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บทคัดยอ
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพและประสิทธผิลการผลติกาํลงัคน  

ของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกผูเชียวชาญ จํานวน 7 คน ดําเนินการวิจัยดวย EDFR ยึดตามรูปแบบ EFR กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย 1) ผูเช่ียวชาญท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรงและ                          

ทางออม 2) ผูเช่ียวชาญทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการดาํเนนิปฏิบตังิานสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค 3) ผูเช่ียวชาญ

ที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค                           

ดําเนินการเก็บขอมูล 2 รอบ วิเคราะหขอมูลดวยวิธี EDFR พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ               
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ดานการอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของ

วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย ประกอบดวย 

8 แนวทาง 1) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือทางชางวิชาชีพเชิงลึก

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 2) การจัดการเรียนการสอน จะตองรวมมอืกับสถานประกอบการพัฒนา

หลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบท                         

ของทองถิ่น 3) ครูผูสอน จะตองมีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏี และทักษะฝมืออยางตอเนื่อง 4) ความรวมมือ 

จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระหวางสถาบัน 5) มาตรฐานจะตอง     

จดัตัง้สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพีดแูลกาํหนดมาตรฐานทางวชิาชพีภายใตกรอบคณุวฒุแิหงชาต ิ6) การสนบัสนนุ

จากภาครัฐ รฐับาลจะตองใหความสําคัญกบัการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กาํหนดไวเปนนโยบายแหงชาติ  

7) คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สื่อมวลชน สงเสริม                     

แรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 8) การบริหารจัดการ จะตองมคีวามเปนอสิระ  มเีปาหมายนโยบายอันเดยีวกนั  

และชุมชนมีสวนรวม 

คําสําคัญ
 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค  

ประเภทชางอุตสาหกรรม    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

Abstract
 The purpose of this study was to find the methods of how to increase efficiency and                       

productivity of human resources of Technical Colleges, Industrial field, High Vocational Certificate 

in Thailand. The data were collected by using in-depth interview with the 7 experts from 7 sections 

involving in High Vocational Certificate education. EDFR research methods were in use to collect 

data. The target groups were 1) the experts who had authority to designate educational policy both 

directly and indirectly, 2) the experts who were designated duty according to Technical college 

policies, 3) the experts who were specialized in educational organization, 4) the experts who used 

the productivity of Technical Colleges.  The data were collected 2 rounds by used EDFR methods 

and analyzed by the experts of Vocational Education. The findings were: The Methods of Increasing 

Efficiency and Productivity of Human Resources of Technical Colleges Technician Industrial of                        

High Vocational Certificate in Thailand. It consisted of 8 guidelines 1) Graduates characteristics, 

graduates need to have in-depth knowledge in Technical fields. Moreover, they need to have                   

English skills and other languages. 2) Learning activities, the colleges needed to have collaboration 

with entrepreneurs to develop learning curriculum, and went along side with National Economic 
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and Social development Board, Industrial Development plans and local development. 3) Instructors, 

they should develop their teaching skills and knowledge both theory and practice. 4) Collaboration, 

There must be a network of cooperation in Local region and institutions level. 5) Standards,                          

High Vocational Institute Standard should be established in order to supervise vocational standards 

under certificate control institution. 6) Supports from government, government should give the    

importance to vocational education, It should be also defined as a national policy. 7) Technical 

college value, The government must cooperate with the establishment, mass media to promote 

motivation, in vocational education. 8) Management, Technical Colleges should be independent, 

and stay on one direction, and it should involve community participation. 

Keywords
 Increasing Efficiency and Productivity,    Human Resources Production of Technical                       

Colleges, Technician Industrial,  High Vocational Certificate

บทนํา
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญหนากับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น                    

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดานการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่หนึง่ในปจจยัสาํคญัทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขงขันคือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีและกําลังคน การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ                           

เปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี                              

การที่ประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิคโดยผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐาน และผูที่จบการศึกษามีความรูทักษะ คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ

ความตองการของผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมาย

ในการผลิตและการมีงานทําเทาที่ควรนั้น เปนสิ่งจําเปนที่วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ตองเรงแกไข

ปรับปรุงหรือพัฒนา เตรียมความพรอม โดยที่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรที่จะตระหนักและให                       

ความสําคญัวานโยบายการศึกษาควรมีทศิทางอยางไร และจะจัดการศึกษาหรือจดัการเรียนการสอนอยางไร 

เพื่อใหพรอมรับกับสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ                  

ภูมิภาคอาเซียน 

 จากขอมลูสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวาประชากรกลุมอาย ุ15-17 ป 

คอืประชากรกลุมวัยเรียนระดับมธัยมศึกษาท่ีคาดวาจะศึกษาตอในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ

หรอืประเภทอาชวีศกึษา เพ่ือใหไดรบัการพฒันาตามความถนดั ความสนใจ และความสามมารถพิเศษเฉพาะ

ดานตลอดจนทกัษะการประกอบอาชพีเปนแรงงานระดบัฝมอื เพ่ือการศึกษาตอในระดบัอุดมศกึษาทางวชิาการ

หรือวิชาชีพชั้นสูงตอไป หรืออาจจะเขาสูตลาดแรงงานประกรกลุมนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 พบวา
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ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนเทากับ 2.82 ลานคน เปนเพศชาย 1.43 ลานคน และเพศหญิง 1.39 ลานคน และ

ในป พ.ศ. 2559 จํานวนประชากรลดลงเหลือ 2.71 ลานคน เปนเพศชาย 1.38 ลานคน และเพศหญิง 1.33 

ลานคน (Office of the Education Council, 2017) ความไมสอดคลองกนัของความตองการแรงงานฝมอืและ                           

การผลติแรงงาน ในประเทศไทยทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพของแรงงาน ชองวางของทกัษะทีส่ถานศกึษา

ยังไมสามารถผลิตแรงงาน เพื่อเติมเต็มความตองการของฝายผูประกอบการไดนั้น เปนความทาทาย                           

ระดบัชาตทิีจ่าํเปนตองไดรบัความรวมมอื ระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการเพือ่สรางและพฒันาแรงงาน

ฝมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติตอการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ใหคุณคาปริญญามากกวาทักษะ

และความสามารถ ดังสะทอนออกมาเปนคาตอบแทน เมื่อเร่ิมตนเขาทํางานเปนสาเหตุสําคัญของการ                           

ขาดแรงงานฝมือของประเทศ  (Rittirong & Tadee, 2015) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดัน                          

วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเรงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

กําลังแรงงานใหสนองตอบความตองการตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติในศตวรรษที่ 21                       

ซึ่งมีแนวโนมความตองการแรงงานที่มีความรูทางทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2556 มีงานชางเทคนิคและชางฝมือรวมกันมากถึง                               

35,000 ตําแหนง ขณะที่ในปเดียวกันมีผู เพ่ิงจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)                             

สายเทคนิคทั้งหมด 120,000 คน หมายความวาผูจบการศึกษาควรไดเขาทํางานจนเต็มทุกตําแหนงที่วางอยู 

แตสภาพเปนจริงคือ ตลาดแรงงานกลับยังขาดแคลน เพราะผูจบ ปวส. รอยละ 47 เลือกทํางานในอาชีพอื่น   

ทีม่รีายไดเฉลีย่ตํา่กวาชางเทคนิคหรอืชางฝมอื และอกีรอยละ 20 ไมไดทาํงาน และอกีรอยละ 19 เลือกเรียนตอ 

สวนผูเขาทํางานเปนชางเทคนิคและชางฝมือมีเพียงรอยละ 14 สาเหตุที่ผู จบการศึกษาตองเขาทํางาน                   

ที่ใชทักษะความรูในระดับตํ่ากวาการศึกษาท่ีจบมาน้ัน พบวาระบบอาชีวศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากร                          

ทีม่ทีกัษะสมรรถนะความรูตรงกับความตองการของนายจางได จากงานวิจยัพบวา ปญหาคุณภาพอาชีวศกึษา

ภาคปกติมีสาเหตุสําคัญคือ การละเลยทักษะความรูพื้นฐานของผูเรียนการศึกษา PISA โดย OECD ป                      

พ.ศ. 2555 พบวาผูเรียนอาชีวศึกษารอยละ 75 มีทักษะคณิตศาสตรตํ่ากวาระดับ 2 และมีผูเรียน รอยละ 32  

มีทักษะคณิตศาสตรระดับ 0 หมายความวา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถคิดคํานวณโดยใชสูตรหรือนิยาม                     

ทางคณิตศาสตรอยางงายสุดได ทัง้ทีผู่จะทํางานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเก่ียวกับเคร่ืองกลน้ันตองสามารถ

แทนสูตรและแปลงหนวย ซึง่ตองอาศยัทกัษะพชีคณติ ขณะทีก่ารรางแบบงานจาํเปนตองใชความรูเรขาคณติ

และตรีโกณมิติ และการควบคุมคุณภาพตองใชความรูดานสถิติ ดังนั้น ผูเรียนอาชีวะที่ไมมีการปูพื้นฐาน

คณิตศาสตรมากอนก็จะไมสามารถมีทักษะชางท่ีดีไดเลย (RakkiatWong, 2016) จากการสํารวจ                                 

สถานประกอบการช้ีใหเห็นปญหา 3 อันดับแรกในการทํางานคือ การท่ีพนักงานขาดทักษะในการทํางาน                       

เปนทมี และทกัษะดานการสือ่สารและภาษา นอกจากนี ้สถานประกอบการแตละประเภท ยงัมคีวามตองการ

พนกังานทีม่ทีกัษะท่ีเฉพาะเจาะจง เชน อตุสาหกรรมยานยนตตองการพนกังานทีม่คีวามรูเกีย่วกบัการทาํงาน

ของชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต อุตสาหกรรมอาหารตองการผู ที่มีความรู ดานมาตรฐานสากลของ                             

คุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมทองเท่ียวตองการผูมีใจบริการ และอุตสาหกรรมตางๆ ยังคาดหวังที่จะได

พนักงานที่มีสมรรถนะอื่นๆ (Rittirong & Tadee, 2015)
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 จากนโยบายการพัฒนาประเทศสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

(Niche Market) ของรัฐบาลน้ัน การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศจะตองพิจารณาถึงสภาวการณ

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลกเปนสาํคัญ การเตรียมการโดยการพัฒนาบคุลากรในภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ

การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือวามี   

ความสาํคญัอยางยิง่ ซึง่วทิยาลัยเทคนคิสถาบนัอาชวีศกึษาเปนสถาบนัการศกึษาทีม่หีนาทีจ่ดัการศกึษาและ

ฝกอบรมดานวชิาชพีโดยเนนการดาํเนนิการใหยดืหยุนหลากหลาย มุงพฒันาคณุภาพการศกึษาใหสอดคลอง

กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีม่กีารเคลือ่นไหวอยูตลอดเวลาใหมคีณุภาพ เนนการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน

อาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถท้ังเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ 

ชางเทคนิค  โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีและเนนใหผูเรียนมีความสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนไปตาม                     

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ใหสอดคลองนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                  

สังคมแหงชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นักศึกษาที่เปนผลผลิตสามารถนําความรู                 

ที่ไดรับไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพชางอุตสาหกรรมใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางเหมาะสมกับ                        

สภาพแวดลอม ศักยภาพของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันวิทยาลัยเทคนิค                                     

ซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษาจึงมีหนาที่สําคัญในการเปล่ียนแปลงคือ ทําอยางไรจึงจะเตรียมความพรอม                        

ดานความรู และทักษะใหกับผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปไดอยางเหมาะสมกับความตองการของ                  

ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา 

 จากสภาพปญหาเหตุผล ผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และผูที่จบ                           

การศึกษามีความรูทักษะคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับความตองการของ                                 

ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมายในการผลิตและ                    

การมีงานทําเทาที่ควร ประเด็นทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ี ทําใหผูวิจัยสนใจวาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ                         

และประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นั้นจะตองมีการพัฒนาและยกระดับในเร่ืองใด อยางไร เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพ

แนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา สูแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนนิงาน

วางแผนการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค พัฒนาผลิตชางเทคนิค ชางอุตสาหกรรม ใหมีความพรอมทั้ง

ดานความรู ทักษะการทํางาน ทักษะทางสังคม อันจะเปนประโยชนในการนําขอคนพบ ผลการศึกษาไปเปน

ขอมูลสารสนเทศสําหรับหนวยงานตางๆ ในทุกภาคสวนใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการวางแผน

ดําเนินการ และการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาในแตละป                

ตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                       

ตลอดจนกําหนดเกณฑเปาหมายการปฏิรูปองคการ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวาและยอมรับได

ของสังคมในทิศทางที่เหมาะสมตอไปจึงเปนที่มาของการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้
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วัตถุประสงค
 เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเทศไทย 

ทบทวนวรรณกรรม
 ประสิทธิภาพสูงสุดใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลิตผล (Output)                                 

ทีไ่ดรบัออกมา ซึง่สรปุไดวาประสทิธภิาพเทากบัผลผลติ ซึง่ถาเปนหนวยงานราชการของรฐั จะบวกความพงึพอใจ

ของผูรับบริการเขาไปดวยเขียนเปนสูตรไดดังนี้ E = (0-I) + S, E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient),                                 

O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรบัออกมา (Output), I =  ปจจยันาํเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไป (Input), 

S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) (Herbert, 1960, 180-181) 

 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา แบงเปน 1) ปจจัยดานองคการ 2) ปจจัยดานสภาพ

แวดลอม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ และวัดจากความสําเร็จ 4 ดาน 1) ความสําเร็จดานผูรับบริการ                  

2) ความสาํเร็จดานการเงนิ 3) ความสาํเรจ็ดานการเรยีนรูและการพฒันา และ 4) ความสาํเรจ็ดานกระบวนการ

ภายใน (Hoy & Miskel, 2008, 292-293) 

 สมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความสามารถที่แสดงวาทําไดบนฐาน

ความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน  และประการท่ีสอง ผลลัพธหรือผลของ              

การปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “มาตรฐานสมรรถนะ” (Standards of Competence)                   

ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้ 1.1) มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) 

หมายถึง ขอกาํหนดหรือเกณฑ การปฏิบตังิานท้ังทีเ่ปนการปฏิบตัแิละเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะน้ัน

คลายกับมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Performance Standard) หรอืมาตรฐานการทาํงาน (Standard of Work) 

1.2) ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 1.2.1) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตาม

ที่คนสามารถทําไดไมใชความมากนอยของความรู หรือระยะเวลายาวนานของการทํางาน 1.2.2) มาตรฐาน

ดานผลงาน เปนความเกีย่วของกับผลลพัธของการปฏบิตังิาน (ผลผลติ ผลงาน) มากกวาปจจยัปอนทีต่องการ

เพื่อทําให บรรลุหรือมาตรฐานดานผลงาน  1.3) ลักษณะของข อกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ                                                        

1.3.1) เปนขอความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใคร ๆ ควรสามารถทําได 1.3.2) ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน                      

1.3.3) ขอความท่ีระบุวาเม่ือไรและท่ีไหนท่ีจะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ  1.3.4) ขอความท่ีระบุชนิด                   

ของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน นั้นมีความคงเสนคงวาและเปนความสามารถท่ียังยืน 

(Office of the Vocational Education Commission, 2010) 

 ทกัษะหลกั (Key and Core Skills) ไดจากการบรูณาการพสิยั 3 ดาน คอื ความฉลาดทางเชาวน ปญญา 

ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังน้ันทักษะหลักจึงนับเปน สมรรถนะชนิดหนึ่ง      

องคประกอบของทกัษะหลกันัน้มหีลากหลาย แตทีส่าํคญัในการปฏบิตังิานอาชพีและการเรยีนรูตลอดชวีตินัน้

ประกอบดวย การสื่อสาร  การคิดคํานวณหรือการใชตัวเลข  เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานรวมกับ                              
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ผูอืน่ การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบตังิานของตนเอง อยางไรก็ตามในการปฏิบตังิานอาชีพบางงานอาชีพ

และบางระดับอาจไมเนนความสําคัญของทักษะหลักนี้ ใหครบทุกองคประกอบ แตผูที่มีทักษะหลักรอบดาน

มากกวายอมไดเปรยีบ ซึง่ทกัษะหลักในระบบคุณวฒุโิดยท่ีในระบบคุณวฒุวิชิาชีพของอังกฤษ (NVQ) เรยีกทกัษะ

นีว้าทักษะสําคัญ (Key Skill) ในขณะท่ีระบบคุณวุฒวิชิาชีพของสก็อต (SVQ) เรียกทักษะน้ีวาทักษะแกนกลาง 

(Core Skills) ทั้งสองระบบนั้นเทียบกันไดคือ ทักษะสําคัญ (Key Skills) ใชใน NVQs  1) การส่ือสาร                              

(communication) 2) การประยกุตใชตวัเลข (Application of Number) 3) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 

Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving)                                       

6) การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง (Improving own Learning and Performance)    

ขณะท่ีทักษะแกนกลาง (Core Skills) ใชใน SVQs 1) การส่ือสาร (communication) 2) การคิดคํานวณ                      

(Numeracy) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with 

Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving) (Paosopa &  Promped, 2007)

 คณุภาพของผูสาํเรจ็การอาชวีศกึษาทกุระดบั คณุวฒุปิระเภทวชิาและสาขาวชิาตาง ๆ  ตองครอบคลมุ

อยางนอย 3 ดาน  1) ดานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี พฤตกิรรมลกัษณะนิสยั 

ทกัษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ความรู การสือ่สาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร                              

การประยุกตใชตวัเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ   ความสามารถในการประยุกต

ใชความรู  และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ สวนคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 

ปวส. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในการวางแผน แกปญหา                           

และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มส่ิงใหม                           

มีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอน หรือจัดการงานผูอื่น                      

มสีวนรวมทีเ่กีย่วกบัการวางแผน การประสานงานและการประเมนิผล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน (Ruchchusan, 2017)  ยุทศาสตรการผลิตและ                    

พัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)                             

กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ดังนี้

 1.  วิสัยทัศน ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความตองการ

และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สามารถแขงขันไดกับนาประเทศ โดย

ความรวมมือของทุกภาคสวน

 2. เปาหมาย ป พ.ศ. 2561 คือ 1) มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Framework: 

NQF) และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 2) การจัดตั้งสภาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับสมรรถนะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ                

3) ขยายการศึกษาระบบทวภิาค ีสหกิจศึกษา และฝกงานใหมากข้ึน โดยมสีดัสวนผูเรยีนในระบบทวภิาคีและ

สหกิจศึกษา เปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน                        
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โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา: สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 5) กําลังแรงงาน

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน                      

6) ผลิตแรงงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอ ป ตั้งแตป พ.ศ. 2554 (Office of the Education Council, 2011, 10-11) 

วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยดวยวิธีการ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)                          

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

 1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

  1.1 ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา                             

ในประเทศไทย โดยดาํเนนิการวิจยั 2 วธิ ีไดแก  วเิคราะหสาระจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลกึผูเช่ียวชาญ

  1.2  การกาํหนดและเตรียมตัวกลุมผูเช่ียวชาญ โดยการติดตอผูเช่ียวชาญเพือ่ขอความรวมมอื

ในการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 7 คน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย    

การอาชีพทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 1 คน 2) ผูเช่ียวชาญท่ีมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินปฏิบัติงาน                     

สนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 3) ผูเช่ียวชาญที่เปนนักวิชาการเก่ียวกับการจัดการศึกษา                   

จํานวน 2 คนและ 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 

  1.3 การสัมภาษณ (EDFR รอบท่ี1) ยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเร่ิมจาก Optimistic –                     

Realistic (O-R) Pessimistic – Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic (M-R) 

  1.4  การวิเคราะหสงัเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญวเิคราะห

และสังเคราะห ดาํเนินสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพือ่หาคําตอบท่ีเปนฉนัทามติดวยเทคนิคเดลฟาย 

โดยผูเชี่ยวชาญ

  1.5 ยนืยนัแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการผลติกาํลงัคน ของวทิยาลยัเทคนคิ 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง การทําเดลฟาย (EDFR รอบท่ี 2) 

 2. ประชากร

  2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูทีม่บีทบาทอํานาจหนาทีใ่นการกําหนดนโยบายการอาชีพ

ทัง้ทางตรงและทางออม ผูทีม่บีทบาทหนาท่ีในการดําเนินปฏิบตังิานสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค นกัวิชาการ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม และผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค                     

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุม จํานวน 7 คน

  กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรง

และทางออมจํานวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการเลือกคือ                        

ผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ  
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  กลุ มท่ี 2 เปนกลุมผู เชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินปฏิบัติงานสนองนโยบาย                                

วทิยาลยัเทคนิค จาํนวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกผูอาํนวยการวทิยาลยัเทคนิค 

  กลุมที่ 3 เปนกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประเภท

ชางอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือก

คือ นักวิชาการที่มีประสบการณบริหารและสอน สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแกครูผูสอนสาขาวิชา                             

ชางอุตสาหกรรม

  กลุมที่ 4 เปนกลุมผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน โดย                  

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือกคือ ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับ

สูงของบริษัทหางรานที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับหรือประเมินพนักงานไดแกเจาของกิจการ ผูบริหาร

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 แบบสมัภาษณเชงิลกึ EDFR รอบที ่1 โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณครอบคลุม 8 ดาน 

ทั้งดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานความรวมมือ                    

ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุนของรัฐบาล ดานคานิยมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม                            

ดานการบริหารจดัการ โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของวิทยาลยัเทคนิคและจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ถึงแนวทางหลักทั้ง 8 ดาน ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหเนื้อหา                       

(Content Analysis) โดยทําการจําแนกขอมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย

  3.2 แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รอบท่ี 2 เพื่อสรางแนวทาง                   

การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม                          

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ที่เปนฉันทามตขิองผูเชี่ยวชาญ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก 

EDFR รอบที ่1 สรางเปนขอคาํถามแบบสอบถาม มาตราประมาณคาแบบลิเคลิ (Likert Scale) ใหผูเช่ียวชาญ                     

จํานวน 7 คน เปนผูตอบ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแกคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และ                   

คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)

  3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไป

ประเมินขอคําถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการไดครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 7 ทานประเมินเน้ือหาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคาเทากับ 0.90 ทุกขอ                       

โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง / ไมเหมาะสม 

0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม สามารถนําไปใชได

ผลการวิจัย
 1 .  คุณลั กษณะของผู  สํ า เ ร็ จการศึ กษาทางช  า งอุ ตสาหกรรมของวิ ทยาลั ย เทคนิค                                                                        

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ผูเชยีวชาญมคีวามเหน็วาแนวทางมโีอกาสเปนไปไดมาก มคีวามเหน็สอดคลอง

ของผูเชี่ยวชาญ และเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 100 คือ เปนผูมีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ                 
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ทีห่ลากหลายในการปฏบิตังิานทางชางอตุสาหกรรม มคีวามรูทกัษะฝมอืทางชางวชิาชพีเชงิลกึในการปฏบิตังิาน

ตามวิชาชีพระดับสูงเฉพาะเจาะจง มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค                         

ดานนวัตกรรม รูเขาใจศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งใจในการทํางาน 

มีปฏิภาณไหวพริบพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาและรูจักวิธีการทํางานเปนทีม อดทน ขยัน ซื่อสัตยสุจริต                       

มีความใฝรูและภาวะผูนํา

 2. การจดัการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม ผูเชีย่วชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไดมาก 

มีความเห็นสอดคลอง  ในแตละแนวทางและเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 85.7 คือ จะตองรวมมือกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบสนองตลาดแรงงาน ความตองการของ                       

สถานประกอบการในแตละประเภทแตละบริบทของทองถิ่น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และการประกอบอาชีพอิสระ วิธีการจัดการเรียนการสอน                  

มีความหลากหลายเปนไปตามสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ยืดหยุนตามผูประกอบการ                       

เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถถายโอนผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณได เรียนในรูปของชิ้นงาน 

โครงการบูรนาการหลายๆ วิชา ปฏิบัติสัมผัสสถานการณในพ้ืนที่จริง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดตาม                       

ความเหมาะสมของสภาพแตละบริบททองถ่ิน เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยายถึงแนวทาง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนเนนการฝกปฏิบัติใหโอกาสกับนักศึกษาไดสัมผัสกับ                      

งานอาชีพทีแ่ทจรงิ จดัใหนกัศกึษาไดมโีอกาสเขาไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการและไดทดลองฝกปฏิบตัจิริง 

มีการประเมินเปนรายบุคคลท้ังจากสถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนระบบ                          

สหกจิศกึษาและทวิภาคซีึง่เรยีนพรอมกบัทาํงานไปดวยทีส่ามารถตอยอดอาชีพได ปฏิรปูการสอบโดยการเนน                   

ภาคปฏิบัติทั้งในขณะเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคและในสถานประกอบการ รูจักการทําวิจัย จัดใหมีการประกวด

แขงขันนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา                            

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

 3. ครูผูสอนผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ

แนวทาง และเปนแนวทางท่ีพงึประสงค  รอยละ 100 คอื ครตูองมีเจตนาเปาหมายในการทํางาน มกีารพัฒนา

ความรูทั้งทฤษฏีทักษะฝมืออยางตอเนื่องไปสูมาตรฐานคุณภาพโดยสงครูไปสัมมนาทางวิชาการ ทัศนศึกษา

ดูงาน จัดอบรมทางวิชาการ ศึกษาตอ พัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA                              

ใหมคีวามรูความชํานาญและทักษะประเภทชางอตุสาหกรรมในสาขาวิชาชีพ  และรูลกัษณะงานอาชีพทีส่อน

อยางลึกซึ้ง มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูในวิชาชีพ ฝกนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู

คนควาดวยตนเอง รูศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการพัฒนางานวิจัย นําผลการวิจัยมาตอยอด                    

ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและ                   

มกีารพฒันา ผลิตเอกสารตํารา สือ่ อยูเสมอ มใีบประกอบวชิาชพีตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบตังิานวิชาชพีครู

เปนทีย่อมรบัของสงัคม ไดรบัสวสัดิการผลตอบแทนทีด่สีงูขึน้และยกระดบัฐานะทางสงัคมใหเปนวชิาชีพชัน้สงู 

มีการจัดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานจากทักษะฝมือชางอุตสาหกรรมจากประสบการณ โดยให                        

ความสําคัญกับวุฒิการศึกษาเปนลําดับรองลงมา
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 4. ความรวมมือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ

แนวทางและเปนแนวทางทีพ่งึประสงค รอยละ 100  คอื จะตองไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ

ใหความสําคัญ และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิค ผลิตนักศึกษาประเภท                             

ชางอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยทุกหนวยงานมารวมกันวางแผน กําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรในการพัฒนา

ผลิตกําลังคน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและทุกระดับรวมกัน มีการสรางเครือขายความรวมมือ          

ในการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งสมาคมวิชาชีพ ธุรกิจสถานประกอบการตางๆ องคกรผูใชกําลังคนและ

วทิยาลยัเทคนิคผูผลติกาํลงัคนท้ังในระดับทองถิน่ ภมูภิาค รวมถงึความรวมมือระหวางสถาบันจากตางประเทศ 

รปูแบบของความรวมมอืระดบัสถาบนัจากสถาบนัทีเ่ขมแขง็กวาชวยเหลอืสถาบนัทีอ่อนแอกวา มกีารแลกเปลีย่น

บุคลากรครู นักศึกษาระหวางประเทศและพัฒนาหลักสูตรรวมกันมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง 

 5. มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง                     

ในแตละแนวทาง และเปนแนวทางท่ีพึงประสงค รอยละ 85.7  คือ มาตรฐานสมรรถนะแหงชาติภาครัฐ                         

ตองเปนผูกําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ ควรจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลมาตรฐานวิชาชีพแตละ

สาขาภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดใหสภาพัฒนาฝมือแรงงาน                  

เปนหนวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพ เพ่ือกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม                   

มีสวนรวมกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพในแตละสาขาชางอุตสาหกรรมอยางชัดเจน                          

ดานประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา แนวทาง คือมีระบบประเมินการจัดการวิทยาลัยเทคนิค                        

สถาบันอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษาจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงาน                              

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา มรีะบบการประเมินการจดัการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิค สถาบันอาชวีศกึษา

ภายนอกโดย (สมศ.) โดยผูประเมินกําหนดและใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันทดสอบคุณภาพของนักศึกษา                  

กอนการจบการศึกษา ทั้งทางดานวิชาชีพ และภาคปฏิบัติทางชางอุตสาหกรรม ดานลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ

แนวทางคือตองกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพเปนที่แนนอนชัดเจน กําหนดคาอัตราคาจาง

คาตอบแทนทีม่คีวามแตกตางกันในแตละสาขาอาชพี ใหมคีวามสอดคลองในดานคาจางกบัทกัษะฝมอืในระดบั

ผลการทาํงานทีแ่ตกตางกนั ดานระดบัมาตรฐานวทิยาลยัเทคนคิสถาบนัอาชวีศกึษา แนวทางคอื ตองกาํหนด

มาตรฐานท่ีชัดเจน โดยกําหนดมาตรฐานในแตละสาขาชางอุตสาหกรรม และแตละอาชีพ ตองกําหนด

มาตรฐานระดับสากลท่ีใชมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก มาตรฐานระดับอาเซียน มาตรฐานระดับประเทศ และ

มาตรฐานระดับภูมภิาค 

 6. การสนับสนุนของรัฐบาล ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสท่ีเปนไปไดมาก มีความเห็น

สอดคลองในแตละแนวทาง และเปนแนวทางทีพ่งึประสงค รอยละ 71.4 คอื แนวทางทีร่ฐัตองใหความสาํคญั

วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง และแนวทางที่รัฐตองกําหนดใหการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 

ประเภทชางอุตสาหกรรม เปนนโยบายแหงชาติไมปรับเปลี่ยนบอยๆ เม่ือมีการสับเปลี่ยนรัฐบาล                                       

ดานงบประมาณ แนวทางคือ ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ ใหกับวิทยาลัยเทคนิคแตละแหงอยาง

เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณมุงเนนไปที่ผลงานของนักศึกษาเปนสําคัญ  ดานนโยบาย
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แนวทางคือ  รฐับาลตองใหความสําคญักบัการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง โดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรม

มนีโยบายทีแ่นนอนชดัเจน มคีวามเปนเอกภาพ ผลกัดันการจางงานสูสถานประกอบการในภาคอตุสาหกรรม 

ใหการสนับสนุนสงเสริมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหเทาเทียมกับสายอาชีพอื่นและ                  

สายสามญั รฐับาลตองมนีโยบายใหวทิยาลยัเทคนิค สถาบนัอาชวีศกึษาเปดหลกัสตูรประเภทชางอตุสาหกรรม

ในระดับปริญญาตรี เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ดานครูแนวทาง คือรัฐบาลตองกําหนด               

ใหมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ               

รฐัตองกําหนดใหมมีาตรฐานครูผูสอนและมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในระยะส้ันระยะยาว 

ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและอยางเปนระบบ  ดานการวิจัยแนวทาง คือรัฐบาลตองสนับสนุน

ใหมีการวิจัยทางดานการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และนําผลการวิจัย                          

ทีไ่ดมาพฒันาตอยอด เพือ่ใหเกดิองคความรูใหมๆ   มกีารจดัทาํฐานขอมูลกาํลงัคนของประเทศระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ดานสงเสรมิการเรียนสายอาชีพ แนวทางคือ รฐัสรางความภาคภูมใิจ                

เกียรติ์ศักดิ์ศรี ยกระดับอาชีพ โดยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ดานกฎหมาย แนวทางคือ                        

มีการกําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และตองบังคับใช        

อยางจรงิจงั ดานความรวมมอื แนวทางคือ รฐัตองเปนผูกาํหนดบทบาทหนาทีใ่หเกดิความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสายอาชีพ โดยกําหนดใหทางสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา มีการจัดโรงงานใหมีในสถานศึกษาและจัดสถานศึกษาใหมีในโรงงาน รวมคิด  

รวมทํา รวมลงทุน สงเสริมมีการวิจัยรวมกับสถานประกอบการในรูปแบบของทวิภาคี สหกิจศึกษา                                     

โดยตองทําขอตกลงรวมระหวางสถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือผลิตนักศึกษาใหตรงกับ                              

ความตองการ และเพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนที่เรยีนเกง และรับประกันคุณภาพและการมีงานทํา

 7. คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา  ผูเชี่ยวชาญเห็นวา แนวทางมีโอกาส

เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7                                     

ดานการสรางคานยิม คอืภาครฐัจะตองรวมมอืกบัสถานประกอบการ สือ่มวลชนสรางแรงจูงใจ ความภาคภูมใิจ

เกียรติศักดิ์ศรี คานิยมในการเรียนสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางกระแสความนิยมภาพลักษณ                 

ที่ดีในการเรียนวิทยาเทคนิค รัฐควรยกระดับและใหอัตราผลตอบแทนเงินเดือนสูงๆ ครูแนะแนวตองแนะนํา

ใหเหน็ภาพวาเรยีนสายชางอุตสาหกรรมดอียางไร แสดงใหเหน็เสนทางความกาวหนาของการศึกษาสายอาชีพ

ชางอุตสาหกรรม เดินหนาสื่อกระตุนการปรับเปล่ียนสัดสวนการเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ และ                                  

เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง โดยทําการเปดหลักสูตรสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหถึง                     

ระดับปริญญาตรี ดานการสงเสริมใหเกิดคานิยม แนวทางคือ มีการประชาสัมพันธจุดเดนของสายอาชีพ                     

เรียนรูจริง ทําจริง ทําได เกงฝมือ เกงงาน เกงปฏิบัติ มีรายไดระหวางศึกษาจบแลวมีงานทํา มีโอกาสกาวหนา

ในสายอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงๆ ขึ้นไป 

 8. การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค ผูเช่ียวชาญเห็นวามีแนวทางโอกาสเปนไปไดมาก มคีวามเห็น

สอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางท่ีพงึประสงค รอยละ 85.7 ดานการกระจายอํานาจ คอืการบริหาร
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จัดการวิทยาลัยเทคนิคจะตองมีความเปนอิสระ มีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติและ                              

มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังระดับสถาบัน มีการบริหารในระบบเครือขายของถานศึกษาของรัฐ 

และมีเครือขายความรวมมอืกบัสถานศกึษาเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกนั

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายนโยบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจมีความแตกตางกันในแตละบริบท

แตละพื้นที่และตางกันในวิธีการบริหารการทํางาน โดยท่ีระบบบริหารและการจัดการอาจแบงเปน 2 ระดับ 

คือ ระดับชาติดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ                    

และระดับสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประเภท                             

ชางอตุสาหกรรมระดบั ปวส  ปริญญาตร ีมคีวามเปนอิสระผานการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑทีค่ณะกรรมการ

เทคโนโลยแีละอาชีวศกึษากาํหนดเปนนติบิคุคล ใหวทิยาลัยเทคนคิดาํเนนิกจิการไดโดยอสิระ สามารถพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง  มคีวามคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและดําเนนิการปรับเปล่ียน

ระบบวิธีการรับนักศึกษาใหม เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินและบุคลากรอยางมี                     

เปาหมาย ภายใตการกาํกบัดแูลของรฐั มกีารแขงขนักนัในระดบัวทิยาลยัแตละสถานศกึษา ชมุชนมสีวนรวม

ในการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจในแตละฝาย สงเสริมการทํางานรวม

กันเปนทีม ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคตองเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ                  

การบรกิารวชิาชพีสูสงัคมคอื บริการวชิาชพีทีเ่หมาะสมตามความตองการของชุมชน สงัคม องคกร ทัง้ภาครฐั

และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ

เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญผูกําหนดนโยบายทางดานสถาบันอาชีวศึกษาตองกําหนด

แนวทางนโยบาย กาํหนดกลยทุธ ยทุธวธิใีหชดัเจน ขณะทีว่ทิยาลยัเทคนคิในฐานะผูดาํเนนิการสนองนโยบาย

จะตองปรับกระบวนการผลิตบุคลากร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                    

โดยมีเปาหมายหลักคือ ผลิตทรัพยากรบุคคลประเภทชางอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและใหสอดคลองกับ

สภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต สําหรับผูใชผลผลิต สถานประกอบการตองเขามา                           

มีสวนรวมในกระบวนการผลิตนักศึกษา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสมรรถนะตามท่ีตองการ สวนดาน

ผลผลติคอื ผูสาํเรจ็การศกึษากต็องปรบัเปลีย่นตวัเองมุงทีจ่ะพฒันาใหไดรบัการยอมรบั สามารถเขาไปแขงขนั

ในตลาดแรงงานในระดับสากลได  ตองมีทักษะฝมือตามสาขาอาชีพ มีความรูทักษะทางภาษาและสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอตนเองและงานท่ีปฏิบัติ

 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท                       

ชางอตุสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรชัน้สงู ทีพ่งึประสงคและมโีอกาสเปนไปไดจรงิมากท่ีสดุคอื การจัดการเรียน

การสอนที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ เรียนไปพรอมกับทํางานไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัส

กับอาชีพที่แทจริง บุคลากรครูผูสอนตองมีทักษะความรูในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางกวางขวางและลึกซ้ึง                      
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มีจรรยาบรรณ พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองตลอดเวลารูเทาทันตอการเปล่ียนแปลง รักและ                  

ภาคภมูใิจในอาชพี มเีปาหมายทศิทางในการทาํงาน มใีบประกอบวชิาชพี ยกระดบัวชิาชพีครใูหเทยีบเทากบั

อาชีพอื่นๆ ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกาวทันตอกระแสโลกแหงการเปล่ียนแปลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเปน                      

สถานศึกษาจุดเร่ิมแรกของการผลิตทรัพยากรบุคคลเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเน่ือง โดยท่ีรัฐบาลตอง                       

ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยการกําหนดใหวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา เขาเปนวาระแหงชาติ 

แนวทางดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตองมีความรูความสามารถท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ                

เชิงลึกในทางสาขาวิชาชีพที่สําเร็จมา มีความรูความสามารถทางภาษาไดมากกวา 2 ภาษา มีทักษะฝมือ                 

ในการปฏบิตัทิางวชิาชพีอยางลกึซึง้แบบเจาะจง  มคีวามรูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยี

ทางวิชาชีพ มวีสิยัทศันความคิดกวางไกล คดิรเิริม่สรางสรรค มภีาวะผูนาํ พฒันาตนเองอยางสม่ําเสมอ ซือ่สัตย

สจุรติ มรีะเบียบวนิยั คณุธรรมจรยิธรรม มคีวามเชือ่มัน่ภาคภมูใิจในสายอาชพี ซึง่สอดคลองกบั (Posri, 2016, 

1268-1287) พบวาการพัฒนาการจัดการคุณลักษณะแรงงานที่สําคัญของผูสําเร็จการศึกษาทางดาน

อาชีวศึกษาคือ ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และ

สอดคลองกบั (Mokkaranurak, 2011, 189-199)  พบวาคณุลกัษณะผูสาํเรจ็การศกึษามคีวามสามารถทักษะ

วชิาชพี ทกัษะชวีติ การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรตองตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ครูผูสอน

เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานอาชีพในสาขาท่ีสอนอยางแทจริง ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                

มกีารจดัตัง้สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี รฐัมนีโยบายท่ีแนนอนชัดเจน  สือ่มวลชน รฐับาล สถานประกอบการรวมกนั

สรางและผลักดันใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชวีศึกษา การบริหารจัดการตองมีความเปนอิสระ

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนประเภทชางอุตสาหกรรมคือ มีหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตชาง                        

ที่หลากหลายยืดหยุนสอดคลองกับบริบททองถ่ินและสังคม ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน                  

จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนตรงทิศทางเปาหมายของการพัฒนาประเทศ และแนวโนมของ                      

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในชวง 3-5 ป ดานวิชาการควรสอนเพิ่มในหลักสูตรคือ การประกวดราคา                       

และการรับเหมางาน วิชาที่วาดวยมาตรฐานตางๆ ในโรงงาน จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามผูเรียนและ

สถานประกอบการ เนนการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง ประเมินผลการเรียนรู รายบุคคลที่มีทักษะทางชาง                                

ที่แตกตางกัน เนนการเรียนในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาเรียนไปพรอมกับทํางานไปดวยตอเนื่องไมนอยกวา 

3 เดือนข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับ (Rupavijchet, 2016, 175-186) พบวาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู 

ความเขาใจในเร่ืองการทํางานและการส่ือสารขามวัฒนธรรมมีความสุขและสนุกในการทํากิจกรรมฝกอบรม

แบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือ และสอดคลองกับ (Meesuk, 2017, 221-235) พบวา รูปแบบ

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัยการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร ประชาสัมพันธ การนิเทศกการศึกษา การวัดและประเมินผล

 แนวทางการพัฒนาครูสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูผูสอน

มีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกจิโลกคอื ทาํงานเชงิรกุ มวีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย  วางแผนการจดัการเรยีนการสอนใหสอดคลองกบั
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สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ความตองการของตลาดแรงงาน สวนประสบการณวิชาชีพครูตองไดรับการฝกอบรม

ฝกฝนในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางสมํ่าเสมอ เกงในการปฏิบัติรูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง 

มีทัศนะคติที่ดีตออาชีพ ไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถ และครูตองมีการทดสอบ                           

วัดคุณภาพผูสอนวิชาชีพจากประสบการณ โดยไมเนนดูจากวุฒิบัตรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ (Prosser, Hawkins & Wright, 1951) ผูสอนควรมีประสบการณการทาํงานจริงทั้งดานทักษะการปฏิบัติ

และความรู ตองฝกฝนใหผูเรียนมีอุปนิสัยการคิดแกปญหาอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกฝน

ที่เพียงพอ ตองคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดเชาวปญญาของผูเรียนแตละคนและควรมีความยืดหยุน

 แนวทางความรวมมือจากทุกภาคสวนดําเนินการกับสถานประกอบการใหชัดเจนในบทบาทหนาที่

ของแตละหนวยงาน แตละภาคสวนที่เกี่ยวของ  โดยทําใหทุกภาคสวนเขาใจในเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนา

เยาวชนประเภทชางอตุสาหกรรมของชาตใิหถกูทศิถกูทาง สถานศกึษาวทิยาลยัเทคนคิตองไดรบัความรวมมอื

จากสถานประกอบการ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน  โดยท่ีรูปแบบ                       

ความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคที่เขมแข็งใหความชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคที่ออนแอกวา รวมมือกับสถาบัน

อาชีวศึกษานานาชาติแลกเปล่ียนครูและนักศึกษาระหวางประเทศ รวมมือกันระหวางวิทยาลัยเทคนิคกับ             

สถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนรวมกนั ซึง่สอดคลองกับแนวคิด (Tuttle, 

2002, 40–42) ปจจัยพ้ืนฐานของความสําเรจ็ในความรวมมอืกนัของสถานประกอบการคือ ความไวเน้ือเช่ือใจ       

กันของทั้งสองฝาย และสอดคลองกับ (Dubrion & Ireland, 1993 ) ความรวมมอืคือ การที่คนตั้งแตสองคน

หรือสองหนวยงาน / องคกรขึ้นไปมีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน

 แนวทางมาตรฐานวทิยาลยัเทคนคิ ประกอบดวยคณุภาพของผลผลติ (ผูทีส่าํเรจ็การศกึษา) คณุภาพ

ของระบบสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค) ตองมีการประเมินระบบการประเมินการจัดการภายใน ภายนอก                  

โดยผูประเมินใชเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการทดสอบคุณภาพผูเรียนกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาทาง

ดานวิชาชีพ มีเอกสารรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ                            

ที่จัดตั้งขึ้น ที่เปนผูกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมหรือผูปฏบิัติงานมาจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

ผลผลิตทางการอาชีวศึกษาประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรม                           

แหงประเทศไทย หรือสภาหอการคาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษา                          

ศกึษาลักษณะของคุณวฒุวิชิาชีพนัน้จะตองกําหนดบันไดความกาวหนาของแตละอาชีพทีแ่นนอน สอดคลอง

ในดานอัตราผลตอบแทน (คาจาง) และทักษะฝมือ โดยกําหนดใหชัดเจนในแตละสาขาอาชีพ

 แนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล ผูบริหารระดับประเทศตองเห็นความสําคัญของวิทยาลัยเทคนิค

ควบคุมสัดสวนการรับผูเรียนสายสามัญและสายอาชีพอยางจริงจัง  เพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพประเภท                  

ชางอุตสาหกรรม 70 : สามัญ 30 รัฐตองจัดงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสม มุงเนนใหเปนผลงานและ                         

ผูเรยีนเปนสาํคญั กาํหนดนโยบายทางดานอาชีวศึกษาท่ีแนนอนและชัดเจน ใหการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ 

ประเภทชางอุตสาหกรรม ดําเนินการติดตามและควบคุมนโยบายทางดานอาชีวศึกษาอยางจริงจัง สนับสนุน

วิทยาลัยเทคนิคใหเทาเทียมกับนานาชาติ สามารถพัฒนาอัตรากําลังคนที่สามารถไปทํางานไดทั่วทุกมุมโลก 
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ใหทางวิทยาลัยเทคนิคสามารถเปดปริญญาตรีสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม เชนเดียวกันสถาบัน

เทคโนโลยรีาชมงคล รฐักาํหนดใหครทูกุคนในประเทศคอื ครูของประเทศชาตไิมมกีารแบงแยกใหมสีวสัดกิาร

เทากนั มกีารเพ่ิมอตัรากําลงัครแูละมีแผนการพัฒนาครใูนระยะยาว กาํหนดใหมมีาตรฐานครผููสอนสายอาชีพ

ประเภทชางอุตสาหกรรม มีศูนยสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม                           

โดยเฉพาะ สงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และกําหนดใหมีการวิจัยทาง                           

ดานอตุสาหกรรมใหมากข้ึนและนําผลจากการวิจยัมาตอยอดในการพัฒนา การสงเสรมิการเรียนสายอาชีพรฐั

ตองจดัตัง้สถาบนัเพ่ือสงเสรมิอาชพี สรางความภูมใิจในอาชีพ พฒันาตอยอดอาชีพ ยกระดบัสายอาชีพประเภท

ชางอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธภาพลักษณะที่ดี และประโยชนอันเกิดจากการเรียนสายอาชีพใหครอบคลุม

ทัว่ถงึทกุพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่ง กาํหนดและพฒันากฎหมายใหสอดคลองกบัยคุสมัยทีเ่ปล่ียนแปลงไป รฐัตองเปน

ผูกําหนดบทบาทใหเกิดความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของกับวิทยาลัยเทคนิค ใหสถานประกอบการ                       

มีสวนรวมในการวัดคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา สงเสริมการวิจัยทําขอตกลงกับสถานประกอบการการผลิต                

ชางอุตสาหกรรมตามท่ีสถานประกอบการตองการ และสถานประกอบการตองรับผูสําเร็จการศึกษาเขา                   

ปฏิบัติงานเมื่อเรียนจบ

 แนวทางคานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางความรวมมือจากทุก   

ภาคสวน รัฐบาล สถานประกอบการ ชุมชน และส่ือสารมวลชน รวมมือกันสรางและผลักดันใหเกิดคานิยม               

ในการเรียนสายอาชีพ เสนอภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยเทคนิค รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนสูงๆ              

รวมทั้งใหวิทยาลัยเทคนิคเปดเรียนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนแรงจูงใจ ชี้แนวทางในการเรียนสายอาชีพ

ประเภทชางอตุสาหกรรมใหเหน็ภาพวาเรยีนแลวดอียางไร มโีอกาสกาวหนาหนาอยางไร สรางความภาคภมูใิจ

ในการเขามาเรยีนสายอาชีพ ซึง่สอดคลองกบั (Ratchaisin & Jiyajan, 2018, 217-232)  พบวานกัศึกษาตัดสนิใจ

เลือกเขาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเน่ืองจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวาง

เรยีนและการเพ่ิมศักยภาพการแขงขนัดานตลาด โดยจัดทาํสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธสถาบันเพ่ือขยายตลาด

และสรางโอกาสทางการศึกษา  

 แนวทางดานการบริหารวิทยาลัยเทคนิค เปนแบบการกระจายอํานาจ แนวนโยบายและเปาหมาย

หลักเดียวกันแตแตกตางกันในรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน เปนนิติบุคคล ติดตามการทํางานของ        

วิทยาลัยเทคนิคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลตองเรงดําเนินการ

จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีหนาที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สรุป
 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท                      

ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยเทคนิคจะตองมีการเพ่ิมความรูทักษะฝมือ                 

ทางชางวิชาชีพเชิงลึก ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561224

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบทของทองถิ่น                  

มีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏีและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง สรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น                      

ภูมิภาค และระหวางสถาบัน จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลกําหนดมาตรฐานทางวิชาชีพภายใต                           

กรอบคณุวุฒแิหงชาต ิ โดยทีร่ฐับาลใหความสาํคญักบัการศกึษาสายอาชพีอยางจรงิจงั กาํหนดไวเปนนโยบาย                  

แหงชาต ิ ภาครฐัรวมมอืกับสถานประกอบการ สือ่มวลชน สงเสริมแรงจงูใจในการเรยีนสายอาชพี การบรหิาร

วิทยาลัยเทคนิคมีความเปนอิสระ มีเปาหมาย นโยบายอันเดียวกันและชุมชนมีสวนรวม ซึ่งมีความสําคัญ                   

หากไดรับการพัฒนาและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม หากทุกหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของรวมมือกัน

ผลักดันอยางจริงจัง โดยการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  เสนอใหผูท่ีเกี่ยวของระดับการกําหนดนโยบายทุกระดับควรตระหนักและใหความสําคัญกับ 

วทิยาลยัเทคนคิ สถาบนัอาชวีศกึษาอยางจรงิจงั โดยผลกัดันนโยบายและยุทธศาสตรทางการอาชีวศกึษาเปน

นโยบายแหงชาติ อนัจะเปนการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค  สวนผูทีเ่กีย่วของ

ระดับผูดําเนินการเสนอแนวทางใหวิทยาลัยเทคนิคทุกแหงในประเทศไทย มุงเนนการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติใหมาก เรียนรูจากสถานประกอบการจริง โดยทําความเขาใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ            

และวิธกีารประเมินผลใหชดัเจน และสําหรับผูใชผลผลติเสนอแนวทางใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกับทางวิทยาลัยเทคนิค คิดวางแผนการผลิต

กําลังคน ประเภทชางอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

      ควรมีการวิจยัเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนนักเรียนนกัศึกษาวิทยาลยั

เทคนิครวมกับสถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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