๎เป็น
14
เรื่องที่เข๎าใจงําย
ครูต๎องเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองตํอเนื่องสม่ําเสมอให๎ทัน
15
ตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
16 ครูต๎องเป็นผู๎อํานวยความสะดวกให๎แกํนักเรียน
ครูต๎องสอนและเตรียมเด็กให๎สอดคล๎องกับ
17
สภาพแวดล๎อม
18 เป็นครูที่มีเครือขําย
19 ครูสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอน

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม
ที่พึงประสงค์
(Md.)
(Mo)
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
92 8
4.18
4.25
100 0
4.36
4.50
100 0
4.36
4.50

158

ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน
ที่ถูกต๎องเหมาะสม
นอกจากวิชาที่รับผิดชอบแล๎วครูต๎องสอน วิชาคน
20
วิชาชีพ และธุรกิจแกํนักเรียนด๎วย
21 ครูใช๎เทคโนโลยีทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน
22 ครูต๎องสอนให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์
ครูต๎องมุํงสอน และฝึกให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจ
23
ด๎วยตนเอง
24 ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูต๎องได๎รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพที่สอนอยําง
25 ตํอเนื่อง โดยสถานศึกษาต๎องกําหนดให๎ครูมีชํวงเวลาใน
การเข๎าไปอยูํในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง

158

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
ที่พึงประสงค์
(Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100

0

4.15

4.30

1.23

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100

0
0

4.36
4.54

4.50
4.69

0.84
1.40

มาก
มากที่สุด

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.72

4.86

0.95

มากที่สุด

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.29

4.32

0.77

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.36

4.50

0.84

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

159

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

100

0

4.32

4.28

0.52

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.29

4.33

0.77

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100

0
0

4.31
4.54

4.29
4.63

0.63
1.40

มาก
มากที่สุด

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.38

4.41

0.69

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100
100

0
0
0

4.54
4.76
4.54

4.63
4.91
4.69

1.40
0.84
1.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

พึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

159

สม่ําเสมอ
26 ครูต๎องมีประสบการณ์วิชาชีพ เกํงปฏิบัติ
ครูต๎องรู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยําง
27
แท๎จริง
28 ครูต๎องจบ และสอนตรงสาขา
29 ครูต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ
ทัศนคติที่ดีในอาชีพครู
ครูได๎รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตาม
30
ความสามารถ
31 อาชีพครูต๎องเป็นที่ยอมรับของสังคม
32 ครูต๎องรักและภูมิใจในอาชีพครู
33 หนํวยงานตํางๆ สังคมยกยํองครูที่มีฝีมือ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
ที่พึงประสงค์
(Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

160

ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

160

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
ที่พึงประสงค์
(Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
(%)
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

คุณภาพครู
มีการวัดคุณภาพครูผู๎สอนวิชาชีพจากประสบการณ์ ไมํใชํ
34
100
วัดจากวุฒิการศึกษา
อื่นๆ
35 ครูสามารถลงโทษเด็กได๎ เชํน การตี
36

0

4.36

4.50

0.84

มาก

64

2.14

0.50

2.04

น๎อย

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

ไมํพึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

161

ด๎านที่ 4 ความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ความรํวมมือจากหนํวยงาน
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎ม ความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านความรํวมมือจากหนํวยงานในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ
สถานศึ ก ษาทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษาต๎ อ งได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากสถานประกอบการตํ า งๆ
การอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงในประเทศที่เกี่ยวข๎อง เชํน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ อยํางจริงจัง
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎ม ความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านความรํวมมือจากหนํวยงานในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคํา
ร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ
การอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานในตํางประเทศ เชํน UNESCO, SEMEO
กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการต๎องรํวมมื อกันอยํางจริงจัง สถานศึกษาทางด๎านการ
อาชีวศึกษาต๎องได๎รับการมีสํวนรํวมในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค และตํางประเทศ
รูปแบบความรํวมมือ
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎ม ความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านรูปแบบความรํวมมือในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ สถาบัน หรือ
โรงเรี ย นที่ เ ข๎ ม แข็ ง ชํ ว ยเหลื อ สถาบั น หรื อ โรงเรี ย นที่ อํ อ นแอกวํ า ต๎ อ งมี ก ารรํ ว มมื อ ทางด๎ า น
การอาชีวศึกษากับนานาชาติในอุตสาหกรรมหรือสํวนที่แตํละประเทศเข๎มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรีย นระหวํางประเทศ สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องพัฒนาหลัก สูตรรํวมกั น
สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการต๎องมีก ารประสานงานและติดตํอสื่อสารกั นอยํ างตํอเนื่อง
ทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข๎องต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง ทุกหนํวยงาน
ทุ ก กระทรวงที่ เ กี่ ย วข๎ อ งต๎ อ งดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอาชี ว ศึ ก ษา
อยํ า งจริง จัง ทุ ก หนํวยงานรํวมกั นวางแผนพั ฒนา และผลิตกํ าลังคนทุก ระดับรํวมกั น ดังแสดง
ในตารางที่ 13

162

ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ
ความรํวมมือจากหนํวยงาน
สถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือ
1
จากสถานประกอบการตํางๆ
การอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกหนํวยงาน
ทุกกระทรวงในประเทศที่เกี่ยวข๎อง เชํน
2
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ฯลฯ อยํางจริงจัง
การอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน
3
ในตํางประเทศ เชํน UNESCO, SEMEO
กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการต๎องรํวมมือกัน
4
อยํางจริงจัง
สถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาต๎องได๎รับการมีสํวน
5
รํวมในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค และตํางประเทศ
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100

0

4.44

4.70

1.14

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.33

4.65

1.25

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

92

8

3.57

3.21

2.61

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

96

4

4.19

4.67

1.66

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.19

4.67

1.66

มาก

พึงประสงค์ ไมํสอดคล๎อง
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

รูปแบบความรํวมมือ
สถาบัน หรือโรงเรียนที่เข๎มแข็งชํวยเหลือ สถาบันหรือ
6
96
โรงเรียนที่อํอนแอกวํา
ต๎องมีการรํวมมือทางด๎านการอาชีวศึกษากับนานาชาติใน
7
100
อุตสาหกรรมหรือสํวนที่แตํละประเทศเข๎มแข็ง
8 มีการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนระหวํางประเทศ
96
สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องพัฒนาหลักสูตร
9
100
รํวมกัน
สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องมีการประสานงาน
10
100
และติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง
ทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข๎องต๎องให๎ความสําคัญ
11
96
การอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง

4

3.88

3.96

1.19

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

3.96

4.00

1.10

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

3.91

4.00

1.30

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.23

4.23

0.71

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.13

4.17

0.94

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ
ทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข๎องต๎องดําเนินการ
12 เกี่ยวกับการสํงเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาอยําง
จริงจัง
ทุกหนํวยงานรํวมกันวางแผนพัฒนา และผลิตกําลังคนทุก
13
ระดับรํวมกัน
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
96

4

4.15

4.30

1.23

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.15

4.30

1.23

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
(มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ
รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
การประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ ต๎องกําหนดรูปแบบการประกันคุณภาพของผลผลิต (ผู๎เรียน) ต๎องกําหนดรูปแบบ
การประกันคุณภาพของระบบ (สถานศึกษา) ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาจากภายนอกโดย สมศ. และผู๎ประเมิน
ใช๎เกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทดสอบคุณภาพผู๎เรีย นกํอนจบทั้งด๎านวิชาชีพและภาคปฏิบัติ
สถานศึกษาต๎องรับผิดชอบกรณีที่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแล๎วไมํได๎มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ
หนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านหนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านหนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
(มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ
สภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการต๎องเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านหนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับปานกลาง (Md. ≤ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
ไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือกําหนดให๎สภาพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหนํวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
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ลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) คือต๎องกําหนดบันได
ความก๎าวหน๎าอาชีพที่แนํนอน ต๎องกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีความสอดคล๎องในด๎านคําจ๎าง และ
ทักษะฝีมือ ต๎องกําหนดคําตอบแทนที่ตํางกัน ในสาขาอาชีพ และระดับผลการทํางานที่ตํางกัน
ระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านระดับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือต๎องกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาในแตํละอาชีพ ต๎องกําหนด
มาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาแหํ ง ชาติ ต๎ อ งกํ า หนดมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ อาเซี ย น ต๎ อ งกํ า หนด
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่เป็นสากล (ใช๎กันทั่วโลก)
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านระดับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≥1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ (มีคําร๎อยละน๎อยกวํา 85) คือต๎องกําหนด
มาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค ดังแสดงในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)

ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา

Q3-Q1 ฐานนิยม โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
(Mo) เป็นไปได๎
ของความเห็น
≤1.5

100

0

4.29

1.89

4.77

มาก

พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.13

0.62

4.10

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.08

0.87

4.07

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.18

1.02

4.25

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.25

1.13

4.50

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.15

1.23

4.30

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
1 รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
การประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2 ต๎องกําหนดรูปแบบการประกันคุณภาพของผลผลิต
(ผู๎เรียน)
3 ต๎องกําหนดรูปแบบการประกันคุณภาพของระบบ
(สถานศึกษา)
4 ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา
5 ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาจาก
ภายนอกโดย สมศ. และผู๎ประเมินใช๎เกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
6 ต๎องทดสอบคุณภาพผู๎เรียน กํอนจบ ทั้งด๎านวิชาชีพ

ภาพอนาคต มัธยฐาน
พึงประสงค์(%) (Md.)
พึง ไมํพึง
≥3.5

168

ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และภาคปฏิบัติ
สถานศึกษาต๎องรับผิดชอบกรณีที่นักเรียนที่สําเร็จ
7
การศึกษาแล๎วไมํได๎มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ
หนํวยงานที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
8 สภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
ต๎องเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
9 กําหนดให๎สภาพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหนํวยงาน
กลางในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
10 จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ
ลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ

ภาพอนาคต มัธยฐาน
พึงประสงค์(%) (Md.)
พึง ไมํพึง
≥3.5

168

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
Q3-Q1 ฐานนิยม โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
(Mo) เป็นไปได๎
ของความเห็น
≤1.5

84

16

4.09

1.11

4.20

มาก

ไมํพึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

3.57

2.61

3.23

มาก

พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

80

20

3.38

1.56

3.50

ปานกลาง พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.31

0.63

4.30

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ภาพอนาคต มัธยฐาน
พึงประสงค์(%) (Md.)
พึง ไมํพึง
≥3.5
88 12
3.96

11 กําหนดบันไดความก๎าวหน๎าในอาชีพที่แนํนอน
12 ต๎องกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีความสอดคล๎องในด๎าน
88
คําจ๎างและทักษะฝีมือ
13 ต๎องกําหนดคําตอบแทนที่ตํางกัน ในสาขาอาชีพ และ
100
ระดับผลการทํางานที่ตํางกัน

12

4.11

1.47

4.50

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.33

1.25

4.65

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100
100
84
100
92

0
0
16
0
8

4.20
4.15
3.88
4.20
4.18

0.55
0.79
1.19
0.55
0.66

4.17
4.17
3.92
4.17
4.17

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์
ไมํพึงประสงค์
พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

88

12

4.18

0.66

4.18

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
14 ต๎องกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน
15 ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาในแตํละอาชีพ
16 ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค
17 ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาแหํงชาติ
18 ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับอาเซียน
19 ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาที่เป็นสากล (ใช๎กัน
ทั่วโลก)

Q3-Q1 ฐานนิยม โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
(Mo) เป็นไปได๎
ของความเห็น
≤1.5
1.10
4.00
มาก
พึงประสงค์ สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาลด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ด๎านงบประมาณ
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านงบประมาณในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
(มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) คือ
รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง รัฐต๎องจัดสรรงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน และ
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ด๎านนโยบาย
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านนโยบายในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
(มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) และผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํล ะแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) คือ
รัฐต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง รัฐต๎องกําหนดให๎การศึกษาและการอาชีวศึกษา
เป็นนโยบายชาติ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านนโยบายในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ รัฐ
ต๎ อ งมี ก ารกํ า หนดนโยบายทางด๎ า นอาชี ว ศึ ก ษาที่ แ นํ น อนและชั ด เจน รั ฐ ต๎ อ งกํ า หนดนโยบาย
การสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพ รัฐต๎องกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ที่ชัดเจน รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
รัฐมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนอาชีวศึ กษาเอกชนเทําเทียมกับโรงเรียนของรัฐ เชํน
การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาครู , การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียนเอกชน รัฐต๎องรวม
อาชีวศึก ษาของรัฐและเอกชนไว๎ในการดูแลของหนํวยงานเดีย วกั น รัฐต๎องกํ าหนด ดําเนินการ
ติดตามและควบคุมสัดสํวนการรับเด็กสายสามัญและอาชีวศึก ษาอยํางจริงจัง รัฐต๎องมีนโยบาย
ฝึก และพัฒนาคนไปทํางานได๎ทั่วโลก รัฐต๎องมีนโยบายให๎โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดปริญญา
ตรีทางวิชาชีพเชํนเดียวกับวิทยาลัยของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมให๎เป็นรูปธรรม รัฐต๎องมีนโยบายกําหนดและควบคุมจํานวนผู๎เรียนในสายสามัญ
และสายอาชี วศึ ก ษาที่ ชั ดเจน นายกรัฐมนตรีต๎องเห็นความสําคัญของการอาชีวศึก ษา รัฐต๎องมี
นโยบายสร๎างความภูมิใจในอาชีพแตํละอาชีพ
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านนโยบายในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องใน
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แตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ (มีคําร๎อยละน๎อยกวํา 85) คือ
มีนโยบายควบคุมจํานวนผู๎เรียนระดับอุดมศึกษา นายกรัฐมนตรีต๎องกํากับติดตามเองจึงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการอาชีวศึกษา และรัฐต๎องมีนโยบายยกเลิกระเบียบที่ห๎ามนักเรียนสอบตก
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านนโยบายในระดับปานกลาง (Md. ≤ 3.5) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ รัฐบาลต๎องมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย
ด๎านครู
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านครูในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ รัฐกําหนดให๎ครู
ทุกคนในประเทศคือครูของประเทศชาติ ไมํแบํงวําครูรัฐหรือครูเอกชน สวัสดิการเทํากันทั้งหมด
ต๎อ งเพิ่ ม อัต รากํ า ลั ง ครู รั ฐให๎ก ารสนั บ สนุ นที่ เป็ นระบบและตํ อเนื่ อง โดยมีแ ผนการพั ฒ นาครู
ระยะยาว รัฐต๎องกําหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎สอน รัฐต๎องกําหนดให๎มีสถาบันหรือศูนย์พัฒนาที่ผลิต
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
การวิจัย
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการวิจัยในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํ
ละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ รัฐต๎อง
สํง เสริ ม การวิ จั ย ในระดับ สถาบั น เพื่ อ ให๎ เ กิ ด องค์ ค วามรู๎ รัฐ ต๎ อ งกํ า หนดให๎ มี ก ารวิจั ย ทางด๎ า น
การอาชีวศึกษาให๎มากขึ้นและนําผลงานการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ
85 ขึ้นไป) คือ รัฐต๎องจัดตั้งสถาบันเพื่อสํงเสริมอาชีพ รัฐต๎องสํงเสริมการพัฒนาและตํอยอดอาชีพ
รัฐต๎องสร๎างความภูมิใจ ยกระดับอาชีพ เชํน อาชีพเกษตรกร รัฐต๎องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี
และประโยชน์การเรียนสายอาชีพให๎ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง
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กฎหมาย
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านกฎหมายในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ต๎องมี
กฎหมายบั ง คั บ ใช๎ อ ยํ า งจริ ง จั ง กํ า หนดและพั ฒ นากฎหมายให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ยุ ค สมั ย และ
การเปลี่ยนแปลง เชํน อาชีพสงวนของคนไทย มีการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
อยํางจริงจัง
ความรํวมมือ
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านความรํวมมือในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ รัฐ
ต๎องเป็ นผู๎กํ า หนดบทบาทให๎เกิ ดความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ ย วข๎องกั บการอาชีวศึก ษา รัฐ
ต๎องกําหนดให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการวัดคุณภาพนักเรียน รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัย
ทางอาชี วศึ ก ษารํวมกั บ สถานประกอบการ ต๎อ งจัดสวัส ดิก ารให๎ส ถานประกอบการที่ใ ห๎ความ
รํวมมือกับการอาชีวศึกษา เชํน โครงการทวิภาตี รัฐต๎องผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษา (ทั้ ง ผลั ก และดึ ง ให๎ เ กิ ด การมี สํ ว นรํ ว ม) รั ฐ ต๎ อ งทํ า ข๎ อ ตกลงกั บ
สถานประกอบการ ในกรณีที่ผลิตเด็กตามที่สถานประกอบการต๎องการ สถานประกอบการต๎อ ง
รับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํา แนวโน๎ มการสนั บ สนุ น ของรัฐ บาลทางด๎ า นการอาชี วศึ ก ษา
ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านความรํวมมือในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎อง
ในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ (มีคําร๎อยละน๎อยกวํา 85 ) คือ
รัฐต๎องจัดตั้ง Training Center โดยบริษัทตํางๆ มีหน๎าที่นําเครื่องรุํนใหมํๆ มาแสดงให๎นักเรียน
ได๎ศึกษา(เหมือนประเทศสิงคโปร์)ดังแสดงในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
ด๎านงบประมาณ
1 รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง
2 รัฐต๎องจัดสรรงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน และผู๎เรียน
เป็นสําคัญ
ด๎านนโยบาย
3 รัฐต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
4 รัฐต๎องมีการกําหนดนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษาที่
แนํนอนและชัดเจน
5 รัฐต๎องกําหนดนโยบายการสํงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนสายอาชีพ
6 รัฐต๎องกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่
ชัดเจน

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100

0

4.42

4.83

0.73

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.15

4.30

0.42

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.72

4.93

0.62

มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.45

4.64

0.94

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.45

4.64

0.94

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.33

4.65

0.94

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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174

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
7 รัฐต๎องกําหนดให๎การศึกษาและการอาชีวศึกษาเป็น
นโยบายชาติ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
8 รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมนโยบาย
ทางด๎านอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
9 รัฐมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนเทําเทียมกับโรงเรียนของรัฐ เชํน การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาครู การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือน
โรงเรียนเอกชน
10 รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไว๎ในการดูแล
ของหนํวยงานเดียวกัน
11 รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมสัดสํวนการ
รับเด็กสายสามัญและอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
12 รัฐต๎องมีนโยบายฝึกและพัฒนาคนไปทํางานได๎ทั่วโลก

174

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100

0

4.54

4.74

0.83

มากที่สุด พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.44

4.75

0.82

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.46

4.79

0.78

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

4.40

4.87

0.70

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

4.29

4.77

0.81

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.00

4.68

0.92

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
13 รัฐต๎องมีนโยบายให๎โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิด
ปริญญาตรีทางวิชาชีพเชํนเดียวกับวิทยาลัยของรัฐบาล
14 รัฐบาลมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมให๎เป็นรูปธรรม
15 รัฐบาลต๎องมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย
16 มีนโยบายควบคุมจํานวนผู๎เรียนระดับอุดมศึกษา

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
88

12

3.88

4.86

0.73

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

3.63

4.86

0.73

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

64

36

3.00

3.00

0.63

ปานกลาง

76

24

3.56

4.00

0.60

มาก

12

3.58

3.20

0.38

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.43

4.79

0.78

มาก

สอดคล๎อง

20

4.06

4.60

1.02

มาก

พึงประสงค์
ไมํพึง
ประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

สอดคล๎อง
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17 มีนโยบายกําหนด และควบคุมจํานวนผู๎เรียนในสายสามัญ
88
และสายอาชีวศึกษาที่ชัดเจน
18 นายกรัฐมนตรีต๎องเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา
96
19 นายกรัฐมนตรีต๎องกํากับ ติดตามเองจึงจะเกิดการ
80
เปลี่ยนแปลงทางการอาชีวศึกษา

ไมํพึง
ประสงค์
ไมํพึง
ประสงค์

176

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
20 รัฐต๎องมีนโยบายสร๎างความภูมิใจในอาชีพแตํละอาชีพ
21 รัฐมีนโยบายยกเลิกระเบียบที่ห๎ามนักเรียนสอบตก

176

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
96
4
4.22
4.59
1.01
มาก
พึงประสงค์ สอดคล๎อง
ไมํพึง
72 28
3.58
3.17
0.42
มาก
สอดคล๎อง
ประสงค์

ด๎านครู
22 รัฐกําหนดให๎ครูทุกคนในประเทศคือครูของประเทศชาติ
96
ไมํแบํงวําครูรัฐหรือครูเอกชน สวัสดิการเทํากันทั้งหมด
23 ต๎องเพิ่มอัตรากําลังครู
96
24 รัฐให๎การสนับสนุนที่เป็นระบบและตํอเนื่อง โดยมี
100
แผนการพัฒนาครูระยะยาว
25 รัฐต๎องกําหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎สอน
100
26 รัฐต๎องกําหนดให๎มีสถาบันหรือศูนย์พัฒนาที่ผลิตครู และ
96
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
การวิจัย

4

4.04

4.21

0.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.18

4.35

0.24

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.13

4.19

0.39

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.29

4.35

0.24

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.09

4.20

0.41

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
27 รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพื่อให๎เกิดองค์
ความรู๎
28 รัฐต๎องกําหนดให๎มีการวิจัยทางด๎านการอาชีวศึกษาให๎มาก
ขึ้นและนําผลงานการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ
29 รัฐต๎องจัดตั้งสถาบันเพื่อสํงเสริมอาชีพ
30 รัฐต๎องสํงเสริมการพัฒนาและตํอยอดอาชีพ
31 รัฐต๎องสร๎างความภูมิใจ ยกระดับอาชีพ เชํน อาชีพ
เกษตรกร
32 รัฐต๎องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และประโยชน์การ
เรียนสายอาชีพให๎ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
96

4

4.25

4.50

1.11

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.29

4.77

0.81

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96
100

4
0

3.94
4.11

4.50
4.50

1.14
1.13

มาก
มาก

พึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

4.22

4.59

1.01

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

4.08

4.79

0.80

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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178

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล

178

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

กฎหมาย
33 ต๎องมีกฎหมายบังคับใช๎อยํางจริงจัง
96
34 กําหนดและพัฒนากฎหมายให๎สอดคล๎องกับยุค สมัยและ
96
การเปลี่ยนแปลง เชํน อาชีพสงวนของคนไทย
35 มีการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
96
อยํางจริงจัง
ความรํวมมือ
36 รัฐบาลต๎องเป็นผู๎กําหนดบทบาทให๎เกิดความรํวมมือของ
100
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
37 รัฐบาลต๎องกําหนดให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมใน
96
การวัดคุณภาพนักเรียน
38 รัฐบาลต๎องสํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษารํวมกับสถาน
96
ประกอบการ

4

4.22

4.59

1.01

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.40

4.87

0.70

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.40

4.87

0.70

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.11

4.59

1.01

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.00

4.17

0.68

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

4

4.19

4.67

0.93

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล
39 ต๎องจัดสวัสดิการให๎สถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ
กับการอาชีวศึกษา เชํน โครงการทวิภาคี
40 รัฐต๎องผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
การอาชีวศึกษา (ทั้งผลักและดึงให๎เกิดการมีสํวนรํวม)
41 รัฐต๎องทําข๎อตกลงกับสถานประกอบการ ในกรณีที่ผลิต
เด็กตามที่สถานประกอบการต๎องการ สถานประกอบการ
ต๎องรับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ
42 รัฐต๎องจัดตั้ง Training Center โดยบริษัทตํางๆมีหน๎าที่นํา
เครื่องรุํนใหมํๆมาแสดงให๎นักเรียนได๎ศึกษา (เหมือน
ประเทศสิงคโปร์)

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต ความสอดคล๎อง
พึงประสงค์(%) (Md.)
(Mo)
เป็นไปได๎
ของความเห็น
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100

0

4.11

4.50

1.13

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.11

4.50

1.13

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

4.11

4.50

1.13

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

84

16

4.25

4.81

0.76

มาก

ไมํพึง
ประสงค์

สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
การสร๎างคํานิยม
ผู๎เชี่ย วชาญมีค วามเห็นวําแนวโน๎มคํานิย มในการเรีย นอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านการสร๎างคํานิยมในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ สื่อมวลชนต๎องนําเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรํวมมือกันสร๎าง และ
ผลักดันให๎เกิดคํ านิยมการเรียนสายอาชีพ รัฐบาลยกระดับและให๎เงินเดือน แกํปราชญ์ชาวบ๎าน
เพื่อสาร๎า งความภูมิใ จในอาชี พการเกษตรและอาชีพพื้ นบ๎าน ครูต๎องแนะแนวอาชีพ ให๎เด็ก ม.3
เห็นภาพการเรียนสายอาชีพวําดีอยํางไร ครูต๎องสร๎างความภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให๎นักเรียน
รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคนจบสายอาชีพสูงๆ ต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
การสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม
ผู๎เชี่ย วชาญมีค วามเห็นวําแนวโน๎มคํานิย มในการเรีย นอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละ
แนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ทุกภาคสํวน
ประชาสัมพันธ์คนประสบความสําเร็จเพราะการทํางาน ไมํใชํเพราะวุฒิการศึกษา สังคมต๎องให๎
เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็กเกํงทํา งานเกํง
ปฏิบัติ เกํงฝีมืออาชีพ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได๎ระหวํางเรียน และ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจชีวิต
ผู๎เชี่ย วชาญมีค วามเห็นวําแนวโน๎มคํานิย มในการเรีย นอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคํา
ร๎อยละ 85 ขึ้นไป) แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ
ประชาสัม พันธ์ก ารเรีย นสายอาชีพ วํา มี รายได๎ระหวํางเรีย น เรีย นจบแล๎วมีงานทํา เงินเดือนสูง
มีโอกาสก๎าวหน๎าทางอาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)

ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา

ความสอดคล๎อง
ของความเห็น

96

4

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.09

4.20

1.11

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.29

4.33

0.77

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.05

4.25

1.33

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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การสร๎างคํานิยม
1 สื่อมวลชนต๎องนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการ
อาชีวศึกษา
2 สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรํวมมือกันสร๎าง
และผลักดันให๎เกิดคํานิยมการเรียนสายอาชีพ
3 รัฐบาลยกระดับและให๎เงินเดือน แกํปราชญ์ชาวบ๎าน
เพื่อสร๎างความภูมิใจในอาชีพการเกษตรและอาชีพ
พื้นบ๎าน
4 ครูต๎องแนะแนวอาชีพให๎เด็ก ม.3 เห็นภาพการเรียนสาย
อาชีพวําดีอยํางไร
5 ครูต๎องสร๎างความภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให๎
นักเรียน
6 รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคนจบสายอาชีพสูงๆ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

182

ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
7 ต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
การสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม
8 ทุกภาคสํวนประชาสัมพันธ์คนประสบความสําเร็จ
เพราะการทํางาน ไมํใชํเพราะวุฒิการศึกษา
9 สังคมต๎องให๎เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต
10 ประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพวํามีรายได๎ระหวําง
เรียน เรียนจบแล๎วมีงานทํา เงินเดือนสูง มีโอกาส
ก๎าวหน๎าทางอาชีพ
11 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็ก
เกํงทํางาน เกํงปฏิบัติ เกํงฝีมืออาชีพ
12 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มี
รายได๎ระหวํางเรียน

182

ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
100
0
4.36 4.50 0.84
มาก
พึงประสงค์

ความสอดคล๎อง
ของความเห็น
สอดคล๎อง

96

4

4.22

4.59

1.36

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.33

4.65

1.25

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.31

4.71

1.53

มาก

พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

92

8

4.11

4.50

1.47

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96

4

4.15

4.36

1.23

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
13 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง
ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจชีวิต

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5
96

4

4.25

4.50

1.13

มาก

พึงประสงค์

ความสอดคล๎อง
ของความเห็น
สอดคล๎อง

183

184

ด๎านที่ 8 การบริหารการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
การกระจายอํานาจ
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการบริหารการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการ
กระจายอํานาจ ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 4.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมี
วิสัยทัศน์ ก๎าวทันกระแสโลกาภิวัตน์
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการบริหารการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการ
กระจายอํานาจ ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป) คือ การมีนโยบาย เป้าหมาย
เดีย วกั นแตํอาจแตกตํา งในด๎า นวิธีก ารทํ า งานได๎ สถานศึก ษาต๎องเป็นนิติบุ คคล กํ ากั บ ติดตาม
การทํางานของสถานศึกษาโดยชุมชน ประเมินผลการกระจายอํานาจการอาชีวศึกษาในแตํละสํวน
รั ฐ บาลเรํ ง ดํ า เนิ น การการจั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา การมอบอํ า นาจการกระจายอํ า นาจ
ต๎องพิจารณาขนาดของพื้นที่ แตํละพื้นที่ด๎วย สํวนกลางมอบอํานาจให๎สถานศึกษาในการจัดซื้อ
จัดจ๎างเอง สถานศึกษาต๎องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการบริหารการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการ
กระจายอํานาจในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
แตํผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR > 1.5) คือ การบริหารการอาชีวศึกษา
ต๎องมีความเป็นอิสระ
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มการบริหารการอาชีวศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได๎ ด๎านการ
กระจายอํานาจในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR
≤ 1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ (มีคําร๎อยละน๎อยกวํา 85) คือ กําหนดให๎มีการแขํงขันกัน
ระหวํางสถานศึกษา
รู ป แบบการจั ด ตั้ ง สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา (สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษามี ห น๎ า ที่ ดํ า เนิ น การจั ด
การอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ)
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม การบริ ห ารการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ นไปได๎
ด๎านรูปแบบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ (มีคําร๎อยละ 85 ขึ้นไป)
คือ จัดตั้ง สถาบันอาชีวศึ กษา แบบรวมกลุํมจังหวัด คือ การรวมวิทยาลัย ที่อยูํพื้ นที่ใ กล๎กันหรือ
อยูํภายในกลุํมจังหวัดเดียวกันเข๎าอยูํ ในสถาบันเดียวกัน (ปัจจุบันแบํงเป็น 19 กลุํมจังหวัด หรือ
19 สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง) และจัดตั้ง
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สถาบันอาชีวศึกษา โดยการใช๎ทั้งสองแนวทางรํวมกัน คือ แบบรวมกลุํมจังหวัด ได๎ 19 สถาบัน และ
แบบเฉพาะทาง ได๎สถาบันอาชีวศึกษาด๎านเกษตร 4 แหํง และสถาบันอาชีวศึกษาด๎านประมง 1 แหํง
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม การบริ ห ารการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านรูปแบบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล๎องในแตํล ะแนวโน๎ม (QR ≤ 1.5) แตํเป็นแนวโน๎มที่ไ มํพึ งประสงค์ (มีคําร๎อยละ
น๎อยกวํา 85) คื อ จัดตั้ง สถาบั นอาชีวศึก ษาแบบเฉพาะทาง คือ การรวมวิทยาลัย ที่เปิดสอนวิชา
ใกล๎เคียงกันเข๎าอยูํในสถาบันเดียวกัน
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น วํ า แนวโน๎ ม การบริ ห ารการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎
ด๎านรูปแบบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในระดับปานกลาง (Md. ≤ 3.5) ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นไมํ
สอดคล๎ องในแตํ ล ะแนวโน๎ม (QR >1.5) และเป็น แนวโน๎ม ที่ไ มํพึ งประสงค์ (มี คํา ร๎อ ยละ
น๎อยกวํา 85) คือ แบบตั้งใหมํ ดังแสดงในตารางที่ 17
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ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการ
การกระจายอํานาจ
1 การบริหารการอาชีวศึกษาต๎องมีความเป็นอิสระ
2 มีนโยบาย เป้าหมายเดียวกันแตํอาจแตกตํางในด๎านวิธีการ
ทํางานได๎
3 สถานศึกษาต๎องเป็นนิติบุคคล
4 กําหนดให๎มีการแขํงขันกันระหวํางสถานศึกษา
5 กํากับ ติดตามการทํางานของสถานศึกษาโดยชุมชน
6 ประเมินผลการกระจายอํานาจการอาชีวศึกษา
ในแตํละสํวน
7 รัฐบาลเรํงดําเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
การมอบอํานาจการกระจายอํานาจต๎องพิจารณาขนาดของ
8
พื้นที่ แตํละพื้นที่ด๎วย
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

ความสอดคล๎อง
ของความเห็น

100

0

4.14

4.73

2.04

มาก

พึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

100

0

4.25

4.50

0.63

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

96
84
96

4
16
4

4.25
4.09
3.57

4.50
4.20
3.23

0.63
0.57
0.89

มาก
มาก
มาก

พึงประสงค์
ไมํพึงประสงค์
พึงประสงค์

สอดคล๎อง
สอดคล๎อง
สอดคล๎อง

100

0

3.85

3.70

0.63

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

100

0

4.29

4.33

0.52

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

88

12

4.09

4.17

0.57

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)

ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการ

ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

9 สํวนกลางมอบอํานาจให๎สถานศึกษาในการจัดซื้อ
100
จัดจ๎างเอง
10 สถานศึกษาต๎องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม
100
11 ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันกระแสโลกา
ภิวัตน์
100
รูปแบบการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา
(สถาบันอาชีวศึกษามีหน้าที่ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษา
ในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบัติการ)
12 แบบรวมกลุํมจังหวัด คือ การรวมวิทยาลัยที่อยูํพื้นที่ใกล๎
กันหรืออยูํภายในกลุํมจังหวัดเดียวกันเข๎าอยูํในสถาบัน
เดียวกัน (ปัจจุบันแบํงเป็น 19 กลุํมจังหวัด หรือ
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ความสอดคล๎อง
ของความเห็น

0

4.19

4.67

0.78

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.33

4.25

0.42

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

0

4.76

4.89

0.37

มากที่สุด

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

12

4.25

4.50

1.25

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง
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ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการ
19 สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง)
13 แบบเฉพาะทาง คือ การรวมวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชา
ใกล๎เคียงกันเข๎าอยูํในสถาบันเดียวกัน
14 ใช๎ทั้งสองแนวทางรํวมกัน คือ แบบรวมกลุํมจังหวัด ได๎
19 สถาบัน และแบบเฉพาะทาง ได๎สถาบันอาชีวศึกษา
ด๎านเกษตร 4 แหํง และสถาบันอาชีวศึกษาด๎านประมง 1
แหํง
15 แบบตั้งใหมํ
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการวิจัยด๎านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) (ตํอ)
ภาพอนาคต มัธยฐาน ฐานนิยม Q3-Q1 โอกาสความ ภาพอนาคต
พึงประสงค์(%) (Md.) (Mo)
เป็นไปได๎
พึง ไมํพึง ≥3.5
≤1.5

ความสอดคล๎อง
ของความเห็น

84

16

3.57

3.30

1.79

มาก

ไมํพึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง

88

12

3.89

4.10

1.39

มาก

พึงประสงค์

สอดคล๎อง

56

44

3.31

3.10

1.56

ปานกลาง ไมํพึงประสงค์

ไมํสอดคล๎อง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาอนาคตภาพที่ เ ป็ นไปได๎ และพึ งประสงค์ ข องการอาชี วศึ ก ษาไทยใน
ทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ด๎วยการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยมีคําถามการวิจัย คือ
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ตามความเห็นของ
ผู๎เชี่ยวชาญมีแนวโน๎มเป็นอยํางไร มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน คือ (1) การกําหนด
และเตรียมผู๎เชี่ยวชาญ (2) การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ หรือ EDFR รอบที่ 1 (3) การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ (4) การพัฒนาเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (5) การสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญรอบที่ 2 โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หรือ EDFR รอบที่ 2 (6) การเขียนภาพ
อนาคต โดยผู๎ วิ จั ย คั ด เลื อ กแนวโน๎ ม ที่ เ ป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ มากขึ้ น ไป กลํ า วคื อ แนวโน๎ ม ที่ มี
คํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป และแนวโน๎มที่มีความสอดคล๎องกันของความเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ
ที่มีคําพิสัยระหวํางควอไทล์ไมํเกิน 1.5 รวมไปถึงแนวโน๎มที่มีระดับคะแนนความพึงประสงค์ที่มี
คําร๎อยละ 85 ขึ้นไป มาเขียนอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)
ซึ่งในบทนี้ผู๎วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับคือ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ
ข๎อเสนอแนะตามลําดับ
1.

สรุปผลการวิจัย
1.1. สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ EDFR รอบที่ 1
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสัมภาษณ์ ผู๎เชี่ยวชาญทั้งสิ้นจํานวน 27 ทําน กํอนการสัมภาษณ์
ผู๎วิจัยได๎สอบถามถึงแนวโน๎มหลักทั้ง 8 ด๎านวําผู๎เชี่ยวชาญเห็นด๎วยหรือไมํอยํางไร ผลคือผู๎เชี่ยวชาญ
25 ทํ านเห็นวําแนวโน๎ม ทั้ ง 8 ด๎า นครอบคลุ ม ทุก ด๎านของการอาชีวศึกษาในอีก 10 ปีข๎างหน๎า
สํวนอีก 2 ทํานเห็นวําคํอนข๎างครอบคลุม
ผลการวิ เ คราะห์ แ นวโน๎ มที่ เ ป็ น ไปได๎ ของการอาชี วศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ 27 ทําน ประมาณคําแนวโน๎มที่เป็นไปได๎จากกระบวนการการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR รอบแรก ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายด๎าน 8 ด๎านได๎ดังนี้
ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
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ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาต๎องเป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นชํางฝีมือของโลก มีความรู๎ทางภาษาอั งกฤษ
มีทักษะและมีฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพแบบเจาะจงอาชีพที่ลึกซึ้ง มีทักษะและมีฝีมือในการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพพื้นฐาน มีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย (multi skills) รวมถึงทักษะตํางสาขา
อาชีพ เชํน ชํางพิมพ์ดีดได๎ มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีความรู๎และเข๎าใจศั พท์เทคนิคทาง
วิชาชีพ มีความสามารถในการพูด อําน เขียนได๎มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และ จีน (2) ด๎าน
ความรู๎ ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาต๎องมี ความรู๎เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ ผู๎สําเร็จการศึก ษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎รอบตัวในสาขาวิชาที่จบมา ผู๎สําเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎เชิงลึกในสาขาวิชาที่จบมา มี
ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อสารทาง social network
เชํน facebook msnได๎ มีความรู๎ และความสามารถทางเทคโนโลยีวิชาชีพพื้นฐาน (3) ด๎านทักษะชีวิต
ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องเป็นคนแหํงการเรียนรู๎ ใฝ่รู๎ สามารถทํางานเป็นทีมได๎ เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู๎มี ค วามคิ ด ริเ ริ่ ม สร๎ า งสรรค์ กล๎ า แสดงออก มีภ าวะผู๎ นํ า มี ค วามไขว๎ค ว๎ า ทางอาชี พ ที่ ต นถนั ด
รู๎จักสร๎างเครือขําย รู๎และเข๎าใจความต๎องการของตนเอง สามารถแก๎ปัญหาเองได๎ (4) ด๎านนิสัย
อุตสาหกรรม ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องพร๎อมรับการฝึก และพัฒนาตนเอง มีกิจนิสัยในการทํางาน เชํน
ตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอเวลา มีระเบียบ มีวินัย อดทน รับผิชอบตํอตนเอง/ครอบครัว/สังคม
รู๎จักป้องกันตนเองจากการทํางาน เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎ที่มีจิตสาธารณะ (5) ด๎าน
การมีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องมีความภาคภูมใจในอาชีพของตน มีทัศนคติ
ที่ดีตํออาชีพ และรักองค์กร ต๎องรู๎วําเมื่อเรียนจบมีความรู๎ ทักษะ เมื่อประกอบอาชีพแล๎วจะได๎รับ
รายได๎สูง เชื่อมั่นวําการเรียนอาชีวศึกษาทําให๎ดํารงชีพอยูํได๎ เป็นผู๎ที่มีอาชีพเป้าหมายที่อยากจะเป็น
มีความฝันที่จะประสบความสําเร็จ ไมํก ลัวความลําบาก หรือทํางานหนัก ไมํกลัวความสกปรก
(6) ด๎านอื่นๆ ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องมีทักษะความสามารถความรู๎ที่สนองตอบความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ๎าของกิจการได๎ ไมํเลือกงาน เป็นคนดี มีความสุข
ขณะทํางานและใช๎ชีวิต และทํางานเกํง
ด๎านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็น
วําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านหลักสูตรการอาชีวศึกษาต๎องมีหลักสูตรที่มุํงเน๎น
การผลิ ต ชํ า งเพื่ อ การดู แ ล ซํ อ มแซม รั ก ษา เครื่ อ งใช๎ สํ า นั ก งาน บ๎ า นและที่ อ ยูํ อ าศั ย เครื่ อ งมื อ
อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบท
ท๎องถิ่น สังคม มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให๎ทันเทคโนโลยี เชํน เมื่อมีรถไฟฟ้า ต๎องมีหลักสูตร
ที่ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้า ต๎องเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน
(ผลิ ต คนให๎ ต รงกั บ งานแตํ ล ะธุ ร กิ จ แตํ ล ะประเภท) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต๎ อ งมี ก ารสํ า รวจ
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ความต๎องการของสถานประกอบการ ในแตํละท๎องถิ่นวํางต๎องการแรงงานอยํางไร ต๎องรู๎ทิศทาง
การพัฒนาประเทศและวางแผนการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ต๎องพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มอุตสาหกรรมในอนาคต (ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี) มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเจาะจง ไมํใชํรู๎ทุกเรื่องแตํไมํถํองแท๎ มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระบบ
นอกระบบ ทวิ ภ าคี เที ย บโอนประสบการณ์ ระบบทางไกลแบบ e-learningและอื่ น ๆ มุํ ง เน๎ น
หลักสูตรทางด๎านการเกษตร การกสิกรรม โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน (2) วิชาการที่ควรเพิ่ม
ในหลักสูตร คือ วิธีการประกวดราคา และรับเหมางาน การใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎อง วิชาหน๎าที่พลเมือง
ศีล ธรรม ประชาธิป ไตย รักชาติและประวัติศาสตร์ ไ ทย วิชาเกี่ ย วกับ มาตรฐานในโรงงาน เชํน
ISO ตํางๆ วิชาที่สอนให๎เด็กมีความเป็นคนมากขึ้น สอนให๎เป็นคนดี วิชาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ในสังคม วิชาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ (safety and health) และวิชาความรู๎รอบตัว และ
เหตุก ารณ์ ปั จ จุ บั น เชํ น การอํ า นหนั ง สือ พิ ม พ์ หรื อเลํา ขํ าว (3) วิธี ก ารจัด การเรีย นการสอน
ต๎องมีความยืดหยุํนตามเทคโนโลยี และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงยืดหยุํนตามผู๎เรียน และ
สถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนที่สามารถตํอยอดอาชีพได๎ จัดการเรียนการสอน โดย
ใช๎โครงการเป็นฐาน (Project Base) หรือ เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ เรียนเป็นเรื่องๆ เชํน
การทําชิ้นงานหนึ่งชิ้นสามารถถอดเป็นวิชาได๎หลายวิชา ให๎ครูและนักเรียนลงพื้นที่เพื่อให๎ความรู๎
ชุมชน และมีการประเมินผลการลงพื้นที่จากผลงานการให๎ค วามรู๎ ให๎นักเรียนรู๎จักทําวิจัย ให๎ผู๎เรียน
สามารถเรียนข๎ามสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการ ให๎นักเรียนฝึกงานจําลองในโรงเรียน เชํน
การตั้งบริษัทจําลอง หรือ ร๎านค๎าจําลอง มีการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย เรียน
โดยเน๎นการฝึกปฏิบัติ ให๎เด็กสามารถนําผลจากการปฏิบัติมาวิจัย และสรุปเป็นหลักการเองได๎ และ
สามารถตํ อ ยอดผลงานและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ด๎ มี ก ารระดมทรั พ ยากรจากทุ ก ภาคสํ วนที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
ให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัสกับอาชีพจริง เชํน การฝึกงาน การจัดให๎เด็กมีเวลาในการเรียน และ
การฝึกปฏิบัติให๎มากเพื่ อลดเวลาวํางหรือเวลาสํวนตัวที่อาจกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท เชํน เรียน
และทํางานครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ สถานศึกษาต๎องมีระบบแนะแนวอาชีพที่ดีเพื่อให๎เด็กรู๎วํา
จะต๎อ งประกอบอาชี พ อะไรในอนาคตเมื่ อสํ าเร็ จการศึ ก ษา สถานศึก ษาต๎ องมีก ารประเมิน ผล
การเรี ย นรู๎ นั ก เรี ย นรายบุ ค คล เนื่ อ งจากแตํ ล ะคนใช๎ เ วลาในการรั บ รู๎ และฝึ ก ทั ก ษะตํ า งกั น
ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็นสําคัญ สถานศึกษาต๎องทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยกเรียน
ในแตํ ล ะสาขา มี ก ารปฏิ รู ป การสอบโดยเน๎ น การสอบปฏิ บั ติ จั ด ให๎ เ ด็ ก ได๎ ศึ ก ษาดู งาน
ในสถานประกอบการ ต๎องจัดให๎มีการประกวดนวัตกรรม ผลงานเด็กในระดับห๎องเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับประเทศ ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา (4) ระบบทวิภาคี และการเทียบ
โอนประสบการณ์ เป็นระบบที่ต๎องเน๎นให๎มีการจัดการเรียนการ (เรียนด๎วย ทํา งานด๎วย) ต๎องจัด
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การเรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ และจริงจัง ไมํใชํสํงเด็กไปฝึกงานเพราะหลักสูตรบังคับ /
สถานประกอบการรับเด็กฝึกงานเพราะเกรงใจ การสํงเด็กฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ต๎อง
ตํอเนื่อง ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3 เดือน ต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎ป กครองถึงระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาคีที่ชัดเจน รวมไปถึงต๎องทําความเข๎าใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ และ
วิธีดํา เนินการ การประเมิ นผลระบบทวิภาคีที่ชัดเจน การจัดระบบทวิภาคี ต๎องมีก ารเทีย บโอน
ประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียน มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนระบบทวิภาคีต๎องได๎มาตรฐาน และ
อีกระบบที่นําสนใจคือระบบการเรียนแบบพหุภาคี (เรียนเป็นเครือขําย)
ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอนสายอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํา
แนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านคุณลักษณะครู แนวโน๎มคือครูต๎องทํางานเชิงรุก
มี เป้ า หมายในการทํ า งาน มี ค วามรู๎ มี ทั ก ษะในสาขาวิชาที่ ส อนอยํ างลึ ก ซึ้ง สามารถผลิ ตตํารา
การเรี ย นการสอนเอง สามารถผลิ ต ตํ า ราให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการของตลาดแรงงาน
มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู รู๎ ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล มี ค วามรู๎ ใ นวิ ช าชี พ ครู
มีจรรยาบรรณ มีความรู๎ด๎านจิตวิทยาของเด็กวัยที่ตนเองสอน เป็นต๎นแบบให๎นักเรียน ครูต๎องเข๎าใจ /
ใช๎ ระบบ Child Center อยํ า งถูก ต๎อง สามารถแนะแนว และชี้นําเด็ก อยํ างถูก ต๎ อง สามารถ
ปลูกจิตสํานึกเด็กให๎รักอาชีพ มีความสามารถในการถํายทอดๆเรื่องยากๆให๎เป็นเรื่องที่เข๎าใจงําย
ครู ต๎อ งเรี ย นรู๎ และพั ฒ นาตนเองตํ อเนื่อ งสม่ํ า เสมอให๎ทั น ตํอ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
ครูต๎องเป็นผู๎อํานวยความสะดวกให๎แกํนักเรียน สอนและเตรียมเด็กให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม
เป็ นครูที่ มี เครือขํ า ย สามารถประยุ ก ต์เทคโนโลยี เป็นสื่อการเรีย นการสอนที่ถูก ต๎ องเหมาะสม
นอกจากวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบแล๎ ว ครู ต๎ อ งสอน วิ ช าคน วิ ช าชี พ และธุ ร กิ จ แกํ นั ก เรี ย นด๎ ว ย
ครูใช๎เทคโนโลยีทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน สอนให๎นักเรียนรู๎ จักคิด วิเคราะห์ มุํงสอน และ
ฝึกให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจด๎วยตนเอง และมีวิธีการสอนที่หลากหลาย (2) ด๎านประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ต๎ อ งได๎ รั บ การฝึ ก อบรมในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ส อนอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง โดยสถานศึ ก ษา
ต๎องกําหนดให๎ครูมีชํวงเวลาในการเข๎าไปอยูํ ในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ
ครูต๎องมีประสบการณ์วิชาชีพ เกํงปฏิบัติ รู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยํางแท๎จริง
ครูต๎องจบ และสอนตรงสาขา มีใบประกอบวิชาชีพ (3) ด๎านทัศนคติที่ดีในอาชีพครู แนวโน๎มคือ
ครูได๎รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ อาชีพครูต๎องเป็นที่ยอมรับของสังคม
ครูต๎องรักและภูมิ ใจในอาชีพ ครู หนํวยงานตํางๆ สังคมยกยํองครูที่มีฝีมือ (4) ด๎านคุณภาพครู
แนวโน๎มต๎องมีการวัดคุณภาพครูผู๎สอนวิชาชีพจากประสบการณ์ ไมํใชํวัดจากวุฒิการศึกษา (5) ด๎าน
อื่นๆ แนวโน๎มคือ ครูสามารถลงโทษเด็กได๎ เชํน การตี

193

ด๎านที่ 4 ความรํวมมือการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํา
แนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านความรํวมมือจากหนํวยงาน แนวโน๎มคือสถานศึกษา
ทางด๎านการอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากสถานประกอบการตํางๆ การอาชีวศึกษาต๎อง
ได๎รับความรํวมมือจากทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวงในประเทศที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม การอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน
ในตํางประเทศ เชํน UNESCO, SEMEO อยํางจริงจัง รวมไปถึงสถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษา
ต๎องได๎รับการมีสํวนรํวมในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค และตํางประเทศ (2) ด๎านรูปแบบความรํวมมือ
แนวโน๎มคือสถาบัน หรือโรงเรียนที่เข๎มแข็งชํวยเหลือ สถาบันหรือโรงเรียนที่อํอนแอกวํา ต๎องมี
การรํวมมือทางด๎านการอาชีวศึกษากับนานาชาติในอุ ตสาหกรรมหรือสํวนที่แตํละประเทศเข๎มแข็ง
มีการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนระหวํางประเทศ สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องพัฒนา
หลักสูตรรํวมกัน มีการประสานงานและติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง ทุกหนํวยงาน ทุกกระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข๎ องต๎อ งให๎ค วามสํ า คั ญ ดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บการสํ ง เสริม และสนับ สนุ นการอาชีว ศึก ษา
อยํางจริงจัง ทุกหนํวยงานรํวมกันวางแผนพัฒนา และผลิตกําลังคนทุกระดับรํวมกัน
ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํา
แนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ แนวโน๎มคือ รัฐต๎องเป็น
ผู๎กํา หนดมาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ (2) ด๎านการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา
แนวโน๎ม คื อ ต๎องกํ า หนดรูป แบบการประกันคุณภาพของผลผลิต (ผู๎เรีย น) ต๎องกําหนดรูปแบบ
การประกันคุณภาพของระบบ (สถานศึกษา) มีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายใน
สถานศึก ษา มี ระบบการประเมิ นการจัดการอาชีวศึก ษาจากภายนอกโดย สมศ. และผู๎ประเมิน
ใช๎เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทดสอบคุณภาพผู๎เรียน กํอนจบ ทั้งด๎านวิชาชีพ และภาคปฏิบัติ
รวมไปถึงสถานศึกษาต๎องรับผิดชอบกรณีที่ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแล๎วไมํได๎มาตรฐาน (3) ด๎าน
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หนํ ว ยงานที่ กํ า หนดคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ คื อ สภาหอการค๎ า สภาอุ ต สาหกรรม
สถานประกอบการต๎ อ งเป็ น ผู๎ กํ า หนดคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ หรื อ กํ าหนดให๎ ส ภาพั ฒนาฝี มื อ แรงงาน
เป็นหนํวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ หรือจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นผู๎กําหนด
คุณวุฒิวิชาชีพ (4) ด๎านลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ แนวโน๎มคือ ต๎องกําหนดบันไดความก๎าวหน๎าอาชีพ
ที่ แ นํ น อน มี ค วามสอดคล๎ อ งในด๎ า นคํ า จ๎ า งและทั ก ษะฝี มื อ ต๎ อ งกํ า หนดคํ า ตอบแทนที่ ตํ า งกั น
ในสาขาอาชีพ และระดับผลการทํางานที่ตํางกัน (5) ด๎านระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา แนวโน๎ม
คือ ต๎องกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน กํ าหนดมาตรฐานอาชีวศึก ษาในแตํละอาชีพ
ต๎องกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค มาตรฐานอาชีวศึกษาแหํงชาติ มาตรฐานอาชีวศึกษา
ระดับอาเซียน มาตรฐานอาชีวศึกษาที่เป็นสากล (ใช๎กันทั่วโลก)
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ด๎า นที่ 6 การสนับ สนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า
ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านงบประมาณ แนวโน๎มคือ
รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง โดยจัดสรรงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน และ
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ (2) ด๎านนโยบาย แนวโน๎มคือ รัฐต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
มีการกําหนดนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษาที่แนํนอนและชัดเจน สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนสาย
อาชีพ รัฐต๎องกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ชัดเจน รัฐต๎องกําหนดให๎การศึกษา
และการอาชีวศึกษาเป็นนโยบายชาติ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล รัฐต๎องกําหนด ดําเนินการ
ติดตามและควบคุมนโยบายทางด๎านอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง รัฐมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงาน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเทําเทียมกับโรงเรียนของรัฐ เชํน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาครู
การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียนเอกชน รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไว๎ในการ
ดูแลของหนํวยงานเดีย วกั น รัฐต๎องกํ า หนด ดําเนินการ ติดตามและควบคุมสัดสํวนการรับเด็ก
สายสามัญและอาชี วศึ ก ษาอยํา งจริง จัง รัฐต๎องมีนโยบายฝึกและพั ฒนาคนไปทํางานได๎ทั่วโลก
รัฐต๎องมีนโยบายให๎โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดปริญญาตรีทางวิชาชีพเชํนเดียวกับวิทยาลัยของ
รัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมให๎เป็นรูปธรรม รัฐบาล
ต๎องมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย มีนโยบายควบคุมจํานวนผู๎เรียนระดับอุดมศึกษา มีนโยบาย
กํ า หนด และควบคุ ม จํ า นวนผู๎ เ รีย นในสายสามัญ และสายอาชี วศึ ก ษาที่ชั ดเจน นายกรั ฐ มนตรี
ต๎ อ งเห็ น ความสํ า คั ญ ของการอาชี ว ศึ ก ษา นายกรั ฐ มนตรี ต๎ อ งกํ า กั บ ติ ด ตามเองจึ ง จะเกิ ด
การเปลี่ย นแปลงทางการอาชี ว ศึ ก ษา รั ฐ ต๎อ งมีน โยบายสร๎า งความภู มิ ใ จในอาชีพ แตํล ะอาชี พ
รัฐมีนโยบายยกเลิกระเบียบที่ห๎ามนักเรียนสอบตก (3) ด๎านครู แนวโน๎มคือ รัฐกําหนดให๎ครูทุกคน
ในประเทศคือครูของประเทศชาติ ไมํแบํงวําครูรัฐหรือครูเอกชน สวัสดิการเทํากันทั้งหมด มีการ
เพิ่มอัตรากําลังครู รัฐให๎การสนับสนุนที่เป็นระบบและตํอเนื่อง โดยมีแผนการพัฒนาครูระยะยาว
รัฐต๎องกําหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎สอน รัฐต๎องกําหนดให๎มีสถาบันหรือศูนย์พัฒนาที่ผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ (4) ด๎านการวิจัย แนวโน๎มคือ รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยในระดั บ
สถาบันเพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎ รัฐต๎องกําหนดให๎มีการวิจัยทางด๎านการอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น และ
นําผลงานการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา (5) ด๎านการสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ รัฐ
ต๎องจัดตั้ง สถาบั นเพื่ อสํง เสริม อาชีพ รัฐต๎องสํงเสริมการพั ฒนาและตํอยอดอาชีพ รัฐต๎องสร๎าง
ความภู มิ ใ จ ยกระดั บ อาชี พ เชํ น อาชี พ เกษตรกร รั ฐ ต๎ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี และ
ประโยชน์การเรียนสายอาชีพให๎ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง (6) ด๎านกฎหมาย แนวโน๎ม
ต๎องมีก ฎหมายบัง คับ ใช๎ อยํา งจริง จัง กํา หนดและพั ฒนากฎหมายให๎สอดคล๎องกับยุค สมัย และ
การเปลี่ยนแปลง เชํน อาชีพสงวนของคนไทย มีการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา
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อยํางจริงจัง (7) ด๎านความรํวมมือ แนวโน๎มคือ รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดบทบาทให๎เกิดความรํวมมือของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา รัฐต๎องกําหนดให๎สถานประกอบการมี สํวนรํวมในการ
วั ด คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น รั ฐ ต๎ อ งสํ ง เสริ ม การวิ จั ย ทางอาชี ว ศึ ก ษารํ ว มกั บ สถานประกอบการ ต๎ อ ง
จัดสวัสดิการให๎ส ถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือกั บการอาชีวศึกษา เชํน โครงการทวิภาตี
รัฐต๎องผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการอาชีวศึกษา (ทั้งผลักและดึงให๎เกิด
การมี สํ ว นรํ ว ม) รั ฐ ต๎ อ งทํ า ข๎ อ ตกลงกั บ สถานประกอบการ ในกรณี ที่ ผ ลิ ต เด็ ก ตามที่ ส ถาน
ประกอบการต๎องการ สถานประกอบการต๎องรับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ รัฐต๎องจัดตั้ง Training
Center โดยบริษัทตํางๆ มีหน๎าที่นําเครื่องรุํนใหมํๆ มาแสดงให๎นักเรียนได๎ศึกษา (เหมือนประเทศ
สิงคโปร์)
ด๎านที่ 7 คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํา
แนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎ คือ (1) ด๎านการสร๎างคํานิยม แนวโน๎มคือ สื่อมวลชนต๎องนําเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรํวมมือกันสร๎าง และ
ผลักดันให๎เกิดคํานิยมการเรียนสายอาชีพ รัฐบาลยกระดับและให๎เงินเดือน แกํปราชญ์ชาวบ๎าน เพื่อ
สาร๎างความภูมิใจในอาชีพการเกษตรและอาชีพพื้นบ๎าน ครูต๎องแนะแนวอาชีพให๎เด็ก ม.3 เห็นภาพ
การเรียนสายอาชีพวําดีอยํางไร ครูต๎องสร๎างความภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให๎นักเรียน รัฐกําหนด
อัตราเงิ นเดือนคนจบสายอาชีพสูงๆ ต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี (2) ด๎านการ
สํง เสริมให๎เกิ ดคํ า นิย ม แนวโน๎ม คือ ทุกภาคสํวนประชาสัมพั นธ์คนประสบความสําเร็จ เพราะ
การทํ า งาน ไมํ ใ ชํ เพราะวุฒิ ก ารศึ ก ษา สังคมต๎องให๎เกี ย รติใ นทุก อาชีพ ที่สุจริต ประชาสัมพั นธ์
การเรียนสายอาชีพวํามีรายได๎ระหวํางเรียน เรียนจบแล๎วมีงานทํา เงินเดือนสูง มีโอกาสก๎าวหน๎า
ทางอาชีพ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็กเกํงทํางาน เกํงปฏิบัติ เกํงฝีมือ
อาชีพ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได๎ระหวํางเรียน ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจชีวิต
ด๎านที่ 8 การบริหารการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํา
แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ คื อ (1) ด๎ า นการกระจายอํ า นาจ แนวโน๎ ม คื อ การบริ ห าร
การอาชีวศึกษาต๎องมีความเป็นอิสระ มีนโยบาย เป้าหมายเดียวกันแตํอาจแตกตํางในด๎านวิธีการ
ทํางานได๎ สถานศึกษาต๎องเป็นนิติบุคคล กําหนดให๎มีการแขํงขันกันระหวํางสถานศึกษา กํากับ
ติด ตามการทํ า งานของสถานศึ ก ษาโดยชุ ม ชน ประเมิ น ผลการกระจายอํา นาจการอาชีว ศึ ก ษา
ในแตํละสํวน รัฐบาลเรํงดําเนินการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา การมอบอํานาจการกระจาย
อํานาจต๎องพิจารณาขนาดของพื้นที่ แตํละพื้นที่ด๎วย สํวนกลางมอบอํานาจให๎สถานศึกษา ในการ
จัดซื้อ จัดจ๎างเอง สถานศึกษาต๎ องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมี
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วิสัย ทัศน์ ก๎า วทันกระแสโลกาภิวัตน์ มี การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา โดยแนวโน๎มของรูปแบบ
การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษามีหน๎าที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับ
ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ) คือ แบบรวมกลุํมจังหวัด คือ
การรวมวิท ยาลัย ที่อยูํพื้ นที่ใ กล๎กันหรืออยูํภายในกลุํมจังหวัดเดีย วกั นเข๎าอยูํใ นสถาบันเดียวกั น
(ปัจจุบันแบํงเป็น 19 กลุํมจังหวัด หรือ 19 สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
และวิ ท ยาลั ย ประมง) แบบเฉพาะทาง คื อ การรวมวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอนวิ ช าใกล๎ เ คี ย งกั น
เข๎าอยูํในสถาบันเดียวกัน แบบใช๎ทั้งสองแนวทางรํวมกัน คือ แบบรวมกลุํมจังหวัด ได๎ 19 สถาบัน
และแบบเฉพาะทาง ได๎สถาบันอาชีวศึกษาด๎านเกษตร 4 แหํง และสถาบันอาชีวศึกษาด๎านประมง
1 แหํง และแบบตั้งใหมํ
1.2. สรุ ป ผลจากการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญรอบที่ 2 โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หรือ EDFR รอบที่ 2
ผลการวิ เ คราะห์ แ นวโน๎ ม ที่ เ ป็ น ไปได๎ ของการอาชี วศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
ด๎ ว ยกระบวนการการวิ จั ย อนาคตแบบ EDFR รอบสอง จากผู๎ เ ชี่ ย วชาญ 25 ทํ า น โดยการ
ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลัก ษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ชํวงคะแนน วิเคราะห์ข๎อมูลที่ไ ด๎
จากแบบสอบถามเพื่อหาคํามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และคําพิสัยระหวํางควอไทล์
(Interqurtile Range หรือ คํา Q3-Q1) เป็นรายข๎อเพื่อพิจารณาเลือกแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ในระดับ
มากขึ้นไป กลําวคือ แนวโน๎มที่มีคํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป และเป็นแนวโน๎มที่มีความสอดคล๎อง
กันของความเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีคําพิสัยควอไทล์ไมํเกิน 1.5 เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
ที่มีคําความถี่ร๎อยละ 85 ขึ้นไป และได๎วิเคราะห์ข๎อมูลรายด๎านสรุปประมาณคําแนวโน๎มที่เป็นไปได๎
ดังนี้
ด๎ า นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะผู๎ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาส
เป็ น ไปได๎ ม ากในระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งของผู๎ เ ชี่ ย วชาญ และเป็ น แนวโน๎ ม
ที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 39 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 40 แนวโน๎ม ยกเว๎น แนวโน๎มคุณลัก ษณะ
ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาที่จะเป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นชํางฝีมือของโลก แนวโน๎มเดียวที่มีโอกาส
เป็นไปได๎ “ปานกลาง” แตํมีความเห็นสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
ด๎ า นที่ 2 การจั ด การเรี ย นการสอน ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาส
เป็นไปได๎มากในระดับ “มากที่สุด” มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎ม
ที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 6 แนวโน๎ม คือ แนวโน๎มการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ
มาบรรยาย แนวโน๎มการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกปฏิบัติ แนวโน๎มการให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัส
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กับอาชีพจริง เชํนการฝีกงาน แนวโน๎มการจัดให๎เด็กได๎ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แนวโน๎ม
การจัดให๎มีการประกวดนวัตกรรมผลงานเด็กในระดับห๎องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับประเทศ
และแนวโน๎มระบบทวิภาคี (เรียนด๎วยทํางานด๎วย)
แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ม ากในระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งของ
ผู๎เชี่ยวชาญ เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 40 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 50 แนวโน๎ม ยกเว๎น
แนวโน๎มด๎านการจัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นหลักสูตรทางด๎านการเกษตร การกสิกรรม แนวโน๎ม
ที่ผู๎เรียนสามารถเรียนข๎ ามสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการ และแนวโน๎มที่จะมีระบบการเรียน
แบบพหุ ภ าคี (เรี ย นแบบเป็ น เครื อ ขํ า ย) ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “มาก” เป็ น แนวโน๎ ม
ที่พึงประสงค์ แตํมีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ และแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอน
ที่ ส ามารถตํอ ยอดอาชี พ ได๎ แนวโน๎ม เดี ย วที่มีโ อกาสเป็ นไปได๎ “ปานกลาง” แตํมี ความเห็ น
สอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎มากในระดับ
“มากที่สุด” มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น
12 แนวโน๎ม คื อ แนวโน๎ม ครูต๎องมีเป้า หมายในการทํ างาน แนวโน๎ มครูมีค วามรู๎ มีทัก ษะ
ในสาขาวิช าที่สอนอยํา งลึกซึ้ง แนวโน๎มครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู แนวโน๎มครูมีความรู๎
ในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณ แนวโน๎มครูมีความสามารถในการถํายทอด เรื่องยากๆ ให๎เป็นเรื่อง
ที่เข๎าใจงําย แนวโน๎มที่ครูต๎องสอนให๎นักเรียนรู๎จักคิดวิเคราะห์ แนวโน๎มครูต๎องมุํงสอน และฝึกเด็ก
ให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจด๎วยตนเอง แนวโน๎มครูต๎องมีใบประกอบวิชาชีพ แนวโน๎ มที่อาชีพครู
ต๎องเป็นที่ยอมรับของสังคม แนวโน๎มที่ครูต๎องรักและภูมิใจในอาชีพครู และแนวโน๎มที่หนํวยงานตํางๆ
สังคม ยกยํองครูที่มีฝีมือ
แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ม ากในระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งของ
ผู๎เชี่ยวชาญ เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 21 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 35 แนวโน๎ม ยกเว๎น
แนวโน๎มที่เป็นครูมีเครือขําย ที่มีโอกาสเป็นไปได๎มากในระดับ “มาก” เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
แตํมีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ และ แนวโน๎มครูสามารถลงโทษเด็กได๎ เชํน การั นตี
เป็นแนวโน๎มเดียวที่มี โอกาสเป็ นไปได๎ “น๎อย” มีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ย วชาญ และ
เป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์
ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎มากในระดับ
“มาก” มี ความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึ งประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น
10 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 13 แนวโน๎ม ยกเว๎น แนวโน๎มการอาชีวศึกษาต๎องได๎รับความรํวมมือ
จากหนํวยงานในตํางประเทศ เชํน UNESCO, SEMEO แนวโน๎มกระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
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ต๎องรํวมมือกันอยํางจริงจัง และ แนวโน๎มสถานศึกษาทางด๎านอาชีวศึกษาต๎องได๎รับการมีสํวนรํวม
ในระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค และตํางประเทศ ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ในระดับ “มาก” เป็นแนวโน๎ม
ที่พึงประสงค์ แตํมีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านที่ 5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ในระดับ “มาก” มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวน
ทั้งสิ้น 16 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 15 แนวโน๎ม ยกเว๎น แนวโน๎มรัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะแหํงชาติ แนวโน๎มสภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการต๎องเป็นผู๎กําหนด
คุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีโอกาสเป็นไปได๎ใ นระดับ “มาก” เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ แตํมีความเห็น
ไมํ ส อดคล๎ อ งของผู๎ เ ชี่ ย วชาญ แนวโน๎ ม ที่ ต๎ อ งกํ า หนดมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ภู มิ ภ าค
เป็ น แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งของผู๎ เ ชี่ ย วชาญ
แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ และ แนวโน๎มที่กําหนดให๎สภาพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหนํวยงาน
กลางในการกํ า หนดคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “ปานกลาง” เป็ น แนวโน๎ ม
ที่พึงประสงค์ แตํมีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ในระดับ “มากที่ สุด ” มี ความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
จํานวนทั้งสิ้น 2 แนวโน๎ม คือ แนวโน๎มที่รัฐต๎องให๎ความสําคัญการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง และ
แนวโน๎ม ที่ รัฐ ต๎อ งกํ า หนดให๎ ก ารศึ ก ษาแบะการอาชี ว ศึก ษาเป็น นโยบายชาติ ไมํ เปลี่ ย นแปลง
เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งในแตํ ล ะ
แนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 35 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 42 แนวโน๎ม
ยกเว๎ น แนวโน๎ ม ที่ รั ฐ มี น โยบายควบคุ ม จํ า นวนผู๎ เ รี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา แนวโน๎ ม ที่ รั ฐ มนตรี
ต๎องกํากับ ติดตามเองจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการอาชีวศึกษา แนวโน๎มที่รัฐมีนโยบายยกเลิก
ระเบียบที่ห๎ามนักเรียนสอบตก และแนวโน๎มที่รัฐต๎องจัดตั้ง Training Center โดยบริษัทตํางๆ
มีหน๎าที่นําเครื่องรุํนใหมํๆ มาแสดงให๎นักเรียนได๎ศึกษา (เหมือนประเทศสิงคโปร์) เป็นแนวโน๎ม
ที่ มี โ อกาสเป็ นไปได๎ ใ นระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ องของผู๎ เ ชี่ ย วชาญ แตํ เ ป็ น แนวโน๎ ม
ที่ไมํพึงประสงค์ และ แนวโน๎มที่รัฐต๎องมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย เป็นแนวโน๎มมีความเห็น
สอดคล๎ อ งของผู๎ เ ชี่ ย วชาญ แตํ เ ป็ น แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “ปานกลาง” และ
เป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์
ด๎า นที่ 7 คํ า นิ ย มในการเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเห็ น วํ า แนวโน๎ ม ที่มี โ อกาส
เป็นไปได๎ในระดับ “มาก” มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
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จํานวนทั้งสิ้น 12 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 13 แนวโน๎ม ยกเว๎น แนวโน๎มการประชาสัมพันธ์การเรียน
สายอาชีพวํามีรายได๎ระหวํางเรียน เรียนจบแล๎วมีงานทํา เงินเดือนสูง มีโอกาสก๎าวหน๎าทางอาชีพ
เป็ นแนวโน๎ ม ที่ มี โอกาสเป็ นไปได๎ใ นระดับ “มาก” เป็นแนวโน๎มที่พึ งประสงค์ แตํ มีความเห็ น
ไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านที่ 8 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไป
ได๎ในระดับ “มากที่สุด” มีความเห็นสอดคล๎องในแตํละแนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์
จํานวนทั้งสิ้น 1 แนวโน๎ม คือ แนวโน๎มที่ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีวิสัยทัศน์ ก๎ าวทันกระแส
โลกาภิวัตน์
แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ “มาก” มี ค วามเห็ น สอดคล๎ อ งในแตํ ล ะ
แนวโน๎ม และเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น 11 แนวโน๎ม จากทั้งหมด 15 แนวโน๎ม
ยกเว๎น แนวโน๎มการบริหารการอาชีวศึกษาต๎องมีความเป็นอิสระ เป็นแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ในระดับ “มาก” เป็ นแนวโน๎ ม ที่ พึ งประสงค์ แตํ มีความเห็นไมํส อดคล๎องของผู๎เชี่ย วชาญ และ
แนวโน๎ม ที่ กํ า หนดให๎มี ก ารแขํ ง ขั นกั นระหวํางสถานศึ ก ษา เป็นแนวโน๎มที่มีโอกาสเป็นไปได๎
ในระดับ “มาก” มีความเห็นสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ แตํเป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ แนวโน๎ม
รู ป แบบการจั ด ตั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาแบบเฉพาะทาง คื อ การรวมวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอน
วิช าใกล๎เ คี ย งกั น เข๎ า อยูํ ใ นสถาบั น เดี ย วกั น เป็น แนวโน๎ ม ที่ มี โ อกาสเป็น ไปได๎ใ นระดับ “มาก”
แตํมี ค วามเห็นไมํ ส อดคล๎องของผู๎เชี่ย วชาญ และเป็นแนวโน๎มที่ไ มํพึ งประสงค์ และ แนวโน๎ม
รูปแบบการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบตั้งใหมํ มีโอกาสเป็นไปได๎ในระดับ “ปานกลาง”
เป็นแนวโน๎มที่ไมํพึงประสงค์ และมีความเห็นไมํสอดคล๎องของผู๎เชี่ยวชาญ
ผู๎ วิ จั ย คั ด เลื อ กแนวโน๎ ม ที่ เ ป็ น ไปได๎ ใ นระดั บ มากขึ้ น ไป กลํ า วคื อ แนวโน๎ ม ที่ มี
คํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป และแนวโน๎มที่มีความสอดคล๎องกันของความเห็นของกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ
ที่มี คํ า พิ สัย ระหวํางควอไทล์ไ มํ เกิน 1.5 รวมไปถึงแนวโน๎มที่มีระดับคะแนนความพึ งประสงค์
ที่มีค วามถี่คิดเป็นร๎อยละ 85 ขึ้นไป มาเขีย นอนาคตภาพการอาชีวศึก ษาไทยในทศวรรษหน๎า
(พ.ศ.2554- พ.ศ.2564) โดยแนวโน๎มทั้งหมดจํานวน 227 แนวโน๎ม คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดแล๎ว
ได๎แนวโน๎มที่นํามาเขียนภาพอนาคตได๎ 208 แนวโน๎ม ดังสรุปในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ตารางสรุปจํานวนแนวโน๎มที่ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎
จํานวนแนวโน๎ม
มีโอกาสเป็นไปได๎

มาก

ปานกลาง

น๎อย

พึงประสงค์

ไมํพึงประสงค์

สอดคล๎อง

ไมํสอดคล๎อง

ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
40
การศึกษา
ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
50
การสอน
ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน
35
ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ
13
ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
19
อาชีวศึกษา
ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของ
42
รัฐบาล
ด๎านที่ 7 คํานิยมการเรียน
13
อาชีวศึกษา
ด๎านที่ 8 การบริหารการ
15
อาชีวศึกษา
รวมจํานวนแนวโน๎มทัง้ สิ้น 227

มากที่สุด

ทั้งหมด

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554พ.ศ.2564)
ทั้ง 8 ด๎าน

ความ
สอดคล๎อง
พึงประสงค์
ของ
ความเห็น คัดเลือก

-

39

1

-

40

-

40

-

39

6

43

1

-

50

-

46

4

46

12
-

22
13

-

1
-

34
13

1
-

33
10

2
3

33
10

-

18

1

-

18

1

16

3

15

2

39

1

-

37

5

42

-

42

-

13

-

-

13

-

12

1

12

1

13

1

-

12

3

12

3

11

21

200

5

1

217

10

211

16

208
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2.

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยนี้เราคงปฏิเสธไมํได๎วําในอนาคต คนไมํวําจะอยูํในชาติใดใดทุกคน คือ
“พลโลก” ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สิปปนนท์ เกตุทัต (2538) ที่วําในโลกอนาคตการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี การหาความพอดี ระหวํางความรํวมมือและการแขํงขันเราจะต๎องสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํ การแขํ ง ขั นมิ ใ ชํ แขํ งขั นไร๎ทิ ศทาง แตํต๎องเป็นการแขํงขัน เพื่ อคุณภาพ เพื่ อประสิทธิภาพ
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืน รวมถึงประชากรชาวไทย ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็น
สิ่ ง สํ า คั ญ โดยเฉพาะพั ฒ นาคนให๎ มี ค วามรู๎ ทั ก ษะ ฝี มื อ ที่ ไ ด๎ ม าตรฐานเป็ น ที่ ต๎ อ งการ ของ
ตลาดแรงงานในระดับชาติ ระดับนานาชาติ สอดคล๎องกับทัศนะของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551)
ที่ วํ า การวิ จั ย อนาคตชํ ว ยในการเตรี ย มคนให๎ มี ค วามพร๎ อ ม ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อยํ า งรวดเร็ ว และตํ อ เนื่ อ ง ชํ ว ยลดอาการ Future Shock ได๎ ดั ง นั้ น การอาชี ว ศึ ก ษาไทย
จึ ง เปรี ย บเสมื อ นพระเอกที่ จ ะทํ า ให๎ เ กิ ด การพั ฒ นาคนในชาติ ไ ด๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง เป็ น การ
เตรีย มพร๎อมตํอกระแสโลกาภิวัตน์ การแขํงขันทางการค๎าระหวํางประเทศ ที่มีแนวโน๎ มสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง รวมไปถึงกระแสการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรีภายในปี 2015 ของประชาคมอาเซียน
ดังทัศนะที่วํา
“เราคงต้องยอมรับว่าในโลกอนาคต คนในโลกนี้แทบจะไม่มี
การแบ่งแยกประเทศ เขต โซน คนจะเป็นคนของโลก ดังนั้นการ
อาชีวศึกษาไทยในอนาคตต้องเน้นการผลิตช่างที่สามารถ
สนองตอบตลาดแรงงานทั่วโลกได้” ผู๎เชี่ยวชาญที่ 19
ตัวเรํงสําคัญที่จะทําให๎อนาคตของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
ต๎องมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นไป คือ การแบํงเขตการค๎าเสรี โดยเฉพาะการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 การอาชีวศึกษาไทยจะต๎องมีการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว
ของทุ ก ภาคสํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ไมํ วํ า จะเป็ น กลุํ ม ผู๎ ผ ลิ ต ซึ่ ง หมายถึ ง ผู๎ กํ า หนดนโยบายทางการ
อาชี ว ศึ ก ษาที่ จ ะต๎ อ งกํ า หนดนโยบาย กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน กลุํ ม ผู๎ ดํ า เนิ น การ อั น หมายถึ ง
สถานศึ ก ษาตํา ง ที่ ต๎ องปรั บ ในเรื่ องกระบวนการผลิต กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน โดย
มีเป้าหมายในการผลิตคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษาให๎สอดคล๎องกับตลาดแรงงาน ในสํวนผู๎ใช๎
หรือสถานประกอบการเองต๎องมีสํวนรํวมในกระบวนการผลิต มิฉะนั้นสถานประกอบการตํางๆ
จะต๎องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานฝีมือดีเคลื่อนย๎ายไปทํางานตํางประเทศ
หรือ สถานประกอบการข๎ า มชาติที่ คํา ตอบแทนที่สูง กวํ า ดัง นั้นสถานประกอบการ หนํ วยงาน
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ที่เกี่ยวข๎องต๎องเข๎ามามีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมผลิต รํวมกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแรงงาน เพื่อ
การผลิตสินค๎า บริการที่มีคุณภาพแขํงขันได๎ในตลาดโลก ในสํวนผลผลิต คือ ผู๎สําเร็จการศึกษา
ก็ต๎องปรับ ตัว ให๎ตนเองเป็นที่ ยอมรับ สามารถแขํงขันได๎ในตลาดแรงงานตํางชาติ ที่จะเกิดขึ้น
จากผลของประชาคมอาเซียน ผู๎สําเร็จการศึกษาจะต๎องมีทักษะ ฝีมือทางอาชีพ ความรู๎ทางภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งในทศวรรษหน๎า
แนวโน๎ ม ของการอาชี ว ศึ ก ษาไทยที่ พึ ง ประสงค์ แ ละมี โ อกาสเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด คื อ
ด๎า นการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นการฝึก ปฏิบัติ เชํนเดียวกั บจัดการเรีย นการสอนในประเทศ
เยอรมนี ออสเตรเลีย สิง คโปร์และญี่ปุ่ น เพื่ อให๎เกิ ดทัก ษะ ความชํานาญ โดยการเชิญวิทยากร
จากสถานประกอบการมาบรรยาย การเข๎าฝึกงานในสถานประกอบการ การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และการเรียนในระบบทวิภาคี (เรียนด๎วย ทํางานด๎วย) เพื่อให๎โอกาสนักเรียนได๎สัมผัส
กับอาชีพจริง ด๎านครูผู๎สอนอาชีวศึกษามีสํวนสําคัญอยํางยิ่งในการผลิตนักศึกษาให๎มีคุณสมบัติ
ที่สนองตอบตลาดแรงงาน ดังนั้นครูต๎องมี ความรู๎ ทักษะในสาขาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง ที่สําคัญ
มีความสามารถในการถํายทอดเรื่องยากๆให๎เป็นเรื่องที่เข๎าใจงํ าย มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มี จ รรยาบรรณ สามารถพั ฒ นาตนเองอยํ า งตํ อ เนื่ องสม่ํ า เสมอ ให๎ ทัน ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถสอนให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ ฝึกให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจด๎วยตนเอง
ครูต๎องมีเป้าหมายในการทํางาน รักและภูมิใจในอาชีพครู ครูต๎องมีการสอบ เพื่อให๎ได๎ใบประกอบ
วิชาชีพ เป็นการยกระดับวิชาชีพครูให๎ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เชํน แพทย์ วิศวกร ทนายความ
ให๎สังคมยอมรับ ยกยํอง ให๎เกียรติวิชาชีพครู ต๎องจัดให๎มีการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียน
ในระดับห๎องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับประเทศ เพื่อให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือ และ
ผลงาน เนื่องจากการบริหารการอาชีวศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล๎อม
และหนํวยงานอื่นๆ มากมาย ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ ก๎าวทันกระแสโลกาภิวัตน์
เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการผลิตกําลังแรงงานอันจะทําให๎ประเทศไทยก๎าวหน๎า
อยํางตํอเนื่อง การมีสํวนรํวมจากทุกฝ่ายอยํางตํอเนื่องและจริงจัง โดยรัฐต๎องให๎ความสําคัญตํอการ
อาชี ว ศึ ก ษา ด๎ ว ยการกํ า หนดให๎ ก ารอาชี วศึ ก ษา เป็ น วาระแหํ ง ชาติ ไมํ มี ก ารเปลี่ย นแปลงใดๆ
แม๎เปลี่ยนรัฐบาล
นอกจากนี้ แ นวโน๎ ม ด๎ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู๎ สํ า เร็ จ การอาชี ว ศึ ก ษาในทศวรรษหน๎ า
ประกอบด๎วย (1) ด๎านความสามารถทางทักษะวิชาชีพ คือ ต๎องมีความรู๎ทางความสามารถในการพูด
อําน เขียนได๎มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และจีน มีทักษะ ฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพแบบเจาะจงอาชีพที่ลึกซึ้ง มีทักษะที่หลากหลาย มีความเข๎าใจศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพของตน
ได๎อยํางถูกต๎อง (2) ด๎านความรู๎ ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องมีความรู๎เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ โดยในระดับ
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ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ต๎ อ งเป็ น ผู๎ มี ค วามรู๎ ร อบตั ว ในสาขาวิ ช าที่ จ บมา ในระดั บ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎เชิงลึก ในสาขาวิชาที่จบมา (3) ด๎าน
ความสามารถทางเทคโนโลยี ในโลกปัจจุ บัน และอนาคตไมํส ามารถหยุ ดหยั่ ง การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีได๎ ดังนั้นผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องเป็ นผู๎ที่มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เทคโนโลยีทางวิชาชีพ เทคโนโลยีทางวิชาชีพพื้นฐานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถสื่อสารทาง
social network เชํน facebook msnได๎ (4) ด๎านทักษะชีวิต เป็นอีกด๎านที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
ต๎องทํางานรํวมกับผู๎อื่น จึงต๎องเป็นคนแหํงการเรียนรู๎ ใฝ่รู๎ สามารถทํางานเป็นทีมได๎ มีวิสัยทัศน์
ความคิ ดริเริ่ม สร๎างสรรค์ กล๎า แสดงออก มีภาวะผู๎นํา มีความไขว๎คว๎าทางอาชีพ ที่ตนถนัด รู๎จัก
สร๎า งเครือขํ า ย รู๎และเข๎ า ใจความต๎ องการของตนเอง และสามารถแก๎ ปั ญหาเองได๎ (5) นิสั ย
อุตสาหกรรม หมายถึง การพร๎อมรับการฝึก พัฒนาตนเอง มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอ
เวลา มีระเบียบ มีวินัย อดทน รับผิ ดชอบตํอตนเอง ครอบครัว สังคม รู๎จักป้องกันตนเองจากการ
ทํา งาน มีคุ ณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ (6) มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน คือ มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ รักองค์กร เชื่อมั่นวําการเรียนอาชีวศึกษาทําให๎
ดํ า รงชี พ อยูํ ไ ด๎ มี อ าชี พ เป้ า หมายที่ อ ยากจะเป็ น มี ค วามฝั น ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ไมํ ก ลั ว
ความลําบากหรือทํ างานหนัก ไมํก ลัวความสกปรก ไมํเลือกงาน สามารถประกอบอาชี พอิสระ
เป็นเจ๎าของกิจการได๎ เป็นคนดี มีความสุขขณะทํางาน ใช๎ชีวิตและทํางานเกํง สรุปในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ภาพสรุปแนวโน๎มของคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
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แนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า มีประเด็น
สําคัญคือ (1) ด๎านหลักสูตร ต๎องมีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม รักษา
เครื่องใช๎ ภายในบ๎ านและที่อยูํอาศัย เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องจัก รกลการเกษตร หลักสูตร
อาชีวศึกษาต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น สังคม สามารถผลิตคนให๎มีทักษะ
วิช า ความรู๎ ที่ ต อบสนองความต๎ องการของตลาดแรงงาน (ผลิ ต คนให๎ต รงกั บ งานแตํ ล ะธุ ร กิ จ
แตํ ล ะประเภท) โดยมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ให๎ ทั น เทคโนโลยี เชํ น เมื่ อ มี ร ถไฟฟ้ า
ต๎องมีหลักสูตรที่ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้า หลัก สูตรต๎องมีความหลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ
ทวิ ภ าคี เที ย บโอนประสบการณ์ ระบบทางไกลแบบ e-learning และอื่ น ๆ ให๎ มี ค วามยื ด หยุํ น
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลียที่มีระบบการเรียนแบบเปิด (Open Learning Australia: OLA) เปิดโอกาสทางการศึกษา
ให๎กับทุกคน ตามเวลา สถานที่ และวิธีการที่ต๎องการ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให๎กับผู๎เรียน
ในการที่จะพัฒนาความรู๎ ทักษะฝีมือ มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน มิใชํ
การมุํงเน๎นเพียงสาขายอดนิ ยมที่มีคนต๎องการเรียนมากๆ แตํตลาดแรงงานมีความต๎องการจํากัด
สํา รวจปริม าณความต๎ อ งการกํ า ลั ง แรงงานในแตํล ะสาขาอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม และลดจํ า นวนผู๎เ รี ย น
ให๎สอดคล๎องกับอัตรากําลังที่สถานประกอบการต๎องการ โดยในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ต๎องมีก ารสํา รวจความต๎องการของสถานประกอบการ ในแตํละท๎องถิ่นวําต๎องการแรงงานที่มี
คุ ณ สมบั ติ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอยํ า งไร และต๎ อ งรู๎ ทิศ ทางการพั ฒ นาประเทศและวางแผนการจั ด
การเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงแนวโน๎มของอุตสาหกรรม
ในอนาคต (ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี) เพื่อให๎มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแตํละอาชีพ (2) ด๎านวิชาการที่ควรมีและสอนเพิ่มในหลักสูตร
คือ วิธีการประกวดราคาและรับเหมางาน การใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ชํางที่ถูกต๎อง วิชาหน๎าที่พลเมือง
รักชาติ ศีลธรรม ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให๎คนไทยสํานึกในความเป็นไทย รัก และ
หวงแหนในความเป็ นไทย วิช าที่ วําด๎วยมาตรฐานตํางๆในโรงงาน เชํน ISO มีวิชาที่เกี่ ยวกั บ
การดําเนินชีวิตในสังคม วิชาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ (safety and health) เพื่อให๎รู๎จัก
ดู แ ลและป้ อ งกั น ตนเองขณะทํ า งาน ขณะอยูํ กั บ ครอบครั ว และสัง คม วิ ชาความรู๎ร อบตั ว และ
เหตุการณ์ปัจจุบัน เชํน การอํานหนังสือพิมพ์ เลําขําว เพื่อให๎ทันตํอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงตํางๆ
ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ใ ห๎ ค วามสํ า คั ญ ของการเรี ย น
เป็นไปตามความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี โครงสร๎างอุตสาหกรรม เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และ
มี ทั ก ษะในการครองชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ในสภาพสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
(3) วิธีการจัดการเรียนการสอน ต๎องมีความยืดหยุํนตามเทคโนโลยี และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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รวมไปถึงยืดหยุํนตามผู๎เรียน และสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน
(Project Base) หรือ เรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ เรียนเป็นเรื่องๆ เชํน การทําชิ้นงานหนึ่งชิ้นสามารถ
ถอดเป็ น วิช าได๎ห ลายวิช า จัด การเรีย นการสอนโดยให๎ ครูแ ละนั ก เรี ย นลงพื้ น ที่ เพื่ อให๎ความรู๎
แกํ ชุมชน ให๎ มี การประเมิ นผลการลงพื้ นที่จากผลงานการให๎ความรู๎ ฝึก ให๎ นัก เรีย นรู๎จัก ทําวิจัย
มี ก ารฝึ ก งานจํ า ลองในโรงเรีย น เชํน การตั้งบริษั ทจํา ลอง ร๎ านค๎าจํ าลอง จัดการเรีย นการสอน
ที่เด็กสามารถนําผลจากการปฏิบัติมาวิจัย สรุปเป็นหลัก การเองได๎ สามารถตํอยอดผลงาน และ
สิ่งประดิษฐ์ได๎ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง จัดให๎ นักเรียนมีเวลาในการเรียน
และการฝึกปฏิบัติให๎มาก เพื่อลดเวลาวํางที่อาจกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท เชํน เรียนและทํางาน
ครบทั้ ง 7 วัน ในหนึ่ ง สั ป ดาห์ สถานศึก ษาต๎อ งมี ระบบแนะแนวอาชี พ ที่ ดี เพื่ อ ให๎ นั ก เรีย นรู๎ วํ า
ตนเหมาะสมที่ จ ะประกอบอาชี พ ใดในอนาคต เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาต๎ อ งมี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู๎นักเรียนรายบุคคล เนื่องจากแตํละคนใช๎เวลาในการรับรู๎ และฝึกทักษะตํางกัน
ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็นสําคัญ สถานศึกษาต๎องทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยกเรียน
ในแตํละสาขา มีการปฏิรูปการสอบโดยเน๎นการสอบปฏิบัติ ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา
(4) เน๎น การเรีย นในระบบทวิ ภาคี (เรี ย นด๎ว ย ทํ างานด๎ว ย) และการเที ย บโอนประสบการณ์
เชํนเดียวกับระบบทวิภาคีในประเทศเยอรมนี โดยต๎องจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ
และจริงจัง ไมํใชํสํง นักเรียนไปฝึกงานเพราะหลักสูตรบังคับ หรือสถานประกอบการรับ นักเรียน
ฝึ ก งานเพราะเกรงใจครู ผู๎ ป กครอง การสํ ง นั ก เรี ย นไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ
ต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่องติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให๎สถานประกอบการสามารถ
มอบหมายงานประจําให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ และต๎องทําความเข๎าใจกับผู๎ปกครองถึงระบบ และ
หลั ก การการจั ด การเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ที่ ถู ก ต๎ อ งชั ด เจน ต๎ อ งทํ า ความเข๎ า ใจกั บ
สถานประกอบการถึงหลักการ วิธีดําเนินการ มีการวัดผล ประเมินผล ระบบทวิภาคีที่ได๎มาตรฐาน
ชัดเจน ดังสรุปในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 สรุปแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
การที่จะต๎องพัฒนาครูสายอาชีพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การสร๎างแรงจูงใจครูสายอาชีพ
เป็นเรื่องยากแตํมีความสําคัญ จําเป็นอยํางยิ่งภายในระยะเวลา 10 ปีนี้ การที่นักเรียนจะเกํงหรือไมํ
เกํง ดีหรือไมํดี เรามักจะได๎ยินเสมอวํามาจากครู ถ๎าครูดีครูเกํง นักเรียนไมํดีไมํเกํง ก็เป็นนักเรียนดี
นั ก เรี ย นเกํ ง ได๎ ดั ง นั้ น ครู จึ ง มี สํ ว นสํ า คั ญ ตํ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ครู ผู๎ ส อน
อาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎าจะต๎องมีการพัฒนาและปรับตัวให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) คุณลักษณะครู คือ ครูต๎องทํางานเชิงรุก มีการเตรียมตัว วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหมํ สามารถผลิตตําราการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน มีการสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพสมัยใหมํ นํามาถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
ครูต๎องสามารถสอนและเตรียมนักเรียนให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม รู๎ศักยภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคล อํานวยความสะดวกให๎แกํนักเรียน เป็นต๎นแบบให๎นักเรียน ครูต๎องรู๎ เข๎าใจ ใช๎ระบบ
Child Center อยํางถูกต๎อง สามารถแนะแนว ชี้นํา นักเรียนได๎ สามารถปลูกจิตสํานึก นักเรียน
ให๎รักอาชีพ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถสอนวิชาคน
วิช าชี พ ธุรกิ จ ให๎ แกํ นัก เรีย นได๎ มี วิธีก ารสอนที่ หลากหลาย เพื่ อการกระตุ๎น การเรีย นรู๎ใ ห๎แ กํ
นักเรียนที่มีพื้นฐานแตกตํางกัน (2) ด๎านประสบการณ์วิชาชีพ ครูต๎องได๎รับการฝึกอบรมในสาขา
วิชาชีพที่สอนอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะการฝึก ในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ
มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ เกํงปฏิบัติ รู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยํางแท๎จริง
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(3) ด๎านทัศนคติที่ดีในอาชีพครู เพื่อให๎ได๎ครูที่เกํง และครูที่ดี ครูต๎องได๎รับผลตอบแทน และ
สวัสดิการที่ดีตามความสามารถ (4) ด๎านคุณภาพครู ต๎องมีการวัดคุณภาพครูผู๎สอนวิชาชีพจาก
ประสบการณ์ ไมํใชํวัดจากวุฒิการศึกษาเทํานั้น ดังสรุปในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ภาพสรุปแนวโน๎มครูผู๎สอนทางด๎านอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
แนวโน๎มด๎านความรํวมมือจากทุกภาคสํวน โดยเฉพาะความรํวมมือกับสถานประกอบการ
ในทศวรรษหน๎านี้ควรเรํงดําเนินการ ให๎มีความชัดเจนในบทบาท หน๎าที่ของแตํละหนํวยงาน แตํละ
กระทรวงที่เกี่ยวข๎อง โดยทุกฝ่ายควรที่จะตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาเยาวชนของ
ชาติให๎ถูกทิศถูกทาง เพื่อการผลิตกําลังแรงงานให๎สนองตอบความต๎องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน โดย สถานศึ ก ษาทางด๎านการอาชีวศึก ษาต๎ องได๎รับ ความรํวมมือจากสถาน
ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมฯลฯ สํวนรูปแบบ
ความรํวมมือนั้น สถาบันหรือโรงเรียนที่เข๎มแข็งให๎การชํวยเหลือ สถาบันหรือโรงเรียนที่อํอนแอ
กวํา มีการรํวมมือทางด๎านการอาชีวศึกษากับนานาชาติ ในสํวนอุตสาหกรรมที่เข๎มแข็งของชาตินั้นๆ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นครู แ ละนั ก เรี ย นระหวํ า งประเทศ มี ค วามรํ ว มมื อ กั น ระหวํ า งสถานศึ ก ษา
สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนรํวมกัน ประสานงาน และ
ติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง วางแผนพัฒนา และผลิตกําลังคนทุกระดับรํวมกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ
ระบบการอาชี ว ศึ ก ษาในประเทศเยอรมนี รวมถึ ง การให๎ ค วามสํ า คั ญ สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การอาชีวศึกษาอยํางจริงจังของทุกภาคสํวน ดังสรุปในภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ภาพสรุปแนวโน๎มความรํวมมือทางการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
แนวโน๎มทางด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎าประกอบด๎วย คุณภาพของ
ผลผลิต (ผู๎เรียน) คุณภาพของระบบ (สถานศึกษา) ต๎องมีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายนอกโดย ผู๎ประเมินใช๎เกณฑ์
ที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น มี ก ารทดสอบคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย นกํ อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษาด๎ า นวิ ช าชี พ และ
เพื่อให๎มาตรฐานของผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต๎องมีเอกสารรับรองนอกเหนือจาก
วุฒิการศึกษา เรียกวํา “คุณวุฒิวิชาชีพ” โดยหนํวยงานที่ทําหน๎าที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ คือ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ กรรมการหรือคณะทํางานในการกําหนด
คุณวุฒิวิชาชีพอาจต๎องมาจากหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิตทางการอาชีวศึกษา ประกอบไป
ด๎ ว ย ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน สภาอุ ต สาหกรรมแหํ ง ประเทศไทยหรื อ
สภาหอการค๎าไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให๎ได๎
คุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสม โดยลักษณะของคุณวุฒิวิชาชีพนั้นจะต๎องกําหนดบันไดความก๎าวหน๎า
ของแตํละอาชีพที่แนํนอน มีความสอดคล๎องในด๎านคําจ๎างและทักษะฝีมือ มีการกําหนดคําตอบแทน
ที่ ตํ า งกั น ในแตํ ล ะสาขาอาชี พ ตํา งกั น ในแตํ ล ะระดับ คุณ วุ ฒิวิ ช าชีพ มาตรฐานการอาชีว ศึก ษา
ระดับชาติ อาเซียน และสากล ต๎องถูกกําหนดให๎ชัดเจนในแตํละอาชีพ ดังสรุปในภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ภาพสรุปแนวโน๎มมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
แนวโน๎มด๎านการบริหารการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎านั้น การบริหารจะยังคงเป็น
แบบกระจายอํานาจ นโยบายมีเป้าหมายเดียวกัน อาจแตกตํางในด๎านวิธีการทํางานได๎ สถานศึกษา
ต๎องเป็นนิติบุคคล มีการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษาโดยชุมชน ประเมินผลการกระจาย
อํานาจการอาชีวศึกษาในแตํละสํวน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ ต๎องพิจารณาขนาดของ
พื้ น ที่ แ ตํ ล ะพื้ น ที่ สํ ว นกลางมอบอํ า นาจให๎ ส ถานศึ ก ษาในการจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งเอง สถานศึ ก ษา
ต๎องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม รัฐบาลต๎องเรํงดําเนินการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาจะมีหน๎าที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับ ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบั ติก าร สอดคล๎อ งกั บ ระบบการศึก ษาของประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และสิงคโปร์
ที่ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาสามารถเรียนตํอจนถึงระดับปริญญาตรีในสายปฏิบัติการได๎ ซึ่งเมื่อสถาบัน
การอาชีวศึก ษาเกิ ดขึ้น ผู๎เรียนสายอาชีพ ก็จะมากขึ้น จากคํานิยมการได๎ปริญญา เพื่ อเป็นเจ๎าคน
นายคนยังเป็นสิ่งที่ทุกคนให๎ความสําคัญ ดังสรุปในภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 ภาพสรุปแนวโน๎มบริหารจัดการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ. 2564)
การเพิ่มสัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพสูงขึ้นเป็น 70: สามัญ 30 ภายใน 10 ข๎างหน๎านี้ เป็นเรื่องที่
ต๎อ งได๎ รั บ การสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลหลายด๎า นด๎ วยกั น ดั งนั้ น แนวโน๎ ม สํ าคั ญ ที่ต๎ อ งเกิ ดขึ้ น คื อ
(1) ด๎านงบประมาณ รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง โดยจัดสรรงบประมาณ
แบบมุํ ง เน๎นผลงาน และผู๎เรีย นเป็ นสํา คั ญ (2) ด๎านนโยบาย มีก ารกํ าหนดนโยบายทางด๎าน
อาชี ว ศึ ก ษาที่ แ นํน อนและชั ด เจน ให๎ ก ารสํ ง เสริม สนับ สนุ น การเรี ย นสายอาชีพ มีก ารกํ าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ชัดเจน การดําเนินการ ติดตามและควบคุมนโยบายทางด๎าน
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง สนับสนุนอาชีวศึกษาเอกชนให๎เทําเทียมกับอาชีวศึกษารัฐ เชํน การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาครู การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียนเอกชน รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชนไว๎ในการดูแลของหนํวยงานเดียวกัน มีการกําหนดการดําเนินการ ติดตาม และ
ควบคุมสัดสํวนการรับนักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง มีนโยบายฝึกและพัฒนาคน
ไปทํ างานได๎ทั่ วโลก มีนโยบายให๎อาชีวศึก ษาเอกชนเปิดปริญญาตรีทางวิชาชีพ ได๎เชํนเดีย วกั บ
อาชีวศึกษาของรัฐบาล มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมให๎เป็นรูปธรรม
มี น โยบายกํ า หนดและควบคุ ม จํ า นวนผู๎ เ รี ย นในสายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาที่ ชั ด เจน
นายกรัฐมนตรีต๎องเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา รัฐต๎องมีนโยบายสร๎างความภูมิใจในอาชีพ
แตํละอาชีพ (3) ด๎านครู รัฐกําหนดให๎ครูทุกคนในประเทศคือครูของประเทศชาติ ไมํแบํงวําครูรัฐ
หรือครูเอกชน ให๎มีสวัสดิการเทํากัน มีการเพิ่มอัตรากําลังครู มีแผนการพัฒนาครูระยะยาว และ
ให๎ก ารสนับ สนุนที่ เป็นระบบและตํอเนื่อง กํ าหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎ส อน มีส ถาบันหรือศูนย์
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พัฒนาที่ผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ (4) การวิจัย รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยในระดับ
สถาบันเพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎ และกําหนดให๎มีการวิจัยทางด๎านการอาชีวศึกษาให๎มากขึ้น และ
นํา ผลงานการวิจัย มาใช๎ใ นการพัฒนาการอาชีวศึก ษา (5) การสํงเสริมการเรีย นสายอาชีพ รัฐ
ต๎องจัดตั้งสถาบันเพื่อสํงเสริมอาชีพ มีการพัฒนาและตํอยอดอาชีพ สร๎างความภูมิใจ ยกระดับอาชีพ
เชํน อาชีพเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และประโยชน์การเรียนสายอาชีพให๎ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง (6) กฎหมาย ต๎องมีกฎหมายบังคับใช๎อยํางจริงจัง กําหนดและพัฒนา
กฎหมายให๎สอดคล๎องกับยุค สมัยและการเปลี่ยนแปลง เชํน อาชีพสงวนของคนไทย มีการประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (7) ความรํวมมือ รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดบทบาท
ให๎เกิดความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา ให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวม
ในการวัดคุณภาพผู๎สําเร็จการศึกษา สํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษารํวมกั บสถานประกอบการ
จัดสวัสดิการให๎ส ถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือกั บการอาชีวศึกษา เชํน โครงการทวิภาคี
มีการผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการอาชีวศึกษา (ทั้งผลักและดึงให๎เกิด
การมีสํวนรํวม) ทําข๎อตกลงกับสถานประกอบการ ในกรณีที่ผลิตเด็กตามที่สถานประกอบการ
ต๎องการ สถานประกอบการต๎องรับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ภาพสรุปแนวโน๎มการสนับสนุนของรัฐบาลทางด๎านการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)
แนวโน๎มคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า จะสูงขึ้นได๎จะต๎องได๎รับ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็นสื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการที่ต๎องรํวมมือกัน
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สร๎างและผลักดันให๎เกิดคํานิยมการเรียนสายอาชีพ มีการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา
รัฐบาลยกระดับและให๎เงินเดือน แกํปราชญ์ชาวบ๎าน เพื่อสาร๎างความภูมิใจในอาชีพการเกษตร และ
อาชีพพื้นบ๎าน ครูต๎องแนะแนวอาชีพให๎เด็ก ม.3 เห็นภาพการเรียนสายอาชีพวําดีอยํางไรและครูต๎อง
สร๎างความภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให๎นักเรียน รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคนจบสายอาชีพสูงๆ
รวมไปถึงต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี เมื่อสร๎างคํานิยมแล๎วต๎องมีการสํงเสริมให๎เกิด
คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่องนั้นหมายถึงวํา ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องต๎องชํวยกั น
ประชาสัมพันธ์คนประสบความสําเร็จเพราะการทํางาน ไมํใชํเพราะวุฒิการศึกษา สังคมต๎องให๎
เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็กเกํงทํางาน เกํง
ปฏิบัติ เกํงฝีมืออาชีพ เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได๎ระหวํ างเรียน เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง
ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจชีวิต ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ภาพสรุปแนวโน๎มคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)
จะเห็ น ได๎ วํ า ภาพการอาชี ว ศึ ก ษาในอนาคตมี ห ลากหลายด๎ า น ซึ่ ง แตํ ล ะด๎ า นตํ า งมี
ความสํา คั ญหากได๎รั บ การพั ฒนาและดํา เนินการเป็นรูป ธรรม และเชื่ อมโยงกั น ก็ จ ะสํง ผลให๎
แนวโน๎มการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า เป็นจริง และเป็นอนาคตที่พึงประสงค์ ทั้งในสัดสํวน
ผู๎เรียนสายอาชี พที่สูงขึ้ นเป็น 70:30 ภายในระยะเวลา 10 ปี และคํานิยมในการเรีย นอาชีวศึกษา
จะสู ง ขึ้ น หากทุ ก หนํ ว ยงานและทุ ก ๆด๎ า นที่ เ กี่ ย วข๎ อ งรํ ว มกั น ทํ า งานอยํ า งจริ ง จั ง ยึ ด เป้ า หมาย
การพัฒนาการอาชีวศึกษาของชาติเป็นสําคัญ มิใชํเกิดความรํวมมือแตํเพื่อการสนองเป้าหมาย ของ
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แตํละภาคสํวนเทํานั้น ต๎องมีการพัฒนาครูผู๎สอนทางด๎านการอาชีวศึกษาพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ รวมไปถึงครูมีแรงจูงใจในการทํางาน มีสวัสดิการที่ดีให๎ครู ครูได๎รับการยอมรับจากสังคม
การได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวนโดยเฉพาะสถานประกอบการสูงขึ้น ทําให๎สามารถผลิต
กําลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ และต๎องมีการ
จัดตั้ง สถาบั นอาชี วศึ ก ษาในระยะเวลากั นใกล๎ เพื่ อการผลิต นัก ศึก ษาเฉพาะทางระดับ ปริญญา
ในสายปฏิ บั ติ ก าร รวมไปถึ ง การกํ า หนดคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่ จ ะทํ า ให๎ คุ ณ ภาพผู๎ สํ า เร็ จ การศึ กษา
ได๎รับการยอมรับ ทั้งในด๎านความรู๎ สมรรถนะและทักษะอาชีพที่ได๎มาตรฐานตามความต๎องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่ง จะสํง ผลให๎คนมีคํานิย มในการเรีย นสายอาชีพ สูงขึ้น เนื่องจากการ
วัดคุณภาพคนจากความสามารถ
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า จะไมํเป็นเพียงภาพในฝัน หากแตํจะเป็น
ภาพที่จับต๎องได๎ ประเมินผลได๎ กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัว คุณภาพสังคม
และคุณภาพของคนไทยทั้งประเทศ สามารถที่จะแขํงขันได๎ในเวทีโลก และพบวําแนวโน๎มในแตํละ
ด๎านของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎านั้นล๎วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล๎องกัน
ทั้งสิ้นดังผู๎เชี่ยวชาญที่ 19 ให๎ไว๎ในระหวํางการสัมภาษณ์
“เรื่องค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา ผมว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่นโยบาย
ของรัฐบาล คือ รัฐบาลตั้งแต่ระดับสูงสุด หมายถึง ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีต้อง
เข้าใจและให้ความสาคัญเรื่องการอาชีวศึกษา
จะเห็นว่าต่างประเทศเช่น
ประเทศเยอรมันเค้าเข้าใจเค้าให้ความสาคัญ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจประเด็นนั้น
ก่อน เมื่อเข้าใจแล้วจะค่อยๆไล่ไปดูทีละเรื่อง ตั้งแต่เรื่องครูผู้สอน การจัดการ
เรียนการสอน ” ผู๎เชีย่ วชาญที่ 19
ซึ่งจะเห็นได๎วํา ทุกประเด็นสัมพันธ์เชื่อมโยงสํงผลสูํ อนาคตภาพการอาชีวศึกษาที่เป็นไปได๎
และพึ ง ประสงค์ ใ นอนาคตทั้ ง สิ้ น และจากความเชื่ อ มโยงนี้ ผู๎ วิ จั ย สรุ ป ความเชื่ อ มโยงของ
ภาพอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564) ดังภาพที่ 15

214

ภาพที่ 15 ภาพแสดงความเชื่อมโยงอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2564)

ในการจัดการอาชี วศึ ก ษาไทยในอนาคต ควรที่จะเป็นการจัดการศึก ษาที่ทุก หนํวยงาน
ที่เกี่ ยวข๎ องให๎ค วามรํวมมื อกั นโดยมีเป้ าหมายหลักสําคัญ คือ การพัฒนากํ าลังแรงงานของชาติ
ให๎ มี ฝี มื อ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ส ามารถสนองตอบความต๎ อ งการของ
สถานประกอบการทั้ งในประเทศ และตํางประเทศ และเพื่ อการแขํงขันได๎ในด๎านฝีมือแรงงาน
ในระดับ สากล นั้นหมายถึง วํา ต๎องเป็ นผู๎ที่มีวุ ฒิก ารศึก ษา มีคุณวุฒิวิช าชีพ ที่บํงบอกถึงความรู๎
ความสามารถ ทั ก ษะฝี มื อ ในแตํ ล ะอาชี พ แตํ ล ะระดั บ ฝี มื อ นอกจากนั้ น ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น
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ที่พึ ง ประสงค์ ที่ สถานประกอบการตํางๆ ต๎องการเพื่ อศัก ยภาพในการทํางานในการผลิตสินค๎า
ที่มีคุณภาพ สามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
ซึ่ ง ในที่ นี้ ผู๎ วิ จั ย เปรี ย บกํ า ลั ง แรงงานกั บ ดอกไม๎ ซึ่ ง สามารถเกิ ด และเจริ ญ เติ บ โตได๎
ตามธรรมชาติ แตํหากมีกระบวนการปลูกที่ดีหรือมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทําให๎ดอกไม๎เติบโต
ได๎อยํางรวดเร็ว ได๎ดอกจํานวนมาก มีความสวยงาม กลีบดอก ลําต๎น ใบแข็งแรง ซึ่งสอดคล๎องกับ
กํ า ลั ง แรงงานทั่ ว ไป หากได๎ รั บ การพั ฒ นา บริ ห ารจั ด การให๎ ทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงด๎ ว ย
การอาชีวศึกษา ก็จะสํงผลให๎สามารถพัฒนาฝีมือ กําลังแรงงานระดับอาชีวศึกษา หรือกําลังแรงงาน
ระดับกลางที่กําลังขาดแคลนในตลาดแรงงานปัจจุบันให๎มีคุณภาพ ได๎มาตรฐานสากล สามารถ
สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพได๎ด๎วยการอาชีวศึกษา
หากมองหรื อ พิ จ ารณาเพี ย งผิ ว เผิ น ดอกไม๎ ก็ คื อ ดอกไม๎ ที่ ป ระกอบด๎ ว ย เกสร และ
กลี บ ดอกหลายๆ กลีบ รวมกั น หากกลี บดอกใดหายไปบ๎า งเมื่ อพิ จารณาดู แล๎ ว อาจไมํส มบู ร ณ์
แตํยังคงสภาพ และรับรู๎ได๎วําคือดอกไม๎ การพิจารณาถึงความงามและคุณภาพของดอกไม๎พิจารณา
จากความเข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ข องกลี บ ดอกทุ ก กลี บ และจะเห็ น ได๎ วํ า ดอกไม๎ จ ะทรงคุ ณ คํ า และ
ความงดงามยิ่งขึ้นเมื่อมีใบเป็นสํวนประกอบดังเชํนเดียวกับ คุณลักษณะของผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา
ต๎อ งเป็ น ผู๎ ที่ มี ค วามรู๎ ค วามสมารถและทั ก ษะอาชี พ รวมถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆเป็ นสํ ว นประกอบ
แม๎ มี คุ ณ ลั ก ษณะบางคุ ณ ลั ก ษณะบกพรํ อ งไปบ๎ า งก็ ยั ง คงเป็ น กํ า ลั ง แรงงานระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
แตํหากจะให๎สมบูรณ์คือการที่ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาพึงมีทุกคุณลักษณะทุกด๎านที่ครบถ๎วน และ
มีคุณภาพ รวมไปถึงการเพิ่มคุณคําของตนโดยการมีวุฒิการศึกษาที่ดีและมีทักษะความสามารถ
ในวิชาชีพ มีสมรรถนะที่ผํานการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะสํงผลให๎
ได๎รับคําตอบแทนจากการทํางานที่สอดคล๎องกับคุณวุฒิวิชาชีพและระดับสมรรถนะของผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษา
การปลู ก ต๎ น ไม๎ ดอกไม๎ ใ ห๎ เ กิ ด ดอกออกผลสวยงามและทรงคุ ณ คํ า ได๎ นั้ น ต๎ อ งอาศั ย
ความเอาใจใสํของเจ๎าของด๎นไม๎ เจ๎าของสวนดอกไม๎ รวมไปถึงการใสํปุ๋ย รดน้ํา พรวนดิน มีการวิจัย
มีการลงทุน และรํวมมือกับสํวนงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อการพัฒนาพันธุ์ไม๎และดอกไม๎ให๎เป็นที่ต๎องการ
และถูกใจผู๎ได๎รับ หรือผู๎ซื้อได๎นั้น ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนของ
การอาชีวศึกษาในการที่จะผลิตกําลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาให๎มีคุณภาพ จําเป็นที่ต๎องมีความ
เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั บ ด๎ า นตํ า งๆที่ เ กี่ ย วข๎ อ งอยํ า งตํ อ เนื่ อ งชั ด เจนไมํ วํ า จะเป็ น ด๎ า นการ
ให๎การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล ความชัดเจนของนโยบาย ด๎านความรํวมมือของหนํวยงาน
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เชํนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หนํวยงาน
เอกชน ในการวางแผน ดํ า เนิ น การและประเมิ น ผลรํ ว มกั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ผู๎ ส อน
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ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี เหมาะสม ทันกระแสเทคโนโลยี ให๎เกิด
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ ระดับสากล เพื่อให๎ผู๎ผํานมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต๎องการของ
สถานประกอบการ รวมไปถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับผู๎ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาตํอในระดับปริญญา
สายงานปฏิบัติ ซึ่ง เป็ นการสํงเสริม คํานิยมในการเรีย นสายอาชีพให๎สูงขึ้น ประกอบกั บกระแส
โลกาภิวัตน์ การแขํงขันทางการค๎าระหวํางประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ กระแส
การเคลื่อนย๎ายแรงงานอยํางเสรีของเขตการค๎าเสรีที่จะสํงผลตํอการอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น
การอาชีวศึกษาควรตระหนักและวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวางแผนในการ
พัฒนาในทุกๆด๎าน เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยในอนาคต
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3.

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ข้อ เสนอแนะสาหรั บ การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ
การประยุกต์ใช้ต่อผู้เกี่ยวข้องระดับผู้กาหนดนโยบาย
ผู๎วิจัยขอเสนอแนะให๎ ผู๎เกี่ยวข๎องระดับการกําหนดนโยบายทุกระดับ ให๎ความสําคัญกับ
การอาชี วศึ ก ษาอยํ า งจริง จัง โดยจะมีก ารผลัก ดัน นโยบายและยุ ทธศาสตร์ท างการอาชีวศึ กษา
ที่ชั ดเจน ดังจะเห็นได๎จากผลการวิจัย ที่วําทุกภาคสํวนต๎องเห็นความสําคัญของการอาชีวศึก ษา
แม๎ ปั จ จุ บั น จะมี ก ารขั บ เคลื่ อ น ลงมื อ ดํ า เนิ น การไปบ๎ า งแล๎ ว แตํ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ตํ า งฝ่ า ยตํ า ง
ดํ า เนิ น การให๎ บ รรลุ เ ป้ า หมายของตน ขาดการระดมสมอง ขาดการรํ ว มมื อ และประสานงาน
ขาดความตํอเนื่องของการดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู๎กําหนดนโยบายต๎องมีการ
กํา หนดนโยบายในเรื่องความรํวมมือในการทํางานของทุก ภาคสํวนที่เกี่ ย วข๎อง ควรที่จะมีก าร
กําหนดบทบาท ของทุกหนํวยงาน ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการรํวมมือกันอยํางตํอเนื่องและจริงจัง
จากผลการวิจัยพบวําคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาของไทยในอนาคต
นั้นต๎องเป็ นผู๎ที่ มี ทั ก ษะวิช าชี พ เพื่ อเป็นชํางฝีมือ ของโลกแม๎วํา ในชํวงระยะเวลาภายใน 10 ปี นี้
อาจจะยังมีโอกาสเป็นไปได๎ไมํมากแตํในอนาคตระยะยาวเราคงจะปฏิเสธกระแสการเคลื่อนย๎าย
แรงงานฝีมืออยํางเสรีในตลาดแรงงานโลกไมํได๎ ดังนั้นผู๎วิจัยเสนอให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในระดับผู๎กําหนด
นโยบายวําควรที่จะตระหนัก และให๎ความสําคัญ รวมถึงควรที่จะกําหนดเป็นนโยบายแหํงชาติ
ในการที่ จะสํง เสริม สนับ สนุ นในการพั ฒนาคุณภาพการอาชีวศึ ก ษาอยํ างตํอ เนื่อง จริงจั ง และ
ตลอดไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้ต่อผู้เกี่ยวข้องระดับผู้ดาเนินการ
เสนอให๎สถานศึกษาทางด๎านการอาชีวศึกษาทุกแหํงในประเทศ มุํงและเน๎นการจัดการเรียน
การสอนแบบเน๎นการฝึกปฏิบั ติ ให๎โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎จากสถานประกอบการจริง รวมไปถึง
การเรียนในระบบทวิภาคี โดยสถานศึกษาต๎องเข๎าใจ หลักการและวิธีการที่ถูกต๎องและชัดเจน และ
ต๎องสามารถทําความเข๎าใจกับสถานประกอบการถึงหลักการและวิธีดําเนินการ การประเมินผล
ระบบทวิภาคีที่ชัดเจน และได๎มาตรฐาน และสถานศึกษาควรประสานกับสถานประกอบการให๎เข๎า
รํวมในฐานะผู๎รํวมพัฒนาวิชาชีพมิใชํเพียงสถานฝึกงาน รวมไปถึงเสนอให๎มีการสร๎างและพัฒนาครู
แนะแนวอาชีพที่สามารถรู๎ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลและแนะนําอาชีพให๎นักเรียนรายบุคคล
ได๎อยํ า งเหมาะสม ครู ต๎องสามารถสร๎างความภาคภูมิ ใ จในการเรีย นสายอาชีพ และอาชีพ ของ
นักเรียนในอนาคต
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ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้ต่อผู้เกี่ยวข้องระดับผู้ใช้ผลผลิตหรือสถานประกอบการ
เสนอให๎ ส ถานประกอบการเข๎ า มามี สํ ว นรํ ว ม ในการจั ด การเรี ย นการสอน รํ ว มกั บ
การอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยการรํวมคิด รํวมวางแผนกําลังคน รํวมกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และรํวมประเมิ นผล เพื่ อให๎ผลผลิต หรือคุณภาพผู๎สําเร็จการศึก ษาสายอาชีพ ตรงกั บ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงสถานประกอบการต๎องพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือ และ
มีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให๎ฝ่ายดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให๎ตรงตามความต๎องการ
ของสถานประกอบการแตํละประเภท
ข้อเสนอแนะสาหรับการการวิจัยโอกาสต่อไป
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เป็นการคาดการณ์อนาคตโดยผู๎เชี่ยวชาญ ในภาพกว๎างๆ แตํ
ในบริบทการอาชีวศึกษามีหลากหลายด๎านที่เกี่ยวข๎อง รวมไปถึงการมีหลายสาขา หลายประเภท
ดังนั้นผู๎วิจัยเสนอให๎มีการวิจัยเชิงอนาคต แยกแตํละสาขา แยกแตํละด๎าน เพื่อให๎ได๎ภาพอนาคตของ
แตํละสาขา แตํละประเภท และแตํละด๎านของการอาชีวศึกษาในเชิงลึก
การวิจัยอนาคตมีระเบีย บวิธีวิจัย หลายอยํ าง ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยัน ผลการวิจัย ผู๎วิจัย
เสนอให๎มีการวิจัยอนาคตด๎วยระเบียบวิจัยอนาคตรูปแบบอื่นๆ เชํน การวิจัยอนาคตแบบการมอง
อนาคต (foresight ) กระบวนการอนาคตปริทัศน์ (Future Scanning Process) เป็นต๎น
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่จะทาการวิจัยด้วยกระบวนการ EDFR ในโอกาสต่อไป
ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย อนาคตเรื่ อ ง อนาคตภาพการอาชี ว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) ด๎วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR นี้ ผู๎วิจัยได๎กําหนดกลุํมตัวอยํางไว๎ 25 ทําน
โดยแบํ ง เป็ น 4 กลุํ ม คื อ กลุํ ม ผู๎ กํ า หนดนโยบายทางการอาชี ว ศึ ก ษา 10 ทํ า น กลุํ ม ผู๎ ดํ า เนิ น
ตามนโยบายทางการอาชี ว ศึ ก ษา 5 ทํ า น กลุํ มนั ก วิ ชาการทางด๎า นการอาชี วศึ ก ษา 5 ทํา น และ
กลุํมผู๎ใช๎ผลผลิต หรือสถานประกอบการ 5 ทําน โดยวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR มี 6 ขั้นตอน ซึ่ง
ทุกขั้นตอนมีความสําคัญยิ่ง โดยผู๎วิจัยพบข๎อสังเกตในการวิจั ยครั้งนี้และขอเสนอให๎ผู๎ที่จะทําการ
วิจัยด๎วยกระบวนการ EDFR ในโอกาสตํอไปในแตํละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดและเตรียมผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากการอาชี วศึ ก ษาเป็ นสํวนงานสําคัญในการผลิตกํ าลังแรงงานฝีมือระดับกลาง
สูํตลาดแรงงานและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในการกําหนด และ
เตรียมผู๎เชี่ยวชาญจึงจําเป็นต๎องมีผู๎เชี่ยวชาญจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ได๎ภาพแนวโน๎ม
อนาคตของการอาชี วศึ ก ษาภายในอีก 10 ปีข๎า งหน๎านี้พึ งประสงค์และเป็นจริ งมากที่ สุดดังนั้ น
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญจึงต๎องประกอบไปด๎วย กลุํมผู๎ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายทางการอาชีวศึกษา
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กลุํ ม ผู๎ ดํ า เนิ น งานตามนโยบายการอาชี ว ศึ ก ษา กลุํ ม นั ก วิ ช าการทางด๎ า นการอาชี ว ศึ ก ษา และ
กลุํมสุดท๎าย คือ กลุํมผู๎ใช๎ผลผลิต หรือสถานประกอบการ
ผูว๎ จิ ัยพบวําผู๎เชี่ยวชาญในกลุํมผู๎ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายทางการอาชีวศึกษา และ
ผู๎เชี่ยวชาญในกลุํมนักวิชาการทางด๎านการอาชีวศึกษา สํวนใหญํอาจมีตําแหนํง และบทบาทสําคัญ
ที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาหลายตําแหนํง และหลายบทบาท
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ หรือ การทา EDFR รอบที่ 1
ก่อนสัมภาษณ์
ผู๎ วิ จั ย ต๎ อ งวางแผนและเตรี ย มตั ว และเตรี ย มข๎ อ มู ล เป็ น อยํ า งดี เพื่ อ ให๎ รู๎ ดี เ กี่ ย วกั บ
เรื่องราวตํางๆ ต๎องคุ๎นเคย ต๎องรู๎และต๎องเข๎าใจประเด็นคําถามอยํางชัดเจน ผู๎วิจัยต๎องเตรียมตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์บันทึกเสียง ให๎แนํใจวําอยูํในสภาพใช๎งานได๎ ไมํวําจะเป็นแบตตารี่ เมมโมรี่การ์ด
และทุ ก ครั้ ง ที่ เ ริ่ ม หรื อปิ ด การสัม ภาษณ์ ต๎อ งมีสั ญลั ก ษณ์ เพื่ อ รู๎วํ า ไฟล์ เสี ย งที่ บั นทึ ก แตํ ล ะไฟล์
เป็นการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทํานใด
การนั ด หมายเพื่ อ ขอสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญในกรณี ที่ ผู๎ วิ จั ย กั บ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญ มิ ไ ด๎ รู๎ จั ก กั น
เป็นการสํวนตัวมากํอนนั้น หากดําเนินการโดยไมํมีบุคคลแนะนําที่ผู๎เชี่ยวชาญเกรงใจ จะทําให๎
โอกาสในการได๎เข๎ า สัม ภาษณ์น๎ อยมาก ผู๎เชี่ย วชาญและผู๎อยูํ ใ นตําแหนํงตํางๆนั้น ล๎วนแล๎วแตํ
มีภารกิจหน๎าที่มากมาย การจะสละเวลามาให๎การสัมภาษณ์นั้นจึงมีโอกาสน๎อย หากจะได๎ก็ต๎องรอ
การนัดหมายเป็นเวลายาวนาน ไมํสามารถเข๎าสัมภาษณ์ได๎ในระยะเวลาอันใกล๎ แตํเมื่อมีผู๎ที่รู๎จักหรือ
เกรงใจติดตํอให๎แล๎ว การเข๎ า สัม ภาษณ์ส ามารถเกิดขึ้นได๎อยํ างรวดเร็ว เต็มใจให๎ก ารสั มภาษณ์
การได๎ข๎อมูลก็จะเป็นไปได๎ด๎วยดี
ผู๎วิจัยจําเป็นต๎องบอกข๎อจํากัดในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของผู๎วิจัย เชํน เรื่องระยะเวลาหรือ
ชํวงเวลาที่ผู๎วิจัยมีเวลาอยูํในกรุงเทพให๎ผู๎เชี่ยวชาญทราบด๎วย เพื่อทํานจะได๎ชํวยจัดวันและเวลา
ที่ ทํ า นสะดวกให๎ส อดคล๎ องกั บ ผู๎วิจั ย ในการนัดหมายไว๎แล๎ว เป็ นระยะเวลาหลายวัน ผู๎วิจั ย
ควรโทรศัพ ท์ ติดตํอกํอนเวลาการเข๎าพบเสมอ เนื่องจากบางครั้งผู๎เชี่ย วชาญที่ไมํมีเลขาสํวนตัว
อาจจะลืม หรือมีภารกิจอื่นที่สําคัญกวํา จะได๎ไมํเสียเวลาในการเดินทางเข๎าพบ อีกทั้งยังเป็นการชํวย
ให๎ผู๎ให๎การสัมภาษณ์ เตรียมตัวเบื้องต๎นกํอนการให๎สัมภาษณ์ด๎วย การนัดหมายโดยไมํกําหนดเวลา
หรือวางกรอบเวลาไว๎ จะทําให๎ไมํมีโอกาสในการได๎เข๎าสัมภาษณ์ ควรกําหนดชํวงเวลาไปกํอน
แตํ ห ากผู๎ เ ชี่ ย วชาญจะขอปรั บ เวลา ก็ จ ะได๎ ห ารื อ กั น กํ อ นอี ก ทั้ ง จะไมํ ทํ า ให๎ ชํ ว งเวลาในการ
เข๎าสัมภาษณ์เนิ่นนานออกไป
การที่ผู๎วิจัยไปถึงกํอนเวลาและนั่งรอหน๎าห๎องผู๎เชี่ยวชาญ จะทําให๎ได๎โอกาสในการเข๎าพบ
หรือมี เวลาเพิ่ ม ขึ้ นในการสัม ภาษณ์ เนื่องจากผู๎เชี่ย วชาญ หรือเจ๎าหน๎าที่หน๎าห๎อง (เลขานุก าร)
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จะเกรงใจในการที่เห็นนั่งรอ อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร๎างความคุ๎นเคยกับเจ๎าหน๎าที่หน๎าห๎องหรือ
เลขานุการ เพื่อประโยชน์ในการขอเข๎าพบในครั้งตํอไปอีกด๎วย
การขอเวลาในการเข๎าสัมภาษณ์กับผู๎ที่อยูํในตําแหนํงใหญํๆ ไมํควรขอเวลาในการสัมภาษณ์
นาน อาจขอเวลา 15 หรื อ 20 นาที แตํ การเริ่ มต๎ นสั มภาษณ์ ผู๎ วิ จั ยต๎ องโน๎ มน๎ าวให๎ ผู๎ เชี่ ยวชาญ
เห็ น ความสํ า คั ญ ของงานวิ จั ย ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยูํ ให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
บทสัมภาษณ์ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ตํอประเทศชาติในภายภาคหน๎า และเวลาในการให๎ สัมภาษณ์
จะเพิ่มขึ้นเอง บํอยครั้งที่ผู๎วิจัยได๎รับความกรุณาจากผู๎เชี่ยวชาญ แนะนําและเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ
เพิ่มเติม
ผู๎ วิ จั ย พบวํ า การแจ๎ ง ให๎ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญทราบถึ ง อาชี พ หรื อ ตํ า แหนํ ง หน๎ า ที่ ข องผู๎ วิ จั ย กํ อ น
การสัมภาษณ์ (ในกรณีนี้ผู๎วิจัยเป็นเจ๎าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน) อาจจะทําให๎เกิดการให๎ข๎อมูล
มีการโน๎มเอียงของข๎อมูลมาทางด๎านผู๎วิจัยมากเกินไป
ขณะสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์ผู๎วิจัยต๎องขออนุญาตผู๎เชี่ยวชาญกํอนทุกครั้งเพื่อบันทึกเสียง บันทึกภาพ
หากผู๎เชี่ย วชาญไมํอนุญาตให๎บั นทึกเทป ไมํอนุญาตให๎บันทึกภาพ ผู๎วิจัย ต๎องปฏิบัติตามไมํควร
คะยั้นคะยอ การถามซ้ํา บํอยๆ เพื่ อทบทวนคําตอบของผู๎เชี่ย วชาญอาจไมํเหมาะสม ให๎ผู๎วิจัย
สังเกตอาการทําทางผู๎เชี่ยวชาญวํารู๎สึกรําคาญหรือไมํ
ผู๎วิจัยต๎องรู๎จักตั้งคําถามที่งํายๆ สั้นๆ กะทัดรัดแตํได๎ใจความ พูดจาชัดถ๎อยชัดคํา มีความ
อํอนน๎อม สุภาพ เป็นนักฟังที่ดี จับประเด็นให๎ได๎
ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 4 กลุํม อาจให๎แนวโน๎มไมํครบทุกด๎าน ผู๎เชี่ยวชาญที่อยูํในตําแหนํงบางทําน
ไมํกลําวถึงหรือแสดงทัศนะแนวโน๎มในสํวนงานที่ตนไมํได๎รับผิดชอบ ผู๎เชี่ยวชาญบางทํานแนะนํา
วํา หากแนวโน๎ม ใดตกไปไมํ ผํา นเกณฑ์ แตํ เป็น แนวโน๎ม ที่นํา สนใจอยํ าลื มนํา มาวิ เคราะห์ ด๎ว ย
รวมไปถึงแนวโน๎มอื่นๆ ที่ไมํผํานเกณฑ์ ไมํควรทิ้งไปเฉยๆ อาจใสํไว๎ในข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
หลังสัมภาษณ์
ผู๎วิจัยพบวําในการกําหนดผู๎เชี่ยวชาญ ควรมีเกณฑ์ในการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุ
ราชการแล๎ว และยังไมํเกษียณอายุราชการ ในสัดสํวนที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลรอบด๎าน เนื่องจาก
พบวําผู๎เชี่ยวชาญที่ยังไมํเกษียณ รวมไปถึงผู๎เชี่ยวชาญที่เกษียณแล๎วแตํยังดํารงตําแหนํงสําคัญอื่น
ที่เกี่ยวข๎อง จะไมํให๎แนวโน๎มที่เป็นลบ การสัมภาษณ์ข๎าราชการที่ยังอยูํ ในตําแหนํง มักให๎ทัศนะ
แนวโน๎ ม ในแผน ในสิ่ ง ที่ ไ ด๎ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การแล๎ ว ตนเป็ น ผู๎ ดํ า เนิ น การ มั ก จะไมํ คํ อ ยให๎ ทั ศ นะ
ที่ยังไมํเกิ ดขึ้น ไมํแสดงความคิดเห็นที่ มีโอกาสขัดแย๎ง มีผลกระทบตํอบุคคลอื่น หนํวยงานอื่น
ผู๎ที่อยูํเหนือกวําตน แตํข๎าราชการที่เกษียณอายุราชการแล๎ว จะเต็มใจให๎ข๎อมูลรอบด๎านกวํา ทั้งที่เป็น
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ด๎านบวกด๎านลบที่เป็นไปได๎สมบูรณ์กวํา และพบวําผู๎เชี่ยวชาญในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ ก ษา (สอศ.) บางทํ า นที่ ใ ห๎แนวโน๎มการอาชีวศึก ษาจะให๎ เฉพาะสํว นที่เกี่ ย วกั บสถาบั น
อาชีวศึกษาของรัฐเทํานั้ น เนื่องจากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
ควรทําการบันทึกข๎อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันที่ทําการสัมภาษณ์เรียบร๎อย บันทึก
ข๎อค๎นพบข๎อสังเกตที่ได๎จากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ทุกผู๎เชี่ยวชาญ ทุกวัน เป็นการทบทวนหาจุดเดํน
จุด บกพรํ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการเข๎ า สั ม ภาษณ์ ผู๎ เชี่ ย วชาญทํ านตํ อ ไป ไมํ ควรรอจนกวํา จะได๎ ข๎ อ มู ล
ครบทุกคน เนื่องจากการหาปลํอยไว๎นานผู๎วิจัยจะลืมเหตุการณ์และข๎อค๎นพบที่ได๎
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมแนวโน๎มทุกแนวโน๎มจากการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของ
ผู๎เชี่ยวชาญทีละคน ทําการจัดกลุํมแนวโน๎มที่เหมือนกัน จัดทําความถี่ บางแนวโน๎มที่มีความหมาย
คล๎ายกันจัดให๎อยูํกลุํมเดียวกัน แตํในบางประโยคของผู๎เชี่ยวชาญสามารถจัดทําเป็นแนวโน๎มได๎
หลายแนวโน๎ม หากทําเป็นแนวโน๎มเดียวจะทําให๎เกิดความสับสนได๎ ในการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข๎อมูล จัดทําแนวโน๎มผู๎วิจัยได๎ทําในตาราง ยกตัวอยํางได๎ดังตารางที่ 19 ดังนี้
ตารางที่ 19 ตัวอยํางตารางการจัดทําแนวโน๎ม
ด๎านที่ 1 ด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา
ในทศวรรษหน๎า
แนวโน๎มที่ 1
แนวโน๎มที่ 2
แนวโน๎มที่ 3
แนวโน๎มที่ 4

ผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎แนวโน๎ม
ระบุชื่อผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 1
ระบุชื่อผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 5, 4,
20
ระบุชื่อผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 2, 4,
20
ระบุชื่อผู๎เชี่ยวชาญคนที่ 20, 23
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครื่องมือ
จัดทํ า แบบสอบถามโดยบรรจุแนวโน๎มทุก แนวโน๎มที่ ไ ด๎จากการวิเคราะห์ สัง เคราะห์
ในขั้นตอนที่ 3 แล๎วดังตัวอยํางในตารางด๎านลําง โดยแตํละแนวโน๎มใสํจํานวนผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด
ที่ให๎แนวโน๎มนั้นๆ ในวงเล็บตอนท๎า ยของแตํล ะแนวโน๎ม ผู๎วิจัยได๎จัดทําแบบสอบถามสําหรับ
ผู๎เชี่ ยวชาญที ละคนและระมัดระวัง ในเรื่องการใสํเครื่องหมาย √ ในชํองคําตอบเดิมของทําน
รวมไปถึงการอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามและความชัดเจนของแตํละแนวโน๎มเพื่อผู๎เชี่ยวชาญ
จะได๎ไมํเกิดความสับสน ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ตัวอยํางแบบสอบถาม

ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษาทางด๎าน
การอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
1 เป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพเพื่อ
เป็นชํางฝีมือโลก (1)
2 มีความรู๎ทางภาษาอังกฤษ
(8)

แนวโน๎มที่จะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

1 2 3 4 5

พึง
ไมํพึง
ประสงค์ ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

คําตอบ
เดิมของ
ทําน

√

223

ขั้นตอนที่ 5 การทา EDFR รอบที่ 2
ผู๎วิจัยพบวําการนําแบบสอบถามไปสํงถึงมือผู๎เชี่ยวชาญเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากได๎อธิบาย
ทําความเข๎าใจกับรูปแบบคําถามได๎อยํางชัดเจน ผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันวํา
จํานวนแบบสอบถามมีมากไมํสามารถกรอกแบบสอบถามได๎ทันที ผู๎เชี่ยวชาญจะขอเวลาในการคิด
ทบทวน ตอบคําตอบที่ถูกต๎องที่สุด
ผู๎วิจัยได๎สํงแบบสอบถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญ 4 ทํานผํานทางอีเมล์ โดยมีการติดตํอสอบถาม
ตอบคําถาม ให๎รายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ ในกรณีที่ผู๎เชี่ยวชาญเดินทางไปตํางประเทศ ติดภารกิจ
ในชํวงกลางวันตํอเนื่อง (ทํานวํางตอนกลางคืน) ผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานคว่ําหวอดในการอาชีวศึกษา
จึงคํอนข๎างเข๎าใจแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานอื่นนําเสนอมาได๎งําย
ผู๎เชี่ยวชาญบางทํานชํวยปรับแตํงเนื้อความ ประโยคให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น ให๎ถูกต๎องกับภาษา
ทางการอาชีวศึกษา เนื่องจากผู๎เชี่ยวชาญบางกลุํมให๎แนวโน๎มที่ไมํ ได๎ใช๎ภาษาทางการอาชีวศึกษา
แตํ ใ ช๎ ภ าษาตามกลุํ ม ที่ ต นเองเข๎ า ใจ การติ ด ตามเพื่ อ ไปรั บ แบบสอบถามจากผู๎ เ ชี่ ย วชาญ
ต๎องดํา เนินการอยํ างใจเย็ น ไมํ รีบ ร๎อนเนื่องจากไมํส ามารถบังคับหรือระบุผู๎เชี่ย วชาญวํากรุณา
ตอบแบบสอบถามให๎ตามกําหนด
ผู๎เ ชี่ ย วชาญสํ ว นใหญํ มี ค วามกระตือ รื อร๎ นในการให๎ สัม ภาษณ์แ ละตอบแบบสอบถาม
เป็นอยํางดี โดยพิจารณาจาก การเตรียมตัว เตรียมข๎อมูลเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ การโทรถาม
ผู๎ วิ จั ย เพื่ อ ความแนํ ใ จในแตํ ล ะแนวโน๎ ม แตํ ล ะประเด็ น และแตํ ล ะตั ว เลื อ กรวมไปถึ ง ระดั บ
การให๎คะแนน
เนื่องจากเป็ นชํ วงปิ ด เทอมผู๎เชี่ย วชาญหลายทํานติดภาระกิ จการไปทัศนะศึ ก ษา ดูงาน
ตํางประเทศยาว รวมไปถึงเป็นชํวงที่มีแผนยุบสภา ยุบสภา และชํวงเปลี่ยนผํานคณะรัฐมนตรี และ
ขั้ ว ทางการเมื อง ทํ า ให๎ มี ผ ลตํ อการประสานกั บผู๎ เชี่ ย วชาญที่เ กี่ ย วพั นธ์ กั บ งานการเมือ ง ทํา ให๎
การติดตามแบบสอบถามคํอนข๎างลําช๎ามาก ผู๎วิจัยพบวําการขออนุญาตเข๎าสัมภาษณ์ และการเข๎า
สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญใช๎เวลาน๎อยกวําการทําแบบสอบถามเนื่องจากผู๎เชี่ยวชาญต๎องคิดวิเคราะห์
แตํละคําถาม และแบบสอบถามมีประเด็นแนวโน๎มที่ต๎อ งตอบมากจึงใช๎เวลานานในการรวบรวม
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 6 การเขียนภาพอนาคต
เนื่องจากแนวโน๎มที่ได๎จากการวิจัยเป็นแนวโน๎มที่ได๎จากการวิเคราะห์สังเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ และเป็นแนวโน๎มที่ผู๎เชี่ยวชาญให๎ไว๎ภายใต๎กรอบการวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ทั้ง 8 ด๎านดังนั้นผู๎วิจัย จึงได๎ทําการสังเคราะห์ เพื่ อ
หาแนวโน๎มหลักสําคัญของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) โดย
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สังเคราะห์ทั้งจากเอกสารที่ได๎ทบทวนกํอนทําการวิจัย รวมถึงข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ และ
การยืนยันจากแบบสอบถาม ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ใช๎เวลาคํอนข๎างมาก ต๎องอํานทบทวนข๎อมูล
รวมถึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยหลายรอบกวําที่ผู๎วิจัยจะสามารถพบและสรุปแนวโน๎ม
สําคัญของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) จากผลการวิจัยแนวโน๎ม
ทั้ง 8 ด๎าน จากนั้นผู๎วิจัยจึงหาความสัมพันธ์ของแนวโน๎ม 8 ด๎านของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทย
ในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) คือ ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา ด๎านที่ 2
การจัดการเรียนการสอน ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ด๎านที่ 6 การสนับสนุนของรัฐบาล ด๎านที่ 7 คํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา และ ด๎านที่ 8
การบริหารการอาชีวศึกษา มาเรียบเรียง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คํอนข๎างยาก ต๎องมีทักษะในการเขียน
ภาษาที่สละสลวย มีจิตนาการ และสามารถร๎อยเรียงความสัมพันธ์ความสอดคล๎องกันของแตํละ
แนวโน๎มมาเป็นภาพอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ที่สวยงาม
เป็นไปได๎และพึงประสงค์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564)
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กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หน๎าที่ ในการกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษาจํานวน 10 ทําน
EDFR
ชื่อ-สกุล
ตําแหนํงขณะดําเนินการวิจัย
รอบที่ 1
รอบที่ 2 แบบสอบถาม
สัมภาษณ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการนริศรา ชวาลตันติพิพัฒน์
1. นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ
√
√
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2549-2551
ผู๎อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัตหิ น๎าที่
2. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
√
√
เลขาธิการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
3. พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
ประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
√
√
4. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
√
√
ที่ปรึกษาด๎านนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ดร.มังกร หริรักษ์
√
√
กรรมการการอาชีวศึกษาแหํงประเทศไทย
6. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2552-2553
√
√
ผู๎อํานวยการกลุํมงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริม
7. นางสาววาสนา เปี่ยมใส
√
√
การศึกษาเอกชน
อดีตผู๎อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550-2551
8. นายสํารวม พฤกษ์เสถียร
√
√
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. นายจิตนรา นวรัตน์
กรรมการการอาชีวศึกษาแหํงประเทศไทย
√
√
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
การศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564)
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาทดําเนินตามนโยบายการอาชีวศึกษาจํานวน 6 ทําน
EDFR
ชื่อ-สกุล
ตําแหนํงขณะดําเนินการวิจัย
รอบที่ 1
รอบที่ 2 แบบสอบถาม
สัมภาษณ์
10. นายไชยยศ จิระเมธากร
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ
√
√
√
11. นายเจริญ ไชยสมคุณ
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
√
√
12. ดร.วีระวัฒน์ วรรณสิริ
นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย
√
√
13. พลเอก เทิดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
√
√
14. ดร.นายแพทย์ศรัณย์ อินทะกุล
ผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
√
√
15. นายทรงเดช วงศ์ปัญญา
อดีตผู๎อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, อุดรธานี, สกลนคร
√
√
16. นายประเสริฐ กลิ่นทุม
ผู๎อํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
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กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีเป็นนักวิชาการทางด๎านการอาชีวศึกษาจํานวน 5 ทําน
EDFR
ชื่อ-สกุล
รอบที่ 1
รอบที่ 2 แบบสอบถาม
สัมภาษณ์
17. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

√

√

18. ดร.อนันท์ งามสะอาด
19. นายปองพล อดิเรกสาร
20. ผศ. ปราณี พรรณวิเชียร
21. ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

√
√
√
√

√
√
√
√

ตําแหนํงขณะดําเนินการวิจัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ
ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหํงประเทศไทย
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2545
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู๎ตรวจราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ใช๎ผลผลิตทางการอาชีวศึกษา (สถานประกอบการ) จํานวน 6 ทําน
EDFR
ชื่อ-สกุล
ตําแหนํงขณะดําเนินการวิจัย
รอบที่ 1
รอบที่ 2
สัมภาษณ์
แบบสอบถาม
22. นายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
√
√
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
23. นายพิชัย เอกพิทักษ์ดํารง
อดีตอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ.2551-2552
√
√
อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2549-2551
24. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
√
√
25. หมํอมหลวง ดร. ปุณฑริก สมิติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
√
√
ประธานกรรมการ บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
26. ประพัฒน์ โพธิวรคุณ
√
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาหอการค๎า
27. นายสมชัย ไกรครุฑรี
√
√
แหํงประเทศไทย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
การศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564)
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กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
EDFR รอบที่ 1
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาท อํานาจ หน๎าที่ ในการกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษาจํานวน 10 ทําน
กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-สกุล
วัน-เดือน-ปี
เวลา
สถานที่สัมภาษณ์
1. นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ
10 พฤศจิกายน2553
11.00-12.00 น.
กระทรวงศึกษาธิการ
2. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
23 พฤศจิกายน2553
18.00 – 19.30 น.
ห๎องเลขาธิการคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
3. พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
22 พฤศจิกายน2553
11.00-13.30 น.
ห๎องรับรอง สมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
4. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
18 พฤศจิกายน2553
13.00-13.30 น.
ห๎องรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. ดร.มังกร หริรักษ์
23 พฤศจิกายน2553
14.00-15.00 น.
ห๎องทีป่ รึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
8 พฤศจิกายน2553
15.00-16.30 น.
ห๎องประชุมสถานีโทรทัศน์วัดยานนาวา
7. นางสาววาสนา เปี่ยมใส
23 พฤศจิกายน2553
16.00-17.30 น.
ห๎องเลขาธิการคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
8. นายสํารวม พฤกษ์เสถียร
17 พฤศจิกายน2553
17.00-18.30 น.
ศูนย์การเรียนรู๎วังจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ
9. นายจิตนรา นวรัตน์
21 พฤศจิกายน2553
14.30-15.30 น.
สํานักงานอัยการเขตลาดพร๎าว
10. นายไชยยศ จิระเมธากร
23 พฤศจิกายน2553
10.30-11.00 น.
ห๎องรับรอง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
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กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
EDFR รอบที่ 1 (ต่อ)
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีบทบาทดําเนินตามนโยบายการอาชีวศึกษาจํานวน 6 ทําน
ชื่อ-สกุล
11. นายเจริญ ไชยสมคุณ
12. ดร.วีระวัฒน์ วรรณสิริ
13. พลเอก เทิดศักดิ์ มารมย์
14. ดร.นายแพทย์ศรัณย์ อินทะกุล
15. นายทรงเดช วงศ์ปัญญา
16. นายประเสริฐ กลิ่นทุม

กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
วัน-เดือน-ปี
29 ตุลาคม 2553
22 พฤศจิกายน2553
18 พฤศจิกายน2553
24 พฤศจิกายน2553
18 มกราคม 2554
8 พฤศจิกายน2553

เวลา
09.00-10.00 น.
15.00-16.30 น.
10.00-11.20 น.
11.00-12.00 น.
11.00-12.00 น.
11.00-12.00 น.

สถานที่สัมภาษณ์
ห๎องผู๎อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ห๎องรับรอง โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
บ๎านพัก
โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
บ๎านพัก
ห๎องรับรองโรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพฯ

กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีเป็นนักวิชาการทางด๎านการอาชีวศึกษาจํานวน 5 ทําน
ชื่อ-สกุล
17. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
18. ดร.อนันท์ งามสะอาด
19. นาย ปองพล อดิเรกสาร
20. ผศ. ปราณี พรรณวิเชียร
21. ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
วัน-เดือน-ปี
18 พฤศจิกายน2553
16 กุมภาพันธ์ 2554
9 พฤศจิกายน2553
22 พฤศจิกายน2553
8 มกราคม 2554

เวลา
15.00-15.30 น.
10.00-11.30 น.
10.00-11.00 น.
08.30-09.30 น.
10.00-11.30 น.

สถานที่สัมภาษณ์
ห๎องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ
ห๎องประชุมวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
บ๎านพัก
ห๎องรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
บ๎านพัก
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กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
EDFR รอบที่ 1 (ต่อ)
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ใช๎ผลผลิตทางการอาชีวศึกษา (สถานประกอบการ) จํานวน 6 ทําน
ชื่อ-สกุล
22. นายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี
23. นายพิชัย เอกพิทักษ์ดํารง
24. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
25. หมํอมหลวงปุณฑริก สมิติ
26. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
27. นายสมชัย ไกรครุฑรี

กาหนดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
วัน-เดือน-ปี
20 พฤศจิกายน2553
30 ตุลาคม 2553
28 ตุลาคม 2553
9 พฤศจิกายน2553
19 พฤศจิกายน2553
7 มกราคม 2553

เวลา
17.00-18.30 น.
13.00-15.00 น.
09.00-10.30 น.
15.00-16.30 น.
15.30-16.30 น.
15.00-16.30 น.

สถานที่สัมภาษณ์
สมาคมเตี่ยอัน กรุงเทพมหานคร
บ๎านพัก
บริษทั อุดรมาสเตอร์เทค จํากัด
ห๎องรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ห๎องประชุมบริษัท กันยงอิเล็คทริค จํากัด
ห๎องประชุม โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ
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ภาคผนวก ค
ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

252
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัย ได๎รับความอนุเคราะห์จากผู๎เชี่ยวชาญทุก ทํานเป็นอยํางดีในการ
ให๎ทัศ นะ แนวคิ ด แนวโน๎ม เกี่ย วกั บการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)
พร๎อ มกั นนี้ ผู๎วิ จัย ได๎ข ออนุญาตผู๎ เชี่ ย วชาญในการบัน ทึก เสีย งและบั นทึ ก ภาพขณะดําเนิน การ
สัมภาษณ์ และผู๎เชี่ยวชาญอนุญาตให๎ทําการบันทึกได๎ ดังภาพตํอไปนี้

ภาพที่ 16 การสัมภาษณ์ นายปองพล อดิเรกสาร
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ภาพที่ 17 การสัมภาษณ์ พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ

ภาพที่ 18 การสัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ

255

ภาพที่ 19 การสัมภาษณ์ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

ภาพที่ 20 การสัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์
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ภาพที่ 21 การสัมภาษณ์ ดร.มังกร หริรักษ์

ภาพที่ 22 การสัมภาษณ์ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
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ภาพที่ 23 การสัมภาษณ์ นายสํารวม พฤกษ์เสถียร

ภาพที่ 24 การสัมภาษณ์ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
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ภาพที่ 25 การสัมภาษณ์ นายจิตนรา นวรัตน์

ภาพที่ 26 การสัมภาษณ์ พลเอกเทิดศักดิ์ มารมย์
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ภาพที่ 27 การสัมภาษณ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร

ภาพที่ 28 การสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ งามสะอาด
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ภาพที่ 29 การสัมภาษณ์ ดร.วีระวัฒน์ วรรณสิริ

ภาพที่ 30 การสัมภาษณ์ นายพิชัย เอกพิทักษ์ดํารง
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ภาพที่ 31 การสัมภาษณ์ หมํอมหลวง ดร.ปุณฑริก สมิติ

ภาพที่ 32 การสัมภาษณ์ นายประเสริฐ กลิ่นทุม
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ภาพที่ 33 การสัมภาษณ์ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

ภาพที่ 34 การสัมภาษณ์ นายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี
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ภาพที่ 35 การสัมภาษณ์ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต

264

265

ภาคผนวก ง
เครื่องมือการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1)
1.
จากการศึ ก ษาเอกสารผู๎ วิ จั ย ได๎ ทํ า การวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ข๎ อ มู ล ทั้ ง หมด
สรุป ได๎ แนวโน๎ม สํา คั ญ 8 ด๎าน และ 34 แนวโน๎ม ยํ อย ผู๎เชี่ย วชาญเห็นด๎วย หรือไมํเห็นด๎วยกั บ
ประเด็นแนวโน๎มดังกลําวอยํางไร
2.
ผู๎เ ชี่ ย วชาญมี ทั ศ นะอยํ า งไรเกี่ ย วกั บ แนวโน๎ม การอาชี ว ศึก ษาไทยในอี ก 10 ปี ข๎า งหน๎ า
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) ในด๎านตํางๆดังตํอไปนี้ โดยเน๎นแนวโน๎มที่เป็นไปได๎ (กรณีที่ผู๎เชี่ยวชาญ
ไมํเห็นด๎วยกับแนวโน๎มสําคัญทั้ง 8 ด๎าน ให๎ผู๎เชี่ยวชาญให๎ทัศนะเฉพาะด๎านที่ผู๎เชี่ยวชาญเห็นด๎วย
รวมไปถึงด๎านอื่นๆ ที่ทํานเสนอแนะเพิ่มเติม)
แนวโน๎มหลัก
1. ด๎านคุณลักษณะผู๎ที่สําเร็จการศึกษา

2. ด๎านการจัดการเรียนการสอน

3. ด๎านครูผู๎สอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

แนวโน๎มยํอย
ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
ความรู๎
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ทักษะชีวิต
นิสัยอุตสาหกรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพ
หลักสูตร
ความยืดหยุํน
การบูรณาการ
เน๎นการปฏิบัติ
ระบบทวิภาคี/สหกิจ
การเทียบโอนประสบการณ์
ความทันสมัยของเครื่องมือและวัสดุ
ความพร๎อมของวัสดุ สื่อการเรียน
การเรียนรู๎ตํอเนื่องและตลอดชีวิต
คุณลักษณะครู
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทัศนคติในอาชีพครู
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แนวโน๎มหลัก
4. ด๎านความรํวมมือ

5. ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา

6. ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล

7. ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
8. ด๎านการบริหารจัดการ

แนวโน๎มยํอย
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

การพัฒนาครู
หนํวยงานตํางๆทั้งในและตํางประเทศ
การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
การพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน
การสนับสนุนเครื่องมือ
ตลาดแรงงานและการค๎าเสรี
มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
การประกันคุณภาพ
คุณวุฒิวิชาชีพ
ด๎านงบประมาณ
ด๎านนโยบาย
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การสํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษา
การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ

34. การกระจายอํานาจ
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แบบสอบถามการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2)
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564)
แบบสอบถามชุดนี้สร๎างขึ้นจากผลการสัมภาษณ์ ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านการอาชีวศึกษา ใน
บริบทแนวโน๎มของการอาชีวศึกษาไทยที่เป็นไปได๎และพึงประสงค์ในทศวรรษหน๎า ในชํวงระหวํางปี
พ.ศ.2554-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ได๎ประเมินวําแนวโน๎มแตํละด๎านมี
ความเป็นไปได๎มากน๎อยเพียงใด รวมทั้งแนวโน๎มดังกลําว พึงประสงค์ หรือ ไมํพึงประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้แบํงออกเป็น 2 ตอน ได๎แกํ
1. ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม
2. แนวโน๎มการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน๎า ด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จการศึกษา ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน ด๎านครูผู๎สอน ด๎านความรํวมมือ ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด๎านการ
สนับสนุนของรัฐบาล ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา และด๎านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาเติมข๎อมูลเกี่ยวกับตัวทํานในชํองวําง
1. อายุ  น๎อยกวํา 45 ปี  46-50 ปี  51-55 ปี  56-60 ปี  61 ปีขึ้นไป
2. วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาตรี สาขา ............................................................................................
ปริญญาโท สาขา ..........................................................................................
ปริญญาเอก สาขา...........................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................
ตอนที่ 2 แนวโน๎ ม การอาชี ว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า (พ.ศ.2554-2564) ด๎ า นคุ ณ ลั ก ษณะผู๎ สํ า เร็ จ
การศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านครู ผู๎สอน ด๎านความรํวมมือ ด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล ด๎านคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา และด๎านการบริหารจัดการ
คาชี้แจง 2.1 ขอให้ท่านประเมิน ความเป็นไปได้ของแนวโน้มแต่ละด้าน และทําเครื่องหมาย  ในชํอง
ตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทําน โดยให๎น้ําหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงน๎อยที่สุด
2 หมายถึง ความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงน๎อย
3 หมายถึง ความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงปานกลาง
4 หมายถึง ความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงมาก
5หมายถึง ความเป็นไปได๎ของแนวโน๎มทีจ่ ะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงมากที่สุด
- ตัวเลขในวงเล็บด๎านหลังแตํละแนวโน๎มคือจํานวนผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎แนวโน๎มนั้นๆ จากการ
สัมภาษณ์
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-

 ในชํองแนวโน๎มที่ทํานให๎ไว๎ คือ แนวโน๎มที่ทํานให๎ไว๎จากการสัมภาษณ์
2.2 โปรดให้คาตอบว่า ภาพอนาคตของแนวโน้มในแต่ละด้านเป็นสิ่งที่ พึงประสงค์ หรือ ไม่พึง
ประสงค์ โดยทําเครื่องหมาย  ในชํองใดชํองหนึ่ง

ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ความสามารถทางทักษะ
วิชาชีพ
1 เป็นผู๎มีทักษะวิชาชีพ
เพื่อเป็นชํางฝีมือของ
โลก (1)
2 มีความรู๎ทาง
ภาษาอังกฤษ (8)
3 มีทักษะและมีฝีมือใน
การปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
แบบเจาะจงอาชีพที่
ลึกซึ้ง (9)
4 มีทักษะและมีฝีมือใน
การปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
พื้นฐาน (6)
5 มีความสามารถ และ
ทักษะที่หลากหลาย
(multi skills) รวมถึง
ทักษะตํางสาขาอาชีพ
เชํน ชํางพิมพ์ดีดได๎ (2)
6 มีความสามารถในการ
สื่อสารที่ดี (5)
7 มีความรู๎และเข๎าใจ
ศัพท์เทคนิคทาง
วิชาชีพ (3)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

8 มีความสามารถในการ
พูด อําน เขียนได๎
มากกวํา 2 ภาษา เชํน
อังกฤษ และ จีน (10)
ความรู๎
9 มีความรู๎เชิงทฤษฎีทาง
วิชาชีพ (7)
10 ในระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ต๎อง
เป็นผู๎มีความรู๎รอบตัว
ในสาขาวิชาที่จบมา
(1)
11 ในระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ต๎องเป็นผู๎มคี วามรู๎เชิง
ลึกในสาขาวิชาที่จบมา
(1)
ความสามารถทางด๎าน
เทคโนโลยี
12 มีความรู๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต สื่อสาร
ทาง social network
เชํน facebook msnได๎
(10)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

13 มีความรู๎ และ
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีวิชาชีพ
พื้นฐาน (2)
ทักษะชีวิต
14 เป็นคนแหํงการเรียนรู๎
ใฝ่รู๎ (3)
15 สามารถทํางานเป็นทีม
ได๎ (3)
16 เป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ (1)
17 เป็นผู๎มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ (4)
18 กล๎าแสดงออก (2)
19 มีภาวะผู๎นํา (1)
20 มีความไขว๎คว๎าทาง
อาชีพที่ตนถนัด (1)
21 รู๎จักสร๎างเครือขําย (2)
22 รู๎และเข๎าใจความ
ต๎องการของตนเอง (1)
23 สามารถแก๎ปัญหาเอง
ได๎ (1)
นิสัยอุตสาหกรรม
24 พร๎อมรับการฝึก และ
พัฒนาตัว (2)
25 มีกิจนิสัยในการทํางาน
เชํน ตั้งใจ ขยัน
ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอ
เวลา มีระเบียบ มีวินัย

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

อดทน รับผิชอบตํอ
ตนเอง/ครอบครัว/
สังคม (13)
26 รู๎จักป้องกันตนเองจาก
การทํางาน (1)
27 เป็นผู๎มีคุณธรรม
จริยธรรม (10)
28 เป็นผู๎ที่มจี ิตสาธารณะ
(4)
มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน
29 มีความภาคภูมใจใน
อาชีพของตน (5)
30 มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ
และรักองค์กร (4)
31 ต๎องรู๎วําเมื่อเรียนจบมี
ความรู๎ ทักษะ เมื่อ
ประกอบอาชีพแล๎วจะ
ได๎รับรายได๎สูง (3)
32 เชื่อมั่นวําการเรียน
อาชีวศึกษาทําให๎ดํารง
ชีพอยูํได๎ (1)
33 เป็นผู๎ที่มีอาชีพ
เป้าหมายที่อยากจะ
เป็น (1)
34 มีความฝันทีจ่ ะประสบ
ความสําเร็จ (1)
35 ไมํกลัวความลําบาก
หรือทํางานหนัก (4)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 1 คุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้นหรือเป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

36 ไมํกลัวความสกปรก
(2)
อื่นๆ
37 มีทักษะความสามารถ
ความรู๎ที่สนองตอบ
ความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน (6)
38 สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ เป็น
เจ๎าของกิจการได๎ (3)
39 ไมํเลือกงาน (1)
40 เป็นคนดี มีความสุข
ขณะทํางานและใช๎
ชีวิต และทํางานเก่ง
(1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์

275

ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ด๎านหลักสูตร
1 มีหลักสูตรที่มุํงเน๎น
การผลิตชํางเพื่อการ
ดูแล ซํอมแซม รักษา
เครื่องใช๎สํานักงาน (1)
2 มีหลักสูตรที่มุํงเน๎น
การผลิตชํางเพื่อการ
ดูแล ซํอมแซม บ๎าน
และที่อยูํอาศัย (1)
3 มีหลักสูตรที่มุํงเน๎น
การผลิตชํางเพื่อการ
ดูแล ซํอมแซม รักษา
เครื่องมืออุตสาหกรรม
(1)
4 มีหลักสูตรที่มุํงเน๎น
การผลิตชํางเพื่อการ
ดูแล ซํอมแซม รักษา
เครื่องจักรกล
การเกษตร (1)
5 หลักสูตรต๎องมีความ
หลากหลาย สอดคล๎อง
กับบริบทท๎องถิ่น
สังคม (7)
6 พัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพให๎ทัน
เทคโนโลยี เชํน เมื่อมี
รถไฟฟ้า ต๎องมี
หลักสูตรที่ผลิตชําง

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

7

8

9

10

11

12

ซํอมรถไฟฟ้า (3)
เป็นหลักสูตรที่
สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน (ผลิตคน
ให๎ตรงกับงานแตํละ
ธุรกิจ แตํละประเภท)
(7)
สํารวจความต๎องการ
ของสถาน
ประกอบการ ในแตํละ
ท๎องถิ่นวํางต๎องการ
แรงงานอยํางไร (3)
ต๎องรู๎ทศิ ทางการ
พัฒนาประเทศและวาง
แผนการจัดการเรียน
การสอนให๎สอดคล๎อง
กับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (1)
ต๎องพัฒนาหลักสูตร
ให๎สอดคล๎องกับ
แนวโน๎มอุตสาหกรรม
ในอนาคต (ทุกชํวงไมํ
เกิน 5 ปี) (2)
จัดการเรียนการสอน
แบบเจาะจง ไมํใชํรู๎ทุก
เรื่องแตํไมํถํองแท๎ (1)
มีหลักสูตรที่

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

หลากหลายทั้งใน
ระบบ นอกระบบ ทวิ
ภาคี เทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบ
ทางไกลแบบ elearningและอื่นๆ (5)
13 มุํงเน๎นหลักสูตร
ทางด๎านการเกษตร
การกสิกรรม (3)
14 มุํงเน๎นสาขาวิชาที่ขาด
แคลน (1)
วิชาการที่ควรเพิ่มใน
หลักสูตร
15 มีวิชาที่สอนวิธีการ
ประกวดราคา และ
รับเหมางาน (1)
16 ให๎ความรู๎ในเรื่องการ
ใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎อง
(1)
17 จัดให๎มีวิชาหน๎าที่
พลเมือง ศีลธรรม
ประชาธิปไตย รักชาติ
และประวัติศาสตร์
ไทย เพิ่มเติมใน
หลักสูตร (2)
18 ต๎องจัดการเรียนการ
สอนด๎านมาตรฐานใน
โรงงาน เชํน ISO

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ตํางๆ (1)
19 วิชาที่สอนให๎เด็กมี
ความเป็นคนมากขึน้
สอนให๎เป็นคนดี (3)
20 จัดให๎มีวิชาที่เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตใน
สังคม (2)
21 จัดให๎มีการเรียนการ
สอนวิชาความ
ปลอดภัยและการดูแล
สุขภาพ (safety and
health) เพื่อให๎รจู๎ ัก
ดูแลและป้องกัน
ตนเองขณะทํางาน /อยูํ
กับครอบครัว/สังคม
(1)
22 จัดให๎มีวิชาความรู๎
รอบตัวและเหตุการณ์
ปัจจุบนั เชํน การอําน
หนังสือพิมพ์ หรือเลํา
ขําว (2)
วิธีการจัดการเรียนการสอน
23 ต๎องมีความยืดหยุนํ
ตามเทคโนโลยี และ
บริบททีเ่ ปลี่ยนแปลง
รวมไปถึงยืดหยุํนตาม
ผู๎เรียน และสถาน
ประกอบการ (2)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

24 จัดการเรียนการสอนที่
สามารถตํอยอดอาชีพ
ได๎ (1)
25 ต๎องจัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎โครงการ
เป็นฐาน (Project
Base) หรือ เรียนเป็น
ชิ้นงาน เรียนเป็น
โครงการ เรียนเป็น
เรื่องๆ เชํน การทํา
ชิ้นงานหนึง่ ชิ้น
สามารถถอดเป็นวิชา
ได๎หลายวิชา (5)
26 จัดการเรียนการสอน
โดยให๎ครูและนักเรียน
ลงพื้นที่เพื่อให๎ความรู๎
ชุมชน และมีการ
ประเมินผลการลง
พื้นที่จากผลงานการ
ให๎ความรู๎ (1)
27 จัดการเรียนการสอน
ให๎นักเรียนรู๎จักทําวิจัย
(2)
28 ผู๎เรียนสามารถเรียน
ข๎ามสาขา และวิชาได๎
ตามความต๎องการ (1)
29 ฝึกงานจําลองใน
โรงเรียน เชํน การตั้ง

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

บริษทั จําลอง หรือ
ร๎านค๎าจําลอง (1)
30 เชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการมา
บรรยาย (1)
31 เน๎นการฝึกปฏิบตั ิ (14)
32 จัดการเรียนการสอนที่
เด็กสามารถนําผลจาก
การปฏิบัติมาวิจัย และ
สรุปเป็นหลักการเอง
ได๎ และสามารถตํอ
ยอดผลงานและ
สิ่งประดิษฐ์ได๎ (2)
33 มีการระดมทรัพยากร
จากทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง (1)
34 ให๎โอกาสนักเรียนได๎
สัมผัสกับอาชีพจริง
เชํน การฝึกงาน (4)
35 การจัดให๎เด็กมีเวลาใน
การเรียนและการฝึก
ปฏิบตั ิให๎มากเพื่อลด
เวลาวํางหรือเวลา
สํวนตัวที่อาจ
กํอให๎เกิดการทะเลาะ
วิวาท เชํน เรียนและ
ทํางานครบทัง้ 7 วันใน
หนึ่งสัปดาห์ (2)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

36 สถานศึกษาต๎องมี
ระบบแนะแนวอาชีพที่
ดีเพื่อให๎เด็กรู๎วําจะต๎อง
ประกอบอาชีพอะไร
ในอนาคตเมื่อสําเร็จ
การศึกษา (5)
37 สถานศึกษาต๎องมีการ
ประเมินผลการเรียนรู๎
นักเรียนรายบุคคล
เนื่องจากแตํละคนใช๎
เวลาในการรับรู๎ และ
ฝึกทักษะตํางกัน ยึด
เป้าหมายการเรียนรู๎
เป็นสําคัญ (1)
38 สถานศึกษาต๎อง
ทดสอบความถนัดของ
นักเรียนกํอนแยกเรียน
ในแตํละสาขา (1)
39 มีการปฏิรูปการสอบ
โดยเน๎นการสอบ
ปฏิบตั ิ (1)
40 จัดให๎เด็กได๎ศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการ (1)
41 ต๎องจัดให๎มีการ
ประกวดนวัตกรรม
ผลงานเด็กในระดับ
ห๎องเรียน ระดับ

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

สถานศึกษา
ระดับประเทศ (1)
42 ต๎องมีการประเมินผล
การเรียนรู๎รายวิชา (1)
ระบบทวิภาคี และการเทียบ
โอนประสบการณ์
43 เน๎นการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาคี
(เรียนด๎วย ทํางานด๎วย)
(16)
44 มีระบบการเรียนแบบ
พหุภาคี (เรียนเป็น
เครือขําย) (1)
45 ต๎องจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคีอยําง
เข๎าใจ และจริงจัง
ไมํใชํสํงเด็กไปฝึกงาน
เพราะหลักสูตรบังคับ
/ สถานประกอบการ
รับเด็กฝึกงานเพราะ
เกรงใจ (1)
46 การสํงเด็กฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบ
การณ์ต๎องตํอเนื่อง
ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3
เดือน (3)
47 ต๎องทําความเข๎าใจกับ
ผู๎ปกครองถึงระบบ

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

การจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคีที่
ชัดเจน (1)
48 ต๎องทําความเข๎าใจกับ
สถานประกอบการถึง
หลักการ และ
วิธีดําเนินการ การ
ประเมินผลระบบทวิ
ภาคีที่ชัดเจน (2)
49 การจัดระบบทวิภาคี
ต๎องมีการเทียบโอน
ประสบการณ์ให๎กับ
ผู๎เรียน (9)
50 การวัดผล ประเมินผล
การเรียนระบบทวิภาคี
ต๎องได๎มาตรฐาน (5)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

คุณลักษณะครู
1 ครูต๎องทํางานเชิงรุก
2 ครูต๎องมีเป้าหมายใน
การทํางาน
3 ครูมีความรู๎ มีทักษะ
ในสาขาวิชาที่สอน
อยํางลึกซึ้ง (4)
4 ครูสามารถผลิตตํารา
การเรียน การสอนเอง
(2)
5 ครูสามารถผลิตตํารา
ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของ
ตลาดแรงงาน (1)
6 ครูมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู (9)
7 ครูรู๎ศักยภาพของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
(3)
8 ครูมีความรู๎ในวิชาชีพ
ครู มีจรรยาบรรณ (2)
9 ครูมีความรู๎ด๎าน
จิตวิทยาของเด็กวัยที่
ตนเองสอน (1)
10 ครูเป็นต๎นแบบให๎
นักเรียน (2)
11 ครูต๎องเข๎าใจ /ใช๎
ระบบ Child Center

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

12

13
14

15

16

17

18
19

20

อยํางถูกต๎อง (1)
ครูสามารถแนะแนว
และชี้นําเด็กอยําง
ถูกต๎อง (2)
ครูต๎องปลูกจิตสํานึก
ให๎รักอาชีพ (3)
ครูมีความสามารถใน
การถํายทอดๆเรื่อง
ยากๆให๎เป็นเรือ่ งที่
เข๎าใจงําย (2)
ครูต๎องเรียนรู๎ และ
พัฒนาตนเองตํอเนื่อง
สม่ําเสมอให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (2)
ครูต๎องเป็นผู๎อํานวย
ความสะดวกให๎แกํ
นักเรียน (1)
ครูต๎องสอนและเตรียม
เด็กให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อม (1)
เป็นครูที่มเี ครือขําย (2)
ครูสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีเป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ถูกต๎อง
เหมาะสม (1)
นอกจากวิชาที่
รับผิดชอบแล๎วครูต๎อง

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์

286

ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

สอน วิชาคน วิชาชีพ
และธุรกิจแกํนักเรียน
ด๎วย (1)
21 ครูใช๎เทคโนโลยี
ทันสมัยเป็นสื่อการ
เรียนการสอน (4)
22 ครูต๎องสอนให๎
นักเรียนรูจ๎ ักคิด
วิเคราะห์ (2)
23 ครูต๎องมุํงสอน และฝึก
ให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎
และเข๎าใจด๎วยตนเอง
(1)
24 ครูมีวิธีการสอนที่
หลากหลาย (2)
ประสบการณ์วิชาชีพ
25 ครูต๎องได๎รบั การ
ฝึกอบรมในสาขา
วิชาชีพที่สอนอยําง
ตํอเนื่อง โดย
สถานศึกษาต๎อง
กําหนดให๎ครูมี
ชํวงเวลาในการเข๎าไป
อยูํในสถาน
ประกอบการจริงอยําง
ตํอเนื่อง สม่ําเสมอ
(14)
26 ครูต๎องมีประสบการณ์

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 3 ครูผู๎สอน

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

วิชาชีพ เกํงปฏิบัติ (5)
27 ครูต๎องรู๎ลักษณะงาน
และอาชีพในสาขาวิชา
ที่สอนอยํางแท๎จริง (2)
28 ครูต๎องจบ และสอน
ตรงสาขา (1)
29 ครูต๎องมีใบประกอบ
วิชาชีพ (2)
ทัศนคติที่ดีในอาชีพครู
30 ครูได๎รับผลตอบแทน
และสวัสดิการที่ดีตาม
ความสามารถ (5)
31 อาชีพครูต๎องเป็นที่
ยอมรับของสังคม (2)
32 ครูต๎องรักและภูมิใจใน
อาชีพครู (2)
33 หนํวยงานตํางๆ สังคม
ยกยํองครูที่มฝี ีมือ (1)
คุณภาพครู
34 มีการวัดคุณภาพ
ครูผู๎สอนวิชาชีพจาก
ประสบการณ์ ไมํใชํวัด
จากวุฒิการศึกษา (3)
อื่นๆ
35 ครูสามารถลงโทษเด็ก
ได๎ เชํน การตี (1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ความรํวมมือจากหนํวยงาน
1 สถานศึกษาทางด๎าน
การอาชีวศึกษาต๎อง
ได๎รับความรํวมมือจาก
สถานประกอบการ
ตํางๆ (8)
2 การอาชีวศึกษาต๎อง
ได๎รับความรํวมมือจาก
ทุกหนํวยงาน ทุก
กระทรวงในประเทศที่
เกี่ยวข๎อง เชํน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวง
อุตสาหกรรม ฯลฯ
อยํางจริงจัง (11)
3 การอาชีวศึกษาต๎อง
ได๎รับความรํวมมือจาก
หนํวยงานใน
ตํางประเทศ เชํน
UNESCO, SEMEO
(1)
4 กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงศึกษาธิการ
ต๎องรํวมมือกันอยําง
จริงจัง (2)
5 สถานศึกษาทางด๎าน
การอาชีวศึกษาต๎อง

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ได๎รับการมีสํวนรํวม
ในระดับท๎องถิ่น
ภูมิภาค และ
ตํางประเทศ (3)
รูปแบบความรํวมมือ
6 สถาบัน หรือโรงเรียน
ที่เข๎มแข็งชํวยเหลือ
สถาบันหรือโรงเรียนที่
อํอนแอกวํา (1)
7 ต๎องมีการรํวมมือ
ทางด๎านการ
อาชีวศึกษากับ
นานาชาติใน
อุตสาหกรรมหรือสํวน
ที่แตํละประเทศ
เข๎มแข็ง (1)
8 มีการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรียนระหวําง
ประเทศ (1)
9 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต๎อง
พัฒนาหลักสูตร
รํวมกัน (8)
10 สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต๎องมีการ
ประสานงานและ
ติดตํอสื่อสารกันอยําง
ตํอเนื่อง (2)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 4 ความรํวมมือ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

11 ทุกหนํวยงาน ทุก
กระทรวงทีเ่ กี่ยวข๎อง
ต๎องให๎ความสําคัญการ
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
(1)
12 ทุกหนํวยงาน ทุก
กระทรวงทีเ่ กี่ยวข๎อง
ต๎องดําเนินการเกี่ยวกับ
การสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
(1)
13 ทุกหนํวยงานรํวมกัน
วางแผนพัฒนา และ
ผลิตกําลังคนทุกระดับ
รํวมกัน (1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

มาตรฐานสมรรถนะแหํงชาติ
1 รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนด
มาตรฐานสมรรถนะ
แหํงชาติ (1)
การประกันคุณภาพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2 ต๎องกําหนดรูปแบบ
การประกันคุณภาพ
ของผลผลิต (ผูเ๎ รียน)
(1)
3 ต๎องกําหนดรูปแบบ
การประกันคุณภาพ
ของระบบ
(สถานศึกษา) (1)
4 ต๎องมีระบบการ
ประเมินการจัดการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา (2)
5 ต๎องมีระบบการ
ประเมินการจัดการ
อาชีวศึกษาจาก
ภายนอกโดย สมศ.
และผู๎ประเมินใช๎
เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (3)
6 ต๎องทดสอบคุณภาพ
ผู๎เรียน กํอนจบ ทัง้ ด๎าน

แนวโน๎มที่จะ
เกิดขึ้น หรือ
เป็นจริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

1 2 3 4 5

พึง
ไมํพึง
ประสงค์ ประสงค์

แนวโน๎มที่
เหตุผล
ทํานให๎ไว๎จาก
(ถ๎ามี)
การสัมภาษณ์
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ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

วิชาชีพ และ
ภาคปฏิบตั ิ (1)
7 สถานศึกษาต๎อง
รับผิดชอบกรณีที่
นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาแล๎วไมํได๎
มาตรฐาน (1)
คุณวุฒิวิชาชีพ
หนํวยงานที่กําหนด
คุณวุฒิวิชาชีพ
8 สภาหอการค๎า สภา
อุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการต๎องเป็นผู๎
กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
(7)
9 กําหนดให๎สภาพัฒน์
เป็นหนํวยงานกลางใน
การกําหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ (1)
10 จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อเป็นผู๎
กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ
(2)
ลักษณะคุณวุฒิ
วิชาชีพ
11 ต๎องกําหนดบันได
ความก๎าวหน๎าอาชีพที่

แนวโน๎มที่จะ
เกิดขึ้น หรือ
เป็นจริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

1 2 3 4 5

พึง
ไมํพึง
ประสงค์ ประสงค์

แนวโน๎มที่
เหตุผล
ทํานให๎ไว๎จาก
(ถ๎ามี)
การสัมภาษณ์

293

ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

แนํนอน (1)
12 ต๎องกําหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ ที่มีความ
สอดคล๎องในด๎าน
คําจ๎างและทักษะฝีมือ
(7)
13 ต๎องกําหนด
คําตอบแทนทีต่ ํางกัน
ในสาขาอาชีพ และ
ระดับผลการทํางานที่
ตํางกัน (2)
ระดับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
14 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาที่
ชัดเจน (2)
15 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาในแตํละ
อาชีพ (3)
16 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาระดับ
ภูมิภาค (2)
17 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาแหํงชาติ
(1)
18 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาระดับ

แนวโน๎มที่จะ
เกิดขึ้น หรือ
เป็นจริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

1 2 3 4 5

พึง
ไมํพึง
ประสงค์ ประสงค์

แนวโน๎มที่
เหตุผล
ทํานให๎ไว๎จาก
(ถ๎ามี)
การสัมภาษณ์

294

ด๎านที่ 5 มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

อาเซียน (1)
19 ต๎องกําหนดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาที่เป็นสากล
(ใช๎กันทั่วโลก) (2)

แนวโน๎มที่จะ
เกิดขึ้น หรือ
เป็นจริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)

1 2 3 4 5

พึง
ไมํพึง
ประสงค์ ประสงค์

แนวโน๎มที่
เหตุผล
ทํานให๎ไว๎จาก
(ถ๎ามี)
การสัมภาษณ์

295

ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ด๎านงบประมาณ
1 รัฐต๎องจัดงบประมาณ
ให๎เหมาะสมและ
พอเพียง (4)
2 รัฐต๎องจัดสรร
งบประมาณแบบ
มุํงเน๎นผลงาน และ
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ (1)
ด๎านนโยบาย
3 รัฐต๎องให๎ความสําคัญ
การอาชีวศึกษาอยําง
จริงจัง (6)
4 รัฐต๎องมีการกําหนด
นโยบายทางด๎าน
อาชีวศึกษาที่แนํนอน
และชัดเจน (5)
5 รัฐต๎องกําหนด
นโยบายการสํงเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนสายอาชีพ (2)
6 รัฐต๎องกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวที่ชัดเจน
(5)
7 รัฐต๎องกําหนดให๎
การศึกษาและการ
อาชีวศึกษาเป็น
นโยบายชาติ ไมํ

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

8

9

10

11

12

เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เปลี่ยนรัฐบาล (6)
รัฐต๎องกําหนด
ดําเนินการ ติดตามและ
ควบคุมนโยบาย
ทางด๎านอาชีวศึกษา
อยํางจริงจัง (1)
รัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการ
ดําเนินงานโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนเทํา
เทียมกับโรงเรียนของ
รัฐ เชํน การจัดสรร
งบประมาณ การ
พัฒนาครู การงดเว๎น
การเสียภาษีโรงเรือน
โรงเรียนเอกชน (4)
รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชนไว๎
ในการดูแลของ
หนํวยงานเดียวกัน (3)
รัฐต๎องกําหนด
ดําเนินการ ติดตามและ
ควบคุมสัดสํวนการรับ
เด็กสายสามัญและ
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
(1)
รัฐต๎องมีนโยบายฝึก

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

13

14

15

16

17

18

19

และพัฒนาคนไป
ทํางานได๎ทั่วโลก (1)
รัฐต๎องมีนโยบายให๎
โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนเปิดปริญญาตรี
ทางวิชาชีพ
เชํนเดียวกับวิทยาลัย
ของรัฐบาล (1)
รัฐบาลมีนโยบายการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพในโรงเรียน
มัธยมให๎เป็นรูปธรรม
(1)
รัฐบาลต๎องมีนโยบาย
ลดจํานวน
มหาวิทยาลัย (2)
มีนโยบายควบคุม
จํานวนผู๎เรียน
ระดับอุดมศึกษา (2)
มีนโยบายกําหนด และ
ควบคุมจํานวนผูเ๎ รียน
ในสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษาที่ชัดเจน
(1)
นายกรัฐมนตรีต๎อง
เห็นความสําคัญของ
การอาชีวศึกษา (1)
นายกรัฐมนตรีต๎อง

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

กํากับ ติดตามเองจึงจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการอาชีวศึกษา (1)
20 รัฐต๎องมีนโยบายสร๎าง
ความภูมิใจในอาชีพ
แตํละอาชีพ (1)
21 รัฐมีนโยบายยกเลิก
ระเบียบทีห่ ๎ามนักเรียน
สอบตก (1)
ด๎านครู
22 รัฐกําหนดให๎ครูทุกคน
ในประเทศคือครูของ
ประเทศชาติ ไมํแบํงวํา
ครูรัฐหรือครูเอกชน
สวัสดิการเทํากัน
ทั้งหมด (2)
23 ต๎องเพิ่มอัตรากําลังครู
(3)
24 รัฐให๎การสนับสนุนที่
เป็นระบบและตํอเนื่อง
โดยมีแผนการพัฒนา
ครูระยะยาว (1)
25 รัฐต๎องกําหนดให๎มี
มาตรฐานครูผู๎สอน (1)
26 รัฐต๎องกําหนดให๎มี
สถาบันหรือศูนย์
พัฒนาที่ผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

โดยเฉพาะ (2)
การวิจัย
27 รัฐต๎องสํงเสริมการ
วิจัยในระดับสถาบัน
เพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎
(1)
28 รัฐต๎องกําหนดให๎มี
การวิจัยทางด๎านการ
อาชีวศึกษาให๎มากขึ้น
และนําผลงานการวิจัย
มาใช๎พัฒนาการ
อาชีวศึกษา (2)
การสํงเสริมการเรียนสาย
อาชีพ
29 รัฐต๎องจัดตั้งสถาบัน
เพื่อสํงเสริมอาชีพ (1)
30 รัฐต๎องสํงเสริมการ
พัฒนาและตํอยอด
อาชีพ (1)
31 รัฐต๎องสร๎างความ
ภูมิใจ ยกระดับอาชีพ
เชํน อาชีพเกษตรกร
(1)
32 รัฐต๎องประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดี และ
ประโยชน์การเรียน
สายอาชีพให๎
ครอบคลุม ทั่วถึงทุก

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

พื้นที่อยํางตํอเนื่อง (1)
กฎหมาย
33 ต๎องมีกฎหมายบังคับ
ใช๎อยํางจริงจัง (6)
34 กําหนดและพัฒนา
กฎหมายให๎สอดคล๎อง
กับยุค สมัยและการ
เปลี่ยนแปลง เชํน
อาชีพสงวนของคน
ไทย (2)
35 มีการประเมินกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องกับการ
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
(1)
ความรํวมมือ
36 รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนด
บทบาทให๎เกิดความ
รํวมมือของหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องกับการ
อาชีวศึกษา (5)
37 รัฐต๎องกําหนดให๎
สถานประกอบการมี
สํวนรํวมในการวัด
คุณภาพนักเรียน (1)
38 รัฐต๎องสํงเสริมการ
วิจัยทางอาชีวศึกษา
รํวมกับสถาน
ประกอบการ (3)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 6 การสนับสนุน
ของรัฐบาล

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

39 ต๎องจัดสวัสดิการให๎
สถานประกอบการที่
ให๎ความรํวมมือกับ
การอาชีวศึกษา เชํน
โครงการทวิภาตี (4)
40 รัฐต๎องผลักดันทุกด๎าน
เพื่อให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎าน
การอาชีวศึกษา (ทั้ง
ผลักและดึงให๎เกิดการ
มีสํวนรํวม) (1)
41 รัฐต๎องทําข๎อตกลงกับ
สถานประกอบการ ใน
กรณีที่ผลิตเด็กตามที่
สถานประกอบการ
ต๎องการ สถาน
ประกอบการต๎องรับ
เด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียน
จบ (1)
42 รัฐต๎องจัดตั้ง Training
Center โดยบริษทั
ตํางๆมีหน๎าที่นําเครื่อง
รุํนใหมํๆมาแสดงให๎
นักเรียนได๎ศึกษา
(เหมือนประเทศ
สิงคโปร์) (1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์

302

ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

การสร๎างคํานิยม
1 สื่อมวลชนต๎อง
นําเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีของการอาชีวศึกษา
(4)
2 สื่อมวลชน รัฐบาล
สถานประกอบการ
รํวมมือกันสร๎างและ
ผลักดันให๎เกิดคํานิยม
การเรียนสายอาชีพ (7)
3 รัฐบาลยกระดับและ
ให๎เงินเดือน แกํ
ปราชญ์ชาวบ๎าน เพื่อ
สาร๎างความภูมิใจใน
อาชีพการเกษตรและ
อาชีพพื้นบ๎าน (1)
4 ครูต๎องแนะแนวอาชีพ
ให๎เด็ก ม.3 เห็นภาพ
การเรียนสายอาชีพวํา
ดีอยํางไร (1)
5 ครูต๎องสร๎างความ
ภูมิใจในการเรียนสาย
อาชีพให๎นักเรียน (1)
6 รัฐกําหนดอัตรา
เงินเดือนคนจบสาย
อาชีพสูงๆ (1)
7 ต๎องเปิดการ
อาชีวศึกษาถึงระดับ

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

ปริญญาตรี (1)
การสํงเสริมให๎เกิดคํานิยม
8 ทุกภาคสํวน
ประชาสัมพันธ์คน
ประสบความสําเร็จ
เพราะการทํางาน
ไมํใชํเพราะวุฒิ
การศึกษา (5)
9 สังคมต๎องให๎เกียรติใน
ทุกอาชีพที่สุจริต (1)
10 ประชาสัมพันธ์การ
เรียนสายอาชีพวํามี
รายได๎ระหวํางเรียน
เรียนจบแล๎วมีงานทํา
เงินเดือนสูง มีโอกาส
ก๎าวหน๎าทางอาชีพ (3)
11 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เด็กเรียน
อาชีวศึกษาคือ เด็กเกํง
ทํางาน เกํงปฏิบัติ เกํง
ฝีมืออาชีพ (2)
12 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เด็กเรียน
อาชีวศึกษาคือ มี
รายได๎ระหวํางเรียน
(2)
13 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เด็กเรียน

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 7 คํานิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

อาชีวศึกษาคือ รู๎จริง
ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจ
ชีวิต (2)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 8 การบริหาร
การจัดการ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

การกระจายอํานาจ
1 การบริหารการ
อาชีวศึกษาต๎องมีความ
เป็นอิสระ (3)
2 มีนโยบาย เป้าหมาย
เดียวกันแตํอาจ
แตกตํางในด๎านวิธีการ
ทํางานได๎ (1)
3 สถานศึกษาต๎องเป็น
นิติบคุ คล (1)
4 กําหนดให๎มีการ
แขํงขันกันระหวําง
สถานศึกษา (1)
5 กํากับ ติดตามการ
ทํางานของสถานศึกษา
โดยชุมชน (2)
6 ประเมินผลการ
กระจายอํานาจการ
อาชีวศึกษาในแตํละ
สํวน (2)
7 รัฐบาลเรํงดําเนินการ
การจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา (2)
8 การมอบอํานาจการ
กระจายอํานาจต๎อง
พิจารณาขนาดของ
พื้นที่ แตํละพื้นที่ (1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 8 การบริหาร
การจัดการ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

9 สํวนกลางมอบอํานาจ
ให๎สถานศึกษาในการ
จัดซื้อ จัดจ๎างเอง (1)
10 สถานศึกษาต๎อง
สํงเสริมการทํางาน
แบบมีสํวนรํวม (1)
11 ผู๎บริหารสถานศึกษา
ต๎องมีวิสัยทัศน์ ก๎าว
ทันกระแสโลกาภิวัตน์
(1)
รูปแบบการจัดตัง้ สถาบัน
อาชีวศึกษา
(สถาบันอาชีวศึกษามี
หน้าที่ดาเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับ
ปวช. ปวส.และปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยี หรือ
สายปฏิบัติการ)
12 แบบรวมกลุํมจังหวัด
คือ การรวมวิทยาลัยที่
อยูํพื้นที่ใกล๎กันหรือ
อยูํภายในกลุํมจังหวัด
เดียวกันเข๎าอยูํใน
สถาบันเดียวกัน
(ปัจจุบันแบํงเป็น 19
กลุํมจังหวัด หรือ 19
สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่ง
รวมวิทยาลัยเกษตร

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ด๎านที่ 8 การบริหาร
การจัดการ

แนวโน๎มทีจ่ ะ
เกิดขึ้น หรือ เป็น
จริง
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
1 2 3 4 5

และเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยประมง) (4)
13 แบบเฉพาะทาง คือ
การรวมวิทยาลัยที่เปิด
สอนวิชาใกล๎เคียงกัน
เข๎าอยูํในสถาบัน
เดียวกัน (3)
14 ใช๎ทั้งสองแนวทาง
รํวมกัน คือ แบบ
รวมกลุํมจังหวัด ได๎ 19
สถาบัน และแบบ
เฉพาะทาง ได๎สถาบัน
อาชีวศึกษาด๎านเกษตร
4 แหํง และสถาบัน
อาชีวศึกษาด๎านประมง
1 แหํง (3)
15 แบบตัง้ ใหมํ (1)

ภาพอนาคต
(เลือกได๎ 1 ชํอง)
พึง
ประสงค์

ไมํพึง
ประสงค์

เหตุผล
(ถ๎ามี)

แนวโน๎มที่ทําน
ให๎ไว๎จากการ
สัมภาษณ์
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ภาคผนวก จ
อภิปรายผลการวิจัยแนวโน้มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่น่าสนใจ
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อภิปรายผลการวิจัยแนวโน้มที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เนื่ องจากข๎ อ จํา กั ดของการเขี ย นภาพอนาคตภาพการอาชี ว ศึก ษาไทยในทศวรรษหน๎ า
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564) ด๎วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR นั้นให๎คัดเลือกเฉพาะแนวโน๎มที่ผํานการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ คือ คํามัธยฐาน ตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป คําการกระจายของความเห็นหรือ
Interquatile range ไมํเกิน 1.5 คําความถี่พึงประสงค์ตั้งแตํร๎อยละ 85 ขึ้นไป ดังนั้นจึงมีแนวโน๎ม
ที่ไมํได๎ผํานเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ แตํเป็นผลการวิจัยที่นําสนใจ ดังตํอไปนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวโน๎มที่ ผู๎เรียนอาชีวศึก ษาสามารถเรีย นข๎ามสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการนั้น
เป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์สอดคล๎องกับแนวคิดนโยบายการอาชีวศึกษาปี พ.ศ.2551 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2551) ที่วํา “ผู๎เรียนอยากเรียนอะไรก็ต๎องได๎เรียน” แตํแนวโน๎มที่ผู๎เรียน
อาชีวศึกษาสามารถเรียนข๎า มสาขา และวิชาได๎ตามความต๎องการเป็นแนวโน๎มที่มีความเห็นไมํ
สอดคล๎องกัน ผู๎วิจัยมีความเห็นวําเนื่องจากการเรียนข๎ามสาขา และวิชาอาจสํงผลให๎นักศึกษาขาด
พื้นฐานในการเรียนรู๎ในแตํละสาขาวิชา ไมํมีความรู๎ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยํางแท๎ จริง เมื่อเข๎าสูํ
การประกอบวิชาชี พใดๆ อาจสํงผลให๎เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได๎ ความไมํแนํวแนํ
ในอาชีพ ไมํมีทิศทางการประกอบอาชีพเนื่องจากการเรียนในหลากหลายสาขาและวิชามากเกินไป
แนวโน๎มการเรียนแบบพหุภาคี หรือเรียนเป็นเครือขําย เป็นแนวโน๎มที่ ผู๎เชี่ยวชาญที่ 21
ให๎ไว๎ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีความรํวมมือของหนํวยงานตํางๆมากกวํา 2 หนํวยงาน
โดยทํ า การวางแผน พั ฒนา จัด การเรี ย นการสอนรํ วมกั น อยํ างตํอเนื่อ ง จริ งจังเพื่ อให๎นั ก ศึก ษา
ได๎ มี โ อกาสได๎ สั ม ผั ส กั บ อาชี พ จริ ง สั ง คมการทํ า งานจริ ง ในหลากหลายรู ป แบบของสถาน
ประกอบการ และสังคมการทํางาน รวมไปถึงความรํวมมือกับหนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาให๎เรียนรู๎
ตนเอง เป็ น คนดี มี ค วามสุ ข กั บ การทํ า งาน และเกํ ง ปฏิ บั ติ ใ นอาชี พ ของตน ซึ่ ง เป็ น แนวโน๎ ม
ที่พึงประสงค์ แตํเป็นความเห็นที่ไมํสอดคล๎องกัน เนื่องจากข๎อจํากัดการวิจัยครั้งนี้คือความเป็นไป
ได๎ในทศวรรษหน๎า ภายใต๎บริบทการอาชีวศึกษาของไทย โดยบริบทอาชีวศึกษาไทยได๎กําหนดให๎
มีการศึกษาในระบบทวิภาคี ขณะที่ผลของการศึกษาพบวําการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ยังไมํมีความสําเร็จอยํางที่กําหนดเป้าหมายไว๎ จึงทําให๎ความเห็นของการเรียนในระบบพหุภาคีนั้น
มีไมํสอดคล๎องกันของผู๎เชี่ยวชาญ ที่ยังไมํชัดเจนของระบบทวิภาคีที่เกิดขึ้นแล๎วในปัจจุบัน จึงทําให๎
ภาพของการเรียนแบบระบบพหุภาคียังไมํชัดเจนที่จะเกิดขึ้นภายใน 10 นี้
แนวโน๎มการจัดการเรียนระบบทวิภาคี ควรที่จะต๎องมีการเทียบโอนประสบการณ์ให๎กับ
ผู๎เรียนนั้นพบวําเป็นแนวโน๎มที่พึงประสงค์ แตํเป็นแนวโน๎มที่มีความเห็นไมํสอดคล๎องกัน เนื่องจาก
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การจัดการอาชีวศึกษาไทย สํานั กคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2552) รายงานวํา ระบบทวิภาคี
เป็ นการจั ดการเรีย นการสอนที่ สํง นัก ศึ ก ษาที่ เ รีย นตํ อเนื่ องจากมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เข๎ า ศึก ษาตํ อ
ในระดับ ปวช. และศึ กษาตํอ ระดับ ปวส. เข๎าฝึก ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการจริง
ในชํวงเวลาสั้นๆ (ไมํเกิน 1 ปี) เป็นการฝึกประสบการณ์เพียงบางสํวนเทํานั้นยังไมํเกิดความชํานาญ
หากนําประสบการณ์การทํางานดังกลําวมาเทียบโอนรายวิชา ซึ่งอาจสํงผลให๎คุณภาพผู๎เรียนไมํเป็น
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การเทียบโอนประสบการณ์ ควรเป็นการรับคนที่มีประสบการณ์การ
ทํางานในอาชีพตํางๆมาหลายปี มีความพร๎อมในวิชาชีพ มาประเมินประสบการณ์การทํางานกับวิชา
เรีย นในแตํล ะหลัก สูตร และเรีย นเพิ่ ม เติม เพื่ อให๎ไ ด๎วุฒิก ารศึก ษา โดยสรุป จะเห็นได๎วํา ระบบ
ทวิภาคีของไทยในปัจจุบันยังไมํเอื้อตํอการเทียบโอนประสบการณ์ภายใน 10 ปีนี้
ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พบวําผลการวิจัยนี้นําสนใจอยํางยิ่ง เนื่องจากแนวโน๎มที่รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะแหํงชาติ หรือ สภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือ สภาพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ นั้นเป็นแนวโน๎มที่ไมํสอดคล๎อง
ของความเห็น เนื่องจากเป็นการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ หรือคุณวุฒิวิชาชีพโดยหนํวยงานกลุํม
ใดกลุํมหนึ่งเทํานั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพที่มีความโน๎มเอียงประโยชน์
ไปที่หนํวยงานกลุํมที่เป็นผู๎กําหนด และผลการวิจั ยพบวํา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นภายใน
10 ปี ข๎ า งหน๎า นี้ ต๎องมี ค ณะกรรมการหรือตัวแทนมาจากทุก ภาคสํวน ทุก หนํวยงานที่เกี่ ย วข๎อ ง
ไมํวําจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ สภาหอการค๎า สภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และหนํวยงานอื่นที่เกี่ ยวข๎องรํวมกันกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ หรือ คุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อให๎เป็นมาตรฐาน ที่ถูกต๎องเหมาะสมทั้งในด๎านความสามารถและ
ด้านการสนับสนุนของรัฐ
จากผลการวิจัยเป็นแนวโน๎มที่ให๎รัฐบาลมีนโยบายลดจํานวนมหาวิทยาลัย และแนวโน๎ม
ให๎รัฐบาลมีนโยบายควบคุมจํานวนผู๎เรียนระดับอุดมศึกษา สอดคล๎องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2550) ที่ได๎มีทัศนะวํา จํานวนและคุณภาพของบัณฑิตจบใหมํยังไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต จะเห็ น ได๎ วํ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี จํ า นวนมากนั้ น ได๎ ข ยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให๎ แ กํ ผู๎ เ รี ย นในพื้ น ที่ ตํ า งๆ ซึ่ ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษา (2550) ได๎ ป ระมาณการจํา นวนนัก ศึก ษาเข๎าใหมํ ระดับปริ ญญาตรี พบวําระหวํางปี
2550-2559 จะมี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเข๎ า ใหมํ ปี ล ะประมาณ 5 แสนกวํ า คน และในชํ ว งปี เ ดี ย วกั น
มี บั ณฑิ ต ระดับ ปริญญาตรีจบใหมํ ปี ล ะประมาณ 3-4 แสนกวํา คน ในขณะที่ความต๎องการของ
ตลาดแรงงานไมํสอดคล๎องกับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎าใหมํ และจํานวนบัณฑิตจบใหมํ
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มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) หรือ TDRI วิจัยเรื่อง “แผนพัฒนากําลังคน
ของประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแขํ ง ขั น ของประเทศ” ได๎ ป ระมาณการ
ความต๎องการแรงงานสํวนเพิ่ม จําแนกตามสาขาการผลิตหลักและระดับการศึกษาใน 10 ปีข๎างหน๎าพบวํา
5 ปีแรก (ปี 2550-2559) ในทุกสาขาการผลิต (ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ)
มีค วามต๎องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป 161,140 คน ตํอปี ใน 5 ปีหลัง (ปี 2555-2559)
มีความต๎องการแรงงานระดับนี้ 145,348 คนตํอปี จากการประมาณการตัวเลข พบได๎วํา มีบัณฑิต
จํานวนมากต๎องตกงาน กลําวคือ มีบัณฑิตจบใหมํในชํวงปี 2550-2559 จํานวนหนึ่งต๎องตกงาน และ
ตั ว เลขการตกงานจะเพิ่ ม ขึ้ น ทวี คู ณ ในอนาคต เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข๎ า ใหมํ ใ นชํ ว งปี 2550 -2559
จบการศึ ก ษา เพราะความต๎องการแรงงานระดับอุดมศึก ษามี แนวโน๎มลดลง โดยเกรีย งศัก ดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ได๎ให๎ทัศนะในแนวทางแก๎ไขปัญหาดังกลําววําควรมีลักษณะบูรณาการโดย
รํ ว มมื อ กั บ หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง และปรั บ ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลให๎ บั ณ ฑิ ต ล๎ น ตลาด มี ก ารประสาน
ความรํวมมือระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสถาบันอุดมศึกษา ทํา การวิจัย
และกํ า หนดทิ ศ ทางการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล๎ อ งความต๎ อ งการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ควรควบคุ ม การจัดตั้ ง สถาบันอุดมศึก ษาและขยายวิ ทยาเขตของมหาวิทยาลัย ตํางๆ
ให๎เหมาะสม โดยพื้นที่ที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูํแล๎ว ไมํควรให๎เปิดสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มหรือ
มีการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเข๎ามา รวมถึงสนับสนุนให๎ผู๎เรียนศึกษาตํอในการอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะกลุํมสาขาขาดแคลน เนื่องจากความต๎องการกําลังคน ระดับ ปวช. และปวส. มีเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม แตํกลับประสบกับภาวะขาดแคลนอยํางหนัก ปัญหาแรงงาน
ระดับอุดมศึกษาล๎ นตลาด จะสํงผลให๎บัณฑิตที่ตกงานจํานวนมากจะถูกผลักออกไปเป็นแรงงาน
นอกระบบ หรือหาทางออกโดยการเรีย นตํอในระดับที่สูงขึ้นตํอเนื่อง ซึ่งจะสํงผลให๎เกิ ดภาวะ
แรงงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกล๎นตลาดตามมา
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ภาคผนวก ฉ
อภิปรายแนวคิดเชิงเปรียบเทียบบริบทการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบัน
กับแนวโน้มในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)
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อภิ ป รายแนวคิ ด เชิ ง เปรี ย บเที ย บบริ บ ทการอาชี ว ศึ ก ษาไทยในปั จ จุ บั น กั บ แนวโน้ ม
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)
จากการศึ ก ษาพบวํา การอาชีวศึ ก ษาไทยในปัจ จุบัน ได๎ มีก ารกํ า หนดนโยบาย วางแผน
การดําเนินการ มียุทธศาสตร์ และกฎหมาย รองรับทั้ง 8 ด๎าน ไมํวําจะเป็น ด๎านคุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การอาชี วศึ ก ษา ด๎า นการจัดการเรีย นการสอน ด๎า นครูผู๎ ส อน ด๎านมาตรฐานการอาชีว ศึก ษา
ด๎านความรํวมมือ ด๎านการสนับสนุนของรัฐบาล ด๎านคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษา ด๎านการบริหาร
จัดการ จากรายงานของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวํา ผลการดําเนินงาน 9 ปี
การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2551) การอาชีวศึกษาไทยยังด๎อยพัฒนาในทุกด๎าน ผู๎วิจัย
มีความเห็นวําอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจาก การที่ยังไมํมีการกําหนดรายละเอียดในแผนการดําเนินการ
การวัดผล ประเมินผล การวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการกําหนดบทบาทของทุกหนํวยงาน ทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎องอยํางชัดเจน เกี่ยวกับเป้าหมายเดี ยวกันในการผลิตและพัฒนา โดยยึดการพัฒนา
กํ า ลั ง แรงงานของชาติ ด๎ ว ยการอาชี ว ศึ ก ษา และยั ง ไมํ ป รากฏความชั ด เจน ความตํ อ เนื่ อ งของ
การดําเนินการตามแผน และนโยบาย จึงสํงผลให๎ยังเป็นการทํางานแบบแยกสํวน แยกเป้าหมาย
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะสํงผลให๎ภาพของการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า หรือ ภายในอีก 10 ปี
ข๎างหน๎านี้ พึงประสงค์ ชัดเจนในรายละเอียดและเป็นไปได๎มากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน
ดังตํอไปนี้
ด้านคุณลักษณะผู้สาเร็จการอาชีวศึกษา
จากการศึก ษาเอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) พบวําได๎มีการ
วางเป้ าหมาย การผลิ ตและพั ฒนากํ าลั งคนอาชี วศึ ก ษาอยํ างมี คุ ณภาพให๎ ได๎ มาตรฐาน ตรงตาม
ความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยคุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษาต๎องเป็นผู๎มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีประสบการณ์วิชาชีพ
มีจิตอาสา บริการสังคม เป็นผู๎มีความรู๎ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มีทักษะการเป็น
ผู๎ประกอบการ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552 (2552) มาตรา 6
ต๎องการพัฒนากําลังคนในด๎านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
ยกระดับการศึ กษาวิชาชีพให๎สูงขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน โดย
ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาสามารถนําความรู๎ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
และสามารถนําสูํการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู๎ ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได๎
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวําในปัจจุบันคุณลักษณะผู๎สําเร็จ
การอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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และความต๎องการของสถานประกอบการ ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษายังขาดทักษะความรู๎พื้นฐานทาง
อาชีพที่จําเป็น ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาใหมํยังไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตรงลักษณะงาน ดังนั้น
สถานประกอบการสํวนใหญํต๎องนําไปฝึกอบรมกํอนเข๎าปฏิบัติงานจริง และขาดคุณลักษณะ
ที่สํา คัญ ตํอการปฏิบั ติง านจริง บางประการ เชํน การคิดวิเคราะห์อยํ างเป็นระบบ การแก๎ปัญหา
ในงาน การทํางานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัย
ตรงตํอเวลา ภาวะผู๎นํา รวมไปถึงการขาดคุณลักษณะด๎านความรู๎และทักษะอื่น เชํน ทักษะด๎านการ
สื่อ สารทั้ ง ภาษาไทย ภาษาตํ า งประเทศ (ฟั ง พู ด อํา น เขีย น) การใช๎ ค อมพิ ว เตอร์ และความรู๎
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการวิจั ย พบวํา คุ ณลัก ษณะผู๎สํ าเร็จ การอาชีวศึก ษาในทศวรรษหน๎า มีแ นวโน๎ ม
ดังตํอไปนี้ (1) ด๎านความสามารถทางทักษะวิชาชีพ คือ ต๎องมีความรู๎ทางความสามารถในการพูด
อําน เขียนได๎มากกวํา 2 ภาษา เชํน อังกฤษ และจีน มีทักษะ ฝีมือในการปฏิบัติทางวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพแบบเจาะจงอาชีพที่ลึกซึ้ง มีทักษะที่หลากหลาย มีความเข๎าใจศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพของตน
ได๎อยํางถูกต๎อง (2) ด๎านความรู๎ ผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องมีความรู๎เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ โดยในระดับ
ประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ หรือ ปวช. ต๎ องเป็นผู๎มี ความรู๎รอบตัวในสาขาวิช าที่ เรี ย นมา ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎เชิงลึกในสาขาวิชาที่ สําเร็จมา (3) ด๎าน
ความสามารถทางเทคโนโลยี พบวําโลกปัจจุบันและอนาคตคงไมํสามารถหยุดหยั่ง การพัฒนาของ
เทคโนโลยีได๎ ดังนั้นผู๎สําเร็จการศึกษาต๎องเป็นผู๎ที่ มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เทคโนโลยีทางวิชาชีพ เทคโนโลยีทางวิชาชีพพื้นฐานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถสื่อสารทาง
social network เชํน facebook msnได๎ (4) ด๎านทักษะชีวิต เป็นอีกด๎านที่มีความสําคัญ เนื่องจากต๎อง
ทํ า งานรํว มกั บ ผู๎อื่ น จึ ง ต๎อ งเป็ นคนแหํ ง การเรี ย นรู๎ ใฝ่รู๎ สามารถทํา งานเป็ น ทีม ได๎ มีวิ สั ย ทั ศ น์
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ กล๎าแสดงออก มีภาวะผู๎นํา มีความไขว๎คว๎าทางอาชีพที่ตนถนัด รู๎จักสร๎าง
เครือขําย รู๎และเข๎าใจความต๎องการของตนเอง และสามารถแก๎ปัญหาเองได๎ (5) นิสัยอุตสาหกรรม
หมายถึง การพร๎อมรับการฝึก พัฒนาตนเอง มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ใจสู๎ ตรงตํอเวลา มีระเบียบ
มีวินัย อดทน รับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว สังคม รู๎จักป้องกันตนเองจากการทํางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ (6) มีทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน คือ มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ตํ ออาชี พ รั ก องค์ ก ร เชื่ อ มั่ นวํ า การเรี ย นอาชี ว ศึก ษาทํา ให๎ ดํ ารงชี พ อยูํ ไ ด๎ มี อ าชี พ
เป้าหมายที่อยากจะเป็น มีความฝันที่จะประสบความสําเร็จ ไมํกลัวความลําบากหรือทํางานหนัก
ไมํกลัวความสกปรก ไมํเลือกงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ๎าของกิจการได๎ เป็นคนดี
มีความสุขขณะทํางาน ใช๎ชีวิตและทํางานเกํง
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โดยสรุปการอาชี วศึ กษาไทยในปัจจุบันได๎มีการวางแผน กํ าหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์
กลยุ ท ธ์ รวมไปถึง การมี ก ฎหมายรองรับในการพั ฒนาคุณลัก ษณะผู๎สําเร็จการอาชีวศึก ษา เพื่ อ
การผลิตแรงงานให๎สามารถสนองตอบความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได๎
แตํจ ากการศึ ก ษาพบวํา นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ตํ างๆ ยั งไมํ กํ าหนดรายละเอีย ดรองรับ วํา ผู๎สํา เร็ จ
การศึกษาควรมีคุณลักษณะในแตํละด๎านอยํางไร ซึ่งแนวโน๎มที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นกรอบ
ในการพัฒนาคุณลักษณะผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาในทุกด๎านที่พึงประสงค์และเป็นแนวโน๎มที่สถาน
ประกอบการต๎องการในทศวรรษหน๎า รวมไปถึงเป็นกรอบในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด๎านผู๎เรียนได๎ในเชิงลึก เพื่อการพัฒนากําลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาให๎เป็นที่ต๎องการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานในอนาคต
ด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) พบวําสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา (สอศ.) จัดการเรีย นการสอนในหลายสาขาอาชีพ เพื่ อให๎ผู๎เรีย น
ได๎เลือกเรียนตามความชอบ ความถนัด ความเหมาะสมของแตํละบุคคล มีตั้งแตํหลักสูตรระดับ
ฝึกอบรมระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ไปจนถึงระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และหลั กสูตรอื่นๆ ที่จัดขึ้นพิเศษ
เฉพาะพื้ นที่ เฉพาะสาขา หรือวิธีการพิเศษ เพื่ อตอบสนองตํอกลุํมเป้าหมายทุก กลุํมที่มีอยูํ ใ น
ประเทศ ให๎เป็นไปอยํางกว๎างขวาง ทั่วถึง เอื้ออํานวย และงํายตํอการเข๎าถึง ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึ กษา (2552) ได๎กําหนดยุ ทธศาสตร์ ใ นการขยายโอกาสทางการศึก ษา
วิชาชีพและสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงเน๎นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให๎ประชาชน
ทุ ก คนมี โ อกาสเข๎ า ถึ ง การศึ ก ษาด๎ า นวิ ช าชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานอยํ า งตํ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย โดยมีจุ ด มุํง หมายให๎
คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และกลุํมเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู๎สูงอายุ
โดยเฉพาะผู๎ยากไร๎ ด๎อยโอกาส คนพิการ ผู๎หํางไกลทุรกันดารและชนกลุํมน๎อย มีกลยุทธ์คือสํงเสริม
และพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด๎วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนใน
ระบบ การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบทวิภาคี รวมถึงการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การอาชีวศึกษา ผู๎เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได๎ทุกวิธีเรียนที่กําหนด และนําผลการเรียนแตํละวิธี
มาประเมินผลรํวมกันได๎ สามารถถํายโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู๎และประสบการณ์ได๎
การจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝึกในสถานประกอบการ
ได๎ไมํน๎อยกวํา 1 ภาคเรียน
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ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวําหลักสูตรการศึกษายังไมํชัดเจน
วําจะให๎ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษา ควรที่จะศึกษาตํอในระดับสูงหรือเข๎าทํางาน ประกอบกับการจัด
การเรียนการสอนยังไมํสามารถสร๎างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได๎จริง
จากการวิ จั ย พบวํ า การจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาในทศวรรษหน๎ า มี แ นวโน๎ ม
ดังตํอไปนี้ (1) ด๎านหลักสูตร ต๎องมีหลักสูตรที่มุํงเน๎นการผลิตชํางเพื่อการดูแล ซํอมแซม รักษา
เครื่องใช๎ ภายในบ๎ านและที่อยูํอาศัย เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องจัก รกลการเกษตร หลักสูตร
อาชีวศึกษาต๎องมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น สังคม สามารถผลิตคนให๎มีทักษะ
วิชา ความรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน (ผลิตคนให๎ตรงกับงานแตํละธุรกิจ แตํละ
ประเภท) โดยมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให๎ทันเทคโนโลยี เชํน เมื่อมีรถไฟฟ้า ต๎องมีหลักสูตรที่
ผลิตชํางซํอมรถไฟฟ้า หลักสูตรต๎องมีความหลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี เทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบทางไกลแบบ e-learning และอื่ น ๆให๎ มี ค วามยื ด หยุํ น ซึ่ ง การจั ด การเรี ย น
การสอนลักษณะนี้สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่มี
ระบบการเรียนแบบเปิด (Open Learning Australia : OLA) เปิดโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุกคน
ตามเวลา สถานที่ และวิธีก ารที่ต๎ องการ เป็นการเพิ่ มโอกาสทางการศึก ษาให๎กั บผู๎เรีย นในการ
ที่ จ ะพั ฒนาความรู๎ ทั ก ษะฝีมื อ มุํ ง เน๎น การจัด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ชาที่ ขาดแคลน มิ ใ ชํ
การมุํงเน๎นเพียงสาขายอดนิยมที่มีคนต๎องการเรียนมากๆ แตํตลาดแรงงานมีความต๎องการจํากัด
สํา รวจปริ ม าณความต๎องการกํ า ลัง แรงงานในแตํล ะสาขาอาชีพ เพื่ อเพิ่ ม และลดจํานวนผู๎ เรีย น
ให๎สอดคล๎องกับอัตรากําลังที่สถานประกอบการต๎องการ โดยในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ต๎ อ งมี ก ารสํ า รวจความต๎ อ งการของสถานประกอบการ ในแตํ ล ะท๎ อ งถิ่ น วํ า ต๎ อ งการแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะอยํางไร และต๎องรู๎ทิศทางการพัฒนาประเทศและวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงแนวโน๎มของอุตสาหกรรม
ในอนาคต (ทุกชํวงไมํเกิน 5 ปี) เพื่อให๎มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแตํละอาชีพ (2) ด๎านวิชาการที่ควรมีและสอนเพิ่มในหลักสูตร
คือ วิธีการประกวดราคาและรับเหมางาน การใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ชํางที่ถูกต๎อง วิชาหน๎าที่พลเมือง
รักชาติ ศีลธรรม ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให๎คนไทยสํานึกในความเป็นไทย รักและ
หวงแหนในความเป็นไทย วิชาที่วําด๎วยมาตรฐานตํางๆในโรงงาน เชํน ISO มีวิชาที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในสังคม วิชาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ (safety and health) เพื่อให๎รู๎จักดูแล
และป้องกันตนเองขณะทํางาน ขณะอยูํกับครอบครัวและสังคม วิชาความรู๎รอบตัวและเหตุการณ์
ปัจจุบั น เชํ น การอํา นหนัง สือพิ ม พ์ เลํา ขํ าว เพื่อให๎ทันตํอเหตุก ารณ์ก ารเปลี่ย นแปลงตํางๆ ซึ่ง
สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนในประเทศญี่ปุ่นที่ให๎ความสําคัญของการเรียนเป็นไปตาม
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ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี โครงสร๎างอุตสาหกรรม เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และมีทั กษะในการ
ครองชีวิตที่มีความสุขในสภาพสิ่งแวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (3) วิธีการจัดการเรียน
การสอน ต๎องมีความยืดหยุํนตามเทคโนโลยี และบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงยืดหยุํนตามผู๎เรียน
และสถานประกอบการ จัดการเรีย นการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน (Project Base) หรือ
เรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ เรียนเป็นเรื่องๆ เชํน การทําชิ้นงานหนึ่งชิ้นสามารถถอดเป็นวิชาได๎
หลายวิชา จัดการเรียนการสอนโดยให๎ครูและนักเรียนลงพื้นที่ เพื่อให๎ความรู๎ แกํชุมชน ให๎มีการ
ประเมินผลการลงพื้นที่จากผลงานการให๎ความรู๎ ฝึกให๎นักเรียนรู๎จักทําวิจัย มีการฝึกงานจําลองใน
โรงเรียน เชํน การตั้งบริษัทจําลอง ร๎านค๎าจําลอง จัดการเรียนการสอนที่เด็กสามารถนําผลจากการ
ปฏิบั ติม าวิจัย สรุป เป็ นหลัก การเองได๎ สามารถตํอยอดผลงานและสิ่งประดิษ ฐ์ไ ด๎ มีก ารระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง จัดให๎ นักเรียนมีเวลาในการเรียนและการฝึกปฏิบัติให๎มาก
เพื่อลดเวลาวํางที่อาจกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท เชํน เรียนและทํางานครบทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์
สถานศึกษาต๎องมีระบบแนะแนวอาชีพที่ดี เพื่อให๎นักเรียนรู๎วําตนเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพใด
ในอนาคต เมื่อสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู๎นักเรียนรายบุคคล เนื่องจาก
แตํละคนใช๎เวลาในการรับรู๎ และฝึกทักษะตํางกัน ยึดเป้าหมายการเรียนรู๎เป็นสําคัญ สถานศึกษาต๎อง
ทดสอบความถนัดของนักเรียนกํอนแยกเรียนในแตํละสาขา มีการปฏิรูปการสอบโดยเน๎นการสอบ
ปฏิบัติ ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชา (4) เน๎นการเรียนในระบบทวิภาคี (เรียนด๎วย ทํางาน
ด๎วย) และการเทียบโอนประสบการณ์ เชํนเดียวกับระบบทวิภาคีในประเทศเยอรมนี โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาคีอยํางเข๎าใจ และจริงจัง ไมํใชํสํงนักเรียนไปฝึกงานเพราะหลักสูตรบังคับ
หรือสถานประกอบการรับนักเรียนฝึกงานเพราะเกรงใจครู ผู๎ปกครอง การสํงนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ ควรดํ า เนิ น การอยํ า งตํ อ เนื่ อ งติด ตํ อ กั น ไมํ น๎ อยกวํ า 3 เดือ นขึ้ น ไป เพื่ อ
ให๎สถานประกอบการสามารถมอบหมายงานประจํา ให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ และทําความเข๎าใจกับ
ผู๎ปกครองถึงระบบ และหลักการการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ถูกต๎องชัดเจน ทําความ
เข๎ า ใจกั บ สถานประกอบการถึง หลัก การ วิธีดํา เนินการ มีก ารวัดผล ประเมินผล ระบบทวิภาคี
ที่ได๎มาตรฐานชัดเจน
โดยสรุปการการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได๎มีการวางแผน และให๎ความสําคัญตํ อ
ผู๎เรียน โดยจะเห็นได๎จากความหลากหลายของหลักสูตร และการให๎โอกาสทางการศึกษา และ
เนื่องจากแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษหน๎ามุํงเน๎นที่คุณภาพผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดย
คุณภาพผู๎เรียนเกี่ยวข๎องกับคุณลักษณะของผู๎สําเร็จการศึกษาที่สนองตอบความต๎องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานแตํยังขาดรายละเอียดในการดําเนินการ การติดตาม ประสานงานกับ
สถานประกอบการ และประเมินผลเพื่อการผลิตผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาให๎มีความรู๎ ทักษะอาชีพ
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ที่สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานอยํางแท๎จริง ดังนั้นแนวโน๎มการจัดการเรียนการสอน
ในทศวรรษหน๎าควรเพิ่มโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสและมีประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการ
จริงมากกวําการฝึกงาน เน๎นความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตร และการวางแผนการพัฒนากําลังคนรํวมกัน เพื่อการผลิตกําลังคนที่สอดคล๎องกันทั้งด๎าน
ปริมาณและคุณภาพในแตํละสาขาอาชีพ และที่สําคัญคือการเพิ่มวิชาที่สอนและปลูกฝังให๎เป็นคนดี
มีวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญที่สถานประกอบการและสังคมปัจจุบันและในอนาคตต๎องการ
ด้านครูผู้สอน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) ได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชี วศึ ก ษา ให๎มี คุณ ภาพ มาตรฐาน ดังนั้น กลยุ ทธ์ สําคัญที่ต๎องทํา คือ การพั ฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา การเสริมสร๎างสวัสดิการและขวัญกําลังใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและจูงใจ
ให๎ค นเกํ ง คนดี มี ค วามสามารถเข๎ า มาเป็ นครู การมีระบบการพั ฒนาครูและคณาจารย์ ของการ
อาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ทันตํอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวําสถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู
คณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคนของ
ภาครัฐผนวกกับการใช๎มาตรการจูงใจให๎ครูลาออกกํอนเกษียณ ทําให๎สูญเสียอัตราครูไปจํานวนมาก
อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางสํวน หลังจากสําเร็จการศึกษาแล๎วไมํประกอบอาชีพครู
สํงผลให๎เกิดการขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จากการวิ จั ย พบวํ า ครู ผู๎ ส อนอาชี ว ศึ ก ษาในทศวรรษหน๎ า มี แ นวโน๎ ม ดั ง ตํ อ ไปนี้
(1) คุณลักษณะครู คือ ครูต๎องทํางานเชิงรุก มีการเตรียมตัว วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎
สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหมํ สามารถผลิตตําราการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน มีการสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพสมัยใหมํ นํามาถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
ครูต๎องสามารถสอนและเตรียมนักเรียนให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม รู๎ศักยภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคล อํานวยความสะดวกให๎แกํนักเรียน เป็นต๎นแบบให๎นักเรียน ครูต๎องรู๎ เข๎าใจ ใช๎ระบบ
Child Center อยํางถูกต๎อง สามารถแนะแนว ชี้นํา นักเรียนได๎ สามารถปลูกจิตสํานึก นักเรียน
ให๎รักอาชีพ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถสอนวิชาคน
วิช าชี พ ธุรกิ จ ให๎ แกํ นัก เรีย นได๎ มี วิธีก ารสอนที่ หลากหลาย เพื่ อการกระตุ๎น การเรีย นรู๎ใ ห๎แ กํ
นั ก เรี ย นที่ มี พื้ น ฐานแตกตํ า งกั น (2) ด๎ า นประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ต๎ อ งได๎ รั บ การฝึ ก อบรม
ในสาขาวิชาชีพ ที่ส อนอยํา งตํอเนื่อง โดยเฉพาะการฝึก ในสถานประกอบการจริงอยํางตํอเนื่อง
สม่ําเสมอ มีประสบการณ์ ตรงในวิชาชีพ เกํงปฏิบัติ รู๎ลักษณะงาน และอาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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อยํางแท๎จริง (3) ด๎านทัศนคติที่ดีในอาชีพครู เพื่อให๎ได๎ครูที่เกํง และครูที่ดี ครูต๎องได๎รับผลตอบแทน
และสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ (4) ด๎านคุณภาพครู ต๎องมีการวัดคุณภาพครูผู๎สอนวิชาชีพ
จากประสบการณ์ ไมํใชํวัดจากวุฒิการศึกษาเทํานั้น
โดยสรุป ด๎า นครูผู๎สอน ได๎มีการกํ าหนดกลยุทธ์ใ นการพั ฒนาคุณภาพครูไว๎แล๎วแตํยั งมี
รายละเอี ย ดของการพั ฒ นาครู ใ นด๎ า นตํ า งๆน๎ อ ย และแนวทางการพั ฒ นาให๎ ค รู มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ยั ง ไมํ ส อดคล๎องตํ อการเปลี่ ย นแปลงในปัจจุบัน รวมไปถึง การกํ าหนดแผน และ
แรงจูงใจให๎คนเกํงมาเป็นครูผู๎สอนยังไมํชัดเจน ซึ่งงานวิจัยนี้ให๎รายละเอียด เกี่ยวกับแนวโน๎มของ
การพัฒนาครูในด๎านตํางๆ เชํน แนวทางการพัฒนาประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมไปถึงคุณลักษณะ
และทัศนคติที่ดีใ นอาชีพ ของครูผู๎สอนในทศวรรษหน๎าที่เป็นสํวนประกอบสําคัญในการพัฒนา
ผู๎เรียนให๎สนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานได๎ในอนาคต
ด้านความร่วมมือ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กําหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
กําลังคนให๎ตรงตามความต๎องการของประเทศ ต๎องได๎รับรํวมมือกับองค์กรที่ต๎องการใช๎กําลังคน
ตั้งแตํภาคการผลิต ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัด
การอาชี วศึ ก ษาทั้ ง ในและตํา งประเทศ นําไปสูํก ารกํ าหนดหลัก สูตร กระบวนการจัดการเรีย น
การสอนในการผลิตกกําลังคนได๎ตรงกับความต๎องการภาคการผลิตและความต๎องการของผู๎ใช๎
ข๎ อ มู ล จากสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2551) การมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด
การอาชีวศึกษาระหวํางสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการหรือสํวนเอกชนนั้นเจ๎าหน๎าที่
ที่เกี่ยวข๎องยังไมํมีความมั่นใจ เนื่องจากไมํมีประสบการณ์ในการจัดอาชีวศึกษามากํอน นอกจากนี้
ระดับปฏิบัติยังมีการรับรู๎คํอนข๎างน๎อย
จากการวิจัยพบวํา ความรํวมมือทางด๎านอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า มีแนวโน๎มดังตํอไปนี้
ต๎องมีความชัดเจนในบทบาท หน๎าที่ของแตํละหนํวยงาน แตํละกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง โดยทุกฝ่าย
ต๎องตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาเยาวชนของชาติให๎ถูกทิศถูกทาง เพื่ อผลิตกําลัง
แรงงานให๎สนองตอบความต๎องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สถานศึกษาทางด๎าน
การอาชี ว ศึ ก ษาต๎ อ งได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ จากสถานประกอบการตํ า งๆรวมถึ ง ความรํ ว มมื อ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ สํวนรูปแบบความรํวมมือนั้น
สถาบันหรือโรงเรียนที่เข๎มแข็งให๎การชํวยเหลือสถาบันหรือโรงเรียนที่อํอนแอกวํา มีการรํวมมือ
ทางด๎านการอาชีวศึกษากับนานาชาติ ในสํวนอุตสาหกรรมที่เข๎มแข็งของชาตินั้นๆ มีการแลกเปลี่ยน
ครูและนักเรียนระหวํางประเทศ มีความรํวมมือกันระหวํางสถานศึกษา สถานประกอบการ ในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนรํวมกัน ประสานงานและติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง
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วางแผนพั ฒ นา และผลิ ต กํ า ลั ง คนทุ ก ระดั บ รํ ว มกั น ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ ระบบการอาชี ว ศึ ก ษา
ในประเทศเยอรมนี รวมถึงการให๎ความสําคัญสํงเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง
ของทุกภาคสํวน
โดยสรุปได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
แตํจากการศึกษาพบวํา ความรํวมมือของทุกภาคสํวนทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ยังไมํนําสูํการปฏิบัติ
เทําที่ควร เนื่องจากยังไมํมีรายละเอียดหรือแนวทางการดําเนินการหรือการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน
สํงผลให๎บุคลากรในระดับปฏิบัติการไมํเข๎าใจหลักการ วิธีการ บทบาทของแตํละสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
ความรํวมมือชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ได๎ให๎แนวโน๎มของการดําเนินการเกี่ยวกับความรํวมมือ
โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง ความรํวมมื อระหวํา งสถานประกอบการและสถาบันการอาชีวศึก ษาในการ
รํวมกันผลิตผู๎สําเร็จการศึกษาให๎มีคุณภาพและสนองตอบความต๎องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กําหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาโดยเน๎น
การผลิตกําลังคนให๎มีคุณภาพมาตรฐานมีเส๎นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศ ตลอดจนให๎มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ
โดยมีกลยุทธ์คือ สํง เสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวําผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาใหมํ
ยังไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตรงลักษณะงาน หรือความต๎องการของสถานประกอบการ
จากการวิจัยพบวํา มาตรฐานการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า มีแนวโน๎มดังตํอไปนี้ คุณภาพ
ของผลผลิ ต (ผู๎ เ รี ย น) คุ ณ ภาพของระบบ (สถานศึ ก ษา) ต๎ อ งมี ร ะบบการประเมิ น การจั ด การ
อาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา มีระบบการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาภายนอกโดย ผู๎ประเมินใช๎
เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการทดสอบคุณภาพผู๎เรียนกํอนสําเร็จการศึกษาด๎านวิชาชีพ และ
เพื่อให๎มาตรฐานของผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต๎องมีเอกสารรับรองนอกเหนือจาก
วุฒิการศึกษา เรียกวํา “คุณวุฒิวิชาชีพ” โดยหนํวยงานที่ทําหน๎าที่กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ คือ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู๎กําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ กรรมการหรือคณะทํางานในการกําหนด
คุณวุฒิวิชาชีพอาจต๎องมาจากหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิตทางการอาชีวศึกษา ประกอบไปด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยหรือสภาหอการค๎าไทย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ที่เหมาะสม โดยลักษณะของคุณวุฒิวิชาชีพนั้นจะต๎องกําหนดบันไดความก๎าวหน๎าของแตํละอาชีพที่
แนํนอน มีความสอดคล๎องในด๎านคําจ๎างและทักษะฝีมือ มีการกําหนดคําตอบแทนที่ตํางกันในแตํละ
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สาขาอาชีพ ตํางกันในแตํละระดับคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับชาติ อาเซียน และ
สากล ต๎องถูกกําหนดให๎ชัดเจนในแตํละอาชีพ
โดยสรุปพบวําได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา แตํผลการ
ดําเนินการพบวํา ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษายังไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตามความต๎องการของสถาน
ประกอบการ แสดงวําการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการรวมไปถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎ องตํางๆ
ยัง ให๎ความสําคั ญในการรํวมมื อเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึก ษาน๎อย และ
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา แนวโน๎มด๎านมาตรฐานการอาชีวศึกษาต๎องมากจากความรํวมมือของ
ทุ ก หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง โดยรํ ว มกั น กํ า หนดบั น ไดความก๎ า วหน๎ า ของแตํ ล ะอาชี พ ที่ แ นํ น อน
ให๎มีความสอดคล๎องในด๎านคําจ๎างและทักษะฝีมือ มีการกําหนดคําตอบแทนที่ตํางกันในแตํละสาขา
อาชีพที่ชัดเจน ซึ่งจะสํงผลให๎คนมองเห็นคุณคําของทักษะฝีมือในการทํางานมากกวําวุฒิการศึกษา
เป็นการสร๎างคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาให๎สูงขึ้นโดยทางอ๎อม
ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กําหนดยุทธศาสตร์ โดยรัฐขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพและสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงเน๎นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
ให๎ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาด๎านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต โดยรัฐให๎การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552 (2552) มาตรา
10 ในสํวนของการมีระบบจูงใจให๎สถานประกอบการมีสํว นรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม มีการกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได๎รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแกํ สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการสํงเสริมความรํวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) รัฐมุํงสํงเสริมและสนับสนุนการผลิต
กําลังคนระดับอุดมศึกษามากกวําในระดับอาชีวศึกษา
จากการวิ จั ย พบวํ า การสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลในทศวรรษหน๎ า มี แ นวโน๎ ม ดั ง ตํ อ ไปนี้
(1) ด๎านงบประมาณ รัฐต๎องจัดงบประมาณให๎เหมาะสมและพอเพียง โดยจัดสรรงบประมาณ
แบบมุํ ง เน๎นผลงาน และผู๎เรีย นเป็ นสําคัญ (2) ด๎านนโยบาย มีก ารกํ าหนดนโยบายทางด๎าน
อาชี ว ศึ ก ษาที่ แ นํน อนและชั ด เจน ให๎ ก ารสํ ง เสริม สนับ สนุ น การเรี ย นสายอาชีพ มีก ารกํ าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ชัดเจน การดําเนินการ ติดตามและควบคุมนโยบายทางด๎าน
อาชีวศึกษาอยํางจริงจัง สนับสนุนอาชีวศึกษาเอกชนให๎เทําเทียมกับอาชีวศึกษารัฐ เชํน การจัดสรร

326

งบประมาณ การพัฒนาครู การงดเว๎นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียนเอกชน รัฐต๎องรวมอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชนไว๎ในการดูแลของหนํวยงานเดียวกัน มีการกําหนดการดําเนินการ ติดตามและ
ควบคุมสัดสํวนการรับนักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง มีนโยบายฝึกและพัฒนาคน
ไปทํ างานได๎ทั่ วโลก มีนโยบายให๎อาชีวศึก ษาเอกชนเปิดปริญญาตรีทางวิชาชีพ ได๎เชํนเดีย วกั บ
อาชีวศึกษาของรัฐบาล มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมให๎เป็นรูปธรรม
มี น โยบายกํ า หนดและควบคุ ม จํ า นวนผู๎ เ รี ย นในสายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาที่ ชั ด เจน
นายกรัฐมนตรีต๎องเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา รัฐต๎องมีนโยบายสร๎างความภูมิใจในอาชีพ
แตํละอาชีพ (3) ด๎านครู รัฐกําหนดให๎ครูทุกคนในประเทศคือครูของประเทศชาติ ไมํแบํงวําครูรัฐ
หรือครูเอกชน ให๎มีสวัสดิการเทํากัน มีการเพิ่มอัตรากําลังครู มีแผนการพัฒนาครูระยะยาว และ
ให๎ก ารสนับ สนุนที่ เป็นระบบและตํอเนื่อง กํ าหนดให๎มีมาตรฐานครูผู๎ส อน มีส ถาบันหรือศูนย์
พัฒนาที่ผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ (4) การวิจัย รัฐต๎องสํงเสริมการวิจัยในระดับ
สถาบันเพื่ อให๎เกิดองค์ ค วามรู๎ และกํ าหนดให๎มีก ารวิจัยทางด๎านการอาชีวศึกษาให๎มากขึ้นและ
นําผลงานการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา (5) การสํงเสริมการเรียนสายอาชีพ รัฐต๎อง
จัดตั้งสถาบันเพื่อสํงเสริมอาชีพ มีการพัฒนาและตํอยอดอาชีพ สร๎างความภูมิใจ ยกระดับอาชีพ เชํน
อาชีพเกษตรกร ประชาสัม พันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และประโยชน์การเรียนสายอาชีพให๎ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่อยํางตํอเนื่อง (6) กฎหมาย ต๎องมีกฎหมายบังคับใช๎อยํางจริงจัง กําหนดและพัฒนา
กฎหมายให๎สอดคล๎องกับยุค สมัยและการเปลี่ยนแปลง เชํน อาชีพสงวนของคนไทย มีการประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษาอยํางจริงจัง (7) ความรํวมมือ รัฐต๎องเป็นผู๎กําหนดบทบาท
ให๎เกิดความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการอาชีวศึกษา ให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวม
ในการวัดคุณภาพผู๎สําเร็จการศึกษา สํงเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษารํวมกั บสถานประกอบการ
จัดสวัสดิการให๎ส ถานประกอบการที่ ให๎ความรํวมมือกั บการอาชีวศึกษา เชํน โครงการทวิภาคี
มีการผลักดันทุกด๎านเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการอาชีวศึกษา (ทั้งผลักและดึงให๎เกิด
การมีสํวนรํวม) ทําข๎อตกลงกับสถานประกอบการ ในกรณีที่ผลิตเด็กตามที่สถานประกอบการ
ต๎องการ สถานประกอบการต๎องรับเด็กเข๎าทํางานเมื่อเรียนจบ
โดยสรุปการสนับสนุนของรัฐบาลได๎มีการกําหนดเป็นนโยบาย รวมไปถึงการมีกฎหมาย
รองรับ และเมื่ อนําสูํการดําเนินการพบวํารัฐเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการอาชีวศึกษา
น๎อยกวําการอุดมศึกษา ซึ่งแนวโน๎มการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า จะเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศให๎ ส ามารถแขํ ง ขั น ได๎ ใ นระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง การวิ จั ย นี้ ไ ด๎ ใ ห๎ ร ายละเอี ย ดแนวโน๎ ม
การสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี ว ศึ ก ษาในด๎ า นตํ า งๆ เพื่ อ การพั ฒ นากํ า ลั งคน
ให๎สนองตอบตลาดแรงงานทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติในอนาคต
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ด้านการบริหารจัดการ
การอาชี วศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นในปัจจุบั นของกระทรวงศึก ษาธิก าร บริหารจัดการ
แบบกระจายอํา นาจโดยดํา เนิน การในสํว นราชการ 3 หนํวยงาน คือ สํา นัก งานปลั ดกระทรวง
(ในสํวนสํา นัก บริห ารงานคณะกรรมการสํ งเสริม การศึก ษาเอกชน) สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา) และ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจของการอาชีวศึกษาสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
การอาชี ว ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2552 (2552) มาตรา 10 เพื่ อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพต๎องคํานึงถึง (1) การมีเอกภาพด๎านนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจจากสํวนกลางไปสูํสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และสถาบัน (2) การศึกษาในด๎านวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจอยํางทั่วถึงและตํอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กฎหมายการศึกษาที่มีผลใช๎บังคับแล๎ว
ยังไมํสามารถบังคับใช๎ได๎อยํางมีปะสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการสํงเสริมความรู๎และมาตรการบังคับ
ใช๎ ใ ห๎แกํ ฝ่า ยปฏิบั ติอยํ า งเป็นรูป ธรรมยั งไมํชัดเจน ประกอบกั บหนํวยงานสํวนกลาง บังคับใช๎
กฎหมายการศึกษาโดยเน๎นการปฏิรูปโครงสร๎างองค์กรมากกวําการปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สํงผลให๎การปฏิรูปการศึกษาไมํประสบผลสําเร็จ
จากการวิจัยพบวํา การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า มีแนวโน๎มดังตํอไปนี้
การบริหารจะต๎องเป็นแบบกระจายอํานาจ นโยบายมีเป้าหมายเดียวกัน อาจแตกตํางในด๎านวิธีการ
ทํางานได๎ สถานศึกษาต๎องเป็นนิติบุคคล มีการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษาโดยชุมชน
ประเมินผลการกระจายอํานาจการอาชีวศึกษาในแตํละสํวน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ
ต๎องพิจารณาขนาดของพื้นที่แตํละพื้นที่ สํวนกลางมอบอํานาจให๎สถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ๎าง
เอง สถานศึกษาต๎องสํงเสริมการทํางานแบบมีสํวนรํวม รัฐบาลต๎องเรํงดําเนินการการจัดตั้งสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาจะมี ห น๎ า ที่ ดํ า เนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล๎องกับระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย
และสิงคโปร์ ที่ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาสามารถเรียนตํอจนถึงระดับปริญญาตรีในสายปฏิบัติการได๎
ซึ่งเมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาเกิดขึ้น ผู๎เรียนสายอาชีพก็จะมากขึ้น จากคํานิยมการได๎ปริญญา เพื่อ
เป็นเจ๎าคนนายคนยังเป็นสิ่งที่ทุกคนให๎ความสําคัญ
โดยสรุปพบวําการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน๎า ยังคงเป็นแบบกระจายอํานาจ
โดยเน๎น การปฏิรู ป คุ ณภาพผู๎ เรี ย น และกระบวนการจัด การเรีย นการสอนเป็ นสํ าคั ญ มิใ ชํเ น๎ น
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การปฏิรูปโครงสร๎างยังที่ผํานมา และที่สําคัญคือการแนวโน๎มในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการได๎ และ
เป็นการยกระดับและสร๎างให๎เกิดคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น
ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา (2552) มี ยุ ทธศาสตร์ ใ นการสร๎า งคํ านิย มที่ ดี
ตํอการอาชีวศึกษา โดยใช๎กลยุทธ์การสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีตํอการอาชีวศึกษา ไมํวําจะเป็นโครงการ
fix it center ที่สถาบันอาชีวศึกษานําทีมนักศึกษาออกให๎บริการแกํชุมชน เชํน การซํอ มบํารุง
เครื่องยนต์ ซึ่งจะเห็นได๎วําโครงการดังกลําวยังมีการประชาสัมพันธ์ไมํวําจากสื่อ หรือสถานศึกษาน๎อย
ข๎อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) พบวํานักเรียนนักศึกษาไมํนิยมเรียน
ทางด๎านการอาชีวศึกษารวมไปถึงจํานวนผู๎ที่ศึกษาในระดับนี้ลาออกกลางคันจํานวนมาก สํงผลให๎
ประเทศขาดกําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ อีกทั้งความนิยมเรียนอาชีวศึกษาไมํเพิ่มมากขึ้น
นักศึก ษาที่สําเร็จการศึ กษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังนิยมศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาอยูํมาก รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอง
ก็ ยั ง มี ปั ญหาด๎า นภาพพจน์วํา เด็ก เกเร ชอบชกตํอย ทะเลาะวิวาท และถึงขั้นการฆาตกรรมกั น
รวมถึงผลการจัดการเรียนการสอนยังด๎อยด๎านคุณภาพสํงผลให๎ผู๎ปกครองไมํนิยมสํงบุตรหลานเข๎า
ศึกษา ทําให๎จํานวนและสัดสํวนของผู๎เรียนอาชีวศึกษาเพิ่ มได๎น๎อย ผู๎เรียนนิยมเรียนสายสามัญ
มากกวําสายอาชีวศึกษา และผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สํวนมากเลือกศึกษาตํอ
ในระดับปริญญาในสาขาที่ไมํตรงกับการเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส.
จากการวิจัยพบวํา คํานิยมการเรียนในทศวรรษหน๎า มีแนวโน๎มดังตํอไปนี้ จะต๎องได๎รับ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ไมํวําจะเป็น สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการที่ต๎องรํวมมือกัน
สร๎างและผลักดันให๎เกิดคํานิยมการเรียนสายอาชีพ มีการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา
นอกจากนั้นรัฐบาลควรยกระดับและให๎สวัสดิการหรือคําตอบแทนเป็นเงินเดือนแกํปราชญ์ชาวบ๎าน
เพื่อสาร๎า งความภูมิใ จในอาชี พการเกษตรและอาชีพพื้ นบ๎าน ครูต๎องแนะแนวอาชีพ ให๎เด็ก ม.3
เห็ น ภาพการเรี ย นสายอาชี พ วํ า ดี อ ยํ า งไรและครู ต๎ อ งสร๎ า งความภู มิ ใ จในการเรี ย นสายอาชี พ
ให๎นักเรียนที่กําลังเรียน ประกอบกับ รัฐควรกําหนดอัตราเงินเดือนให๎ผู๎สําเร็จการอาชีวศึกษาสูงๆ
รวมไปถึงต๎องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี เมื่อสร๎างคํานิยมแล๎วต๎องมีการสํงเสริมให๎เกิด
คํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาอยํ างตํอเนื่องนั้นหมายถึงวํา ทุกภาคสํวนที่เกี่ ยวข๎องควรชํวยกั น
ประชาสัมพันธ์คนประสบความสําเร็จเพราะการทํางาน ไมํใชํเพราะวุฒิการศึกษา สังคมต๎องให๎
เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ เด็กเกํง ทํางานเกํง
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ปฏิบัติเกํง ฝีมืออาชีพ เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได๎ระหวํางเรียน เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ รู๎จริง
ทําจริง ทําได๎ เข๎าใจชีวิต
โดยสรุปการสร๎างคํานิยมการเรียนอาชีวศึกษาได๎มีการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ แตํเป็นการ
ดําเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาแตํละสถาบันเทํานั้น สํงผลให๎การสร๎างคํานิยมยังไมํประสบ
ความสํา เร็จเทํา ที่ค วร และจากผลการวิจัยพบวําแนวโน๎มการสร๎างคํานิย มการเรียนอาชีวศึก ษา
ในทศวรรษหน๎า นั้ น ควรเกิ ดจากความรํ วมมื อ ของทุ ก ภาคสํ ว น ทุ ก หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เชํ น
สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการที่ต๎องรํวมมือกันสร๎างและผลักดันให๎เกิดคํานิยมการเรียน
สายอาชีพ มีการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา เมื่อสร๎างคํานิยมแล๎วต๎องมี การสํงเสริม
ให๎เกิดคํานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่องด๎วย
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