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วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย
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บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เสนอแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน
ของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูเชียวชาญ จํานวน 7 คน ดําเนินการวิจัยดวย EDFR ยึดตามรูปแบบ EFR กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการอาชีพทั้งทางตรงและ
ทางออม 2) ผูเ ชีย่ วชาญทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินปฏิบตั งิ านสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค 3) ผูเ ชีย่ วชาญ
ที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค
ดําเนินการเก็บขอมูล 2 รอบ วิเคราะหขอมูลดวยวิธี EDFR พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
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ดานการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของ
วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ประกอบดวย
8 แนวทาง 1) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือทางชางวิชาชีพเชิงลึก
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 2) การจัดการเรียนการสอน จะตองรวมมือกับสถานประกอบการพัฒนา
หลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบท
ของทองถิ่น 3) ครูผูสอน จะตองมีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏี และทักษะฝมืออยางตอเนื่อง 4) ความรวมมือ
จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระหวางสถาบัน 5) มาตรฐานจะตอง
จัดตัง้ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพดูแลกําหนดมาตรฐานทางวิชาชีพภายใตกรอบคุณวุฒแิ หงชาติ 6) การสนับสนุน
จากภาครัฐ รัฐบาลจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กําหนดไวเปนนโยบายแหงชาติ
7) คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สื่อมวลชน สงเสริม
แรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 8) การบริหารจัดการ จะตองมีความเปนอิสระ มีเปาหมายนโยบายอันเดียวกัน
และชุมชนมีสวนรวม

คําสําคัญ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

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
ป จ จุ บั น ภาคอุ ต สาหกรรมของไทยต อ งเผชิ ญ หน า กั บ การแข ง ขั น ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ หนึง่ ในปจจัยสําคัญทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันคือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีและกําลังคน การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
เปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี
การที่ประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิคโดยผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน และผูที่จบการศึกษามีความรูทักษะ คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมาย
ในการผลิตและการมีงานทําเทาที่ควรนั้น เปนสิ่งจําเปนที่วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ตองเรงแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนา เตรียมความพรอม โดยที่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรที่จะตระหนักและให
ความสําคัญวานโยบายการศึกษาควรมีทศิ ทางอยางไร และจะจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนอยางไร
เพื่อใหพรอมรับกับสถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน
จากขอมูลสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวาประชากรกลุม อายุ 15-17 ป
คือประชากรกลุม วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทีค่ าดวาจะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ
หรือประเภทอาชีวศึกษา เพือ่ ใหไดรบั การพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ และความสามมารถพิเศษเฉพาะ
ดานตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพเปนแรงงานระดับฝมอื เพือ่ การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทางวิชาการ
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) ความไมสอดคลองกันของความตองการแรงงานฝมอื และ
การผลิตแรงงาน ในประเทศไทยทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ชองวางของทักษะทีส่ ถานศึกษา
ยังไมสามารถผลิตแรงงาน เพื่อเติมเต็มความตองการของฝายผูประกอบการไดนั้น เปนความทาทาย
ระดับชาติทจี่ าํ เปนตองไดรบั ความรวมมือ ระหวางสถานศึกษาและผูป ระกอบการเพือ่ สรางและพัฒนาแรงงาน
ฝมือของคนไทย นอกจากนี้ทัศนคติตอการเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ใหคุณคาปริญญามากกวาทักษะ
และความสามารถ ดังสะทอนออกมาเปนคาตอบแทน เมื่อเริ่มตนเขาทํางานเปนสาเหตุสําคัญของการ
ขาดแรงงานฝมือของประเทศ (Rittirong & Tadee, 2015) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดัน
วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเรงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กําลังแรงงานใหสนองตอบความตองการตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีแนวโนมความตองการแรงงานที่มีความรูทางทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ข อ มู ล สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ป  พ.ศ. 2556 มี ง านช า งเทคนิ ค และช า งฝ มื อ รวมกั น มากถึ ง
35,000 ตําแหนง ขณะที่ในปเดียวกันมีผูเพิ่งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สายเทคนิคทั้งหมด 120,000 คน หมายความวาผูจบการศึกษาควรไดเขาทํางานจนเต็มทุกตําแหนงที่วางอยู
แตสภาพเปนจริงคือ ตลาดแรงงานกลับยังขาดแคลน เพราะผูจบ ปวส. รอยละ 47 เลือกทํางานในอาชีพอื่น
ทีม่ รี ายไดเฉลีย่ ตํา่ กวาชางเทคนิคหรือชางฝมอื และอีกรอยละ 20 ไมไดทาํ งาน และอีกรอยละ 19 เลือกเรียนตอ
สวนผูเขาทํางานเปนชางเทคนิคและชางฝมือมีเพียงรอยละ 14 สาเหตุที่ผูจบการศึกษาตองเขาทํางาน
ที่ใชทักษะความรูในระดับตํ่ากวาการศึกษาที่จบมานั้น พบวาระบบอาชีวศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากร
ทีม่ ที กั ษะสมรรถนะความรูต รงกับความตองการของนายจางได จากงานวิจยั พบวา ปญหาคุณภาพอาชีวศึกษา
ภาคปกติมีสาเหตุสําคัญคือ การละเลยทักษะความรูพื้นฐานของผูเรียนการศึกษา PISA โดย OECD ป
พ.ศ. 2555 พบวาผูเรียนอาชีวศึกษารอยละ 75 มีทักษะคณิตศาสตรตํ่ากวาระดับ 2 และมีผูเรียน รอยละ 32
มีทักษะคณิตศาสตรระดับ 0 หมายความวา ผูเรียนสวนใหญไมสามารถคิดคํานวณโดยใชสูตรหรือนิยาม
ทางคณิตศาสตรอยางงายสุดได ทัง้ ทีผ่ จู ะทํางานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกีย่ วกับเครือ่ งกลนัน้ ตองสามารถ
แทนสูตรและแปลงหนวย ซึง่ ตองอาศัยทักษะพีชคณิต ขณะทีก่ ารรางแบบงานจําเปนตองใชความรูเ รขาคณิต
และตรีโกณมิติ และการควบคุมคุณภาพตองใชความรูดานสถิติ ดังนั้น ผูเรียนอาชีวะที่ไมมีการปูพื้นฐาน
คณิ ต ศาสตร ม าก อ นก็ จ ะไม ส ามารถมี ทั ก ษะช า งที่ ดี ไ ด เ ลย (RakkiatWong, 2016) จากการสํ า รวจ
สถานประกอบการชี้ใหเห็นปญหา 3 อันดับแรกในการทํางานคือ การที่พนักงานขาดทักษะในการทํางาน
เปนทีม และทักษะดานการสือ่ สารและภาษา นอกจากนี้ สถานประกอบการแตละประเภท ยังมีความตองการ
พนักงานทีม่ ที กั ษะทีเ่ ฉพาะเจาะจง เชน อุตสาหกรรมยานยนตตอ งการพนักงานทีม่ คี วามรูเ กีย่ วกับการทํางาน
ของชิ้ น ส ว นต า งๆ ของเครื่ อ งยนต อุ ต สาหกรรมอาหารต อ งการผู  ที่ มี ค วามรู  ด  า นมาตรฐานสากลของ
คุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองการผูมีใจบริการ และอุตสาหกรรมตางๆ ยังคาดหวังที่จะได
พนักงานที่มีสมรรถนะอื่นๆ (Rittirong & Tadee, 2015)
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จากนโยบายการพัฒนาประเทศสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(Niche Market) ของรัฐบาลนั้น การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศจะตองพิจารณาถึงสภาวการณ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเปนสําคัญ การเตรียมการโดยการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือวามี
ความสําคัญอยางยิง่ ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษาเปนสถาบันการศึกษาทีม่ หี นาทีจ่ ดั การศึกษาและ
ฝกอบรมดานวิชาชีพโดยเนนการดําเนินการใหยดื หยุน หลากหลาย มุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
ุ ภาพ เนนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวอยูต ลอดเวลาใหมคี ณ
อาชีวศึกษา ผลิตกําลังคนที่มีความรูความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ
ชางเทคนิค โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีและเนนใหผูเรียนมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ใหสอดคลองนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นักศึกษาที่เปนผลผลิตสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพชางอุตสาหกรรมใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดล อ ม ศั ก ยภาพของตนเองได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษาจึงมีหนาที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงคือ ทําอยางไรจึงจะเตรียมความพรอม
ดานความรู และทักษะใหกับผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปไดอยางเหมาะสมกับความตองการของ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา
จากสภาพปญหาเหตุผล ผูเรียนสวนหนึ่งมีพื้นฐานความรูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และผูที่จบ
การศึกษามีความรูทักษะคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับเปาหมายในการผลิตและ
การมีงานทําเทาที่ควร ประเด็นทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทําใหผูวิจัยสนใจวาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นจะตองมีการพัฒนาและยกระดับในเรื่องใด อยางไร เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สูแ นวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
วางแผนการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค พัฒนาผลิตชางเทคนิค ชางอุตสาหกรรม ใหมีความพรอมทั้ง
ดานความรู ทักษะการทํางาน ทักษะทางสังคม อันจะเปนประโยชนในการนําขอคนพบ ผลการศึกษาไปเปน
ขอมูลสารสนเทศสําหรับหนวยงานตางๆ ในทุกภาคสวนใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการวางแผน
ดําเนินการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาในแตละป
ตามแผนปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนกําหนดเกณฑเปาหมายการปฏิรูปองคการ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวาและยอมรับได
ของสังคมในทิศทางที่เหมาะสมตอไปจึงเปนที่มาของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้
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วัตถุประสงค
เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
ประสิทธิภาพสูงสุดใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลิตผล (Output)
ทีไ่ ดรบั ออกมา ซึง่ สรุปไดวา ประสิทธิภาพเทากับผลผลิต ซึง่ ถาเปนหนวยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเขาไปดวยเขียนเปนสูตรไดดังนี้ E = (0-I) + S, E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient),
O = ผลผลิตหรือผลงานทีไ่ ดรบั ออกมา (Output), I = ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารทีใ่ ชไป (Input),
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) (Herbert, 1960, 180-181)
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา แบงเปน 1) ปจจัยดานองคการ 2) ปจจัยดานสภาพ
แวดลอม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ และวัดจากความสําเร็จ 4 ดาน 1) ความสําเร็จดานผูรับบริการ
2) ความสําเร็จดานการเงิน 3) ความสําเร็จดานการเรียนรูแ ละการพัฒนา และ 4) ความสําเร็จดานกระบวนการ
ภายใน (Hoy & Miskel, 2008, 292-293)
สมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความสามารถที่แสดงวาทําไดบนฐาน
ความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือผลของ
การปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกวา “มาตรฐานสมรรถนะ” (Standards of Competence)
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี้ 1.1) มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence)
หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑ การปฏิบตั งิ านทัง้ ทีเ่ ปนการปฏิบตั แิ ละเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนัน้
คลายกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางาน (Standard of Work)
1.2) ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 1.2.1) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตาม
ที่คนสามารถทําไดไมใชความมากนอยของความรู หรือระยะเวลายาวนานของการทํางาน 1.2.2) มาตรฐาน
ดานผลงาน เปนความเกีย่ วของกับผลลัพธของการปฏิบตั งิ าน (ผลผลิต ผลงาน) มากกวาปจจัยปอนทีต่ อ งการ
เพื่ อ ทํ า ให บ รรลุ ห รื อ มาตรฐานด า นผลงาน 1.3) ลั ก ษณะของข อ กํ า หนดในมาตรฐานสมรรถนะ
1.3.1) เปนขอความที่ระบุถึงสิ่งซึ่งใคร ๆ ควรสามารถทําได 1.3.2) ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน
1.3.3) ขอความที่ระบุวาเมื่อไรและที่ไหนที่จะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ 1.3.4) ขอความที่ระบุชนิด
ของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน นั้นมีความคงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยังยืน
(Office of the Vocational Education Commission, 2010)
ทักษะหลัก (Key and Core Skills) ไดจากการบูรณาการพิสยั 3 ดาน คือ ความฉลาดทางเชาวน ปญญา
ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังนั้นทักษะหลักจึงนับเปน สมรรถนะชนิดหนึ่ง
องคประกอบของทักษะหลักนัน้ มีหลากหลาย แตทสี่ าํ คัญในการปฏิบตั งิ านอาชีพและการเรียนรูต ลอดชีวติ นัน้
ประกอบดวย การสื่อสาร การคิดคํานวณหรือการใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานรวมกับ
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ผูอ นื่ การปรับปรุงการเรียนรูแ ละการปฏิบตั งิ านของตนเอง อยางไรก็ตามในการปฏิบตั งิ านอาชีพบางงานอาชีพ
และบางระดับอาจไมเนนความสําคัญของทักษะหลักนี้ ใหครบทุกองคประกอบ แตผูที่มีทักษะหลักรอบดาน
มากกวายอมไดเปรียบ ซึง่ ทักษะหลักในระบบคุณวุฒโิ ดยทีใ่ นระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของอังกฤษ (NVQ) เรียกทักษะ
นีว้ า ทักษะสําคัญ (Key Skill) ในขณะทีร่ ะบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของสก็อต (SVQ) เรียกทักษะนีว้ า ทักษะแกนกลาง
(Core Skills) ทั้งสองระบบนั้นเทียบกันไดคือ ทักษะสําคัญ (Key Skills) ใชใน NVQs 1) การสื่อสาร
(communication) 2) การประยุกตใชตวั เลข (Application of Number) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอ่ืน (Working with Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving)
6) การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง (Improving own Learning and Performance)
ขณะที่ทักษะแกนกลาง (Core Skills) ใชใน SVQs 1) การสื่อสาร (communication) 2) การคิดคํานวณ
(Numeracy) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4) การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with
Others) 5) การแกปญหา (Problem Solving) (Paosopa & Promped, 2007)
คุณภาพของผูส าํ เร็จการอาชีวศึกษาทุกระดับ คุณวุฒปิ ระเภทวิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ตองครอบคลุม
อยางนอย 3 ดาน 1) ดานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสยั
ทักษะทางปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ความรู การสือ่ สาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การประยุกตใชตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ความสามารถในการประยุกต
ใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ สวนคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปวส. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในการวางแผน แกปญหา
และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม
มีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอน หรือจัดการงานผูอื่น
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
มีสว นรวมทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทัง้ มีคณ
ในวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน (Ruchchusan, 2017) ยุทศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ดังนี้
1. วิสัยทัศน ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความตองการ
และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถแขงขันไดกับนาประเทศ โดย
ความรวมมือของทุกภาคสวน
2. เปาหมาย ป พ.ศ. 2561 คือ 1) มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Framework:
NQF) และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 2) การจัดตั้งสภาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรองรับสมรรถนะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และฝกงานใหมากขึน้ โดยมีสดั สวนผูเ รียนในระบบทวิภาคีและ
สหกิจศึกษา เปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
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โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา: สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 5) กําลังแรงงาน
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65 และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
6) ผลิตแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 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) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.1 ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย โดยดําเนินการวิจยั 2 วิธี ไดแก วิเคราะหสาระจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกผูเ ชีย่ วชาญ
1.2 การกําหนดและเตรียมตัวกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ โดยการติดตอผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ ขอความรวมมือ
ในการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 7 คน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
การอาชีพทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 1 คน 2) ผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินปฏิบัติงาน
สนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน 3) ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
จํานวน 2 คนและ 4) ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูใชผลผลิตจากทางวิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน
1.3 การสัมภาษณ (EDFR รอบที่1) ยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก Optimistic –
Realistic (O-R) Pessimistic – Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic (M-R)
1.4 การวิเคราะหสงั เคราะหขอ มูล โดยการนําขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญวิเคราะห
และสังเคราะห ดําเนินสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพือ่ หาคําตอบทีเ่ ปนฉันทามติดว ยเทคนิคเดลฟาย
โดยผูเชี่ยวชาญ
1.5 ยืนยันแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคน ของวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การทําเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2)
2. ประชากร
2.1 ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาคือ ผูท มี่ บี ทบาทอํานาจหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายการอาชีพ
ทัง้ ทางตรงและทางออม ผูท มี่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินปฏิบตั งิ านสนองนโยบายวิทยาลัยเทคนิค นักวิชาการ
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  ม ที่ 2 เป น กลุ  ม ผู  เ ชี่ ย วชาญที่ มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น ปฏิ บั ติ ง านสนองนโยบาย
วิทยาลัยเทคนิค จํานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกผอู าํ นวยการวิทยาลัยเทคนิค
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 แบบสัมภาษณเชิงลึก EDFR รอบที่ 1 โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณครอบคลุม 8 ดาน
ทั้งดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานความรวมมือ
ดานมาตรฐาน ดานการสนับสนุนของรัฐบาล ดานคานิยมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม
ดานการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยเทคนิคและจากการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญ
ถึงแนวทางหลักทั้ง 8 ดาน ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) โดยทําการจําแนกขอมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย
3.2 แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รอบที่ 2 เพื่อสรางแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเทศไทย ที่เปนฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก
EDFR รอบที่ 1 สรางเปนขอคําถามแบบสอบถาม มาตราประมาณคาแบบลิเคิล (Likert Scale) ใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 7 คน เปนผูตอบ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ไดแกคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไป
ประเมินขอคําถามใหมีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการไดครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 7 ทานประเมินเนื้อหาของขอคําถามเปนรายขอ จากการประเมินพบวา มีคาเทากับ 0.90 ทุกขอ
โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง / ไมเหมาะสม
0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม สามารถนําไปใชได

ผลการวิจัย
1. คุ ณ ลั ก ษณะของผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางช า งอุ ต สาหกรรมของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ผูเ ชียวชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ และเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 100 คือ เปนผูมีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ
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ทีห่ ลากหลายในการปฏิบตั งิ านทางชางอุตสาหกรรม มีความรูท กั ษะฝมอื ทางชางวิชาชีพเชิงลึกในการปฏิบตั งิ าน
ตามวิ ช าชี พ ระดั บ สู ง เฉพาะเจาะจง มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและภาษาอื่ น ๆ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ดานนวัตกรรม รูเขาใจศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งใจในการทํางาน
มีปฏิภาณไหวพริบพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาและรูจักวิธีการทํางานเปนทีม อดทน ขยัน ซื่อสัตยสุจริต
มีความใฝรูและภาวะผูนํา
2. การจัดการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม ผูเ ชีย่ วชาญมีความเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไดมาก
มีความเห็นสอดคลอง ในแตละแนวทางและเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7 คือ จะตองรวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองตลาดแรงงาน ความตองการของ
สถานประกอบการในแตละประเภทแตละบริบทของทองถิ่น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และการประกอบอาชีพอิสระ วิธีการจัดการเรียนการสอน
มีความหลากหลายเปนไปตามสถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ยืดหยุนตามผูประกอบการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถถายโอนผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณได เรียนในรูปของชิ้นงาน
โครงการบูรนาการหลายๆ วิชา ปฏิบัติสัมผัสสถานการณในพื้นที่จริง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดตาม
ความเหมาะสมของสภาพแตละบริบททองถิ่น เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยายถึงแนวทาง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนเนนการฝกปฏิบัติใหโอกาสกับนักศึกษาไดสัมผัสกับ
งานอาชีพทีแ่ ทจริง จัดใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสเขาไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการและไดทดลองฝกปฏิบตั จิ ริง
มีการประเมินเปนรายบุคคลทั้งจากสถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนระบบ
สหกิจศึกษาและทวิภาคีซงึ่ เรียนพรอมกับทํางานไปดวยทีส่ ามารถตอยอดอาชีพได ปฏิรปู การสอบโดยการเนน
ภาคปฏิบัติทั้งในขณะเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคและในสถานประกอบการ รูจักการทําวิจัย จัดใหมีการประกวด
แขงขันนวัตกรรมผลงานของนักศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
3. ครูผูสอนผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ
แนวทาง และเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 100 คือ ครูตอ งมีเจตนาเปาหมายในการทํางาน มีการพัฒนา
ความรูทั้งทฤษฏีทักษะฝมืออยางตอเนื่องไปสูมาตรฐานคุณภาพโดยสงครูไปสัมมนาทางวิชาการ ทัศนศึกษา
ดูงาน จัดอบรมทางวิชาการ ศึกษาตอ พัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ใหมคี วามรูค วามชํานาญและทักษะประเภทชางอุตสาหกรรมในสาขาวิชาชีพ และรูล กั ษณะงานอาชีพทีส่ อน
อยางลึกซึ้ง มีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูในวิชาชีพ ฝกนักศึกษาใหเกิดการเรียนรู
คนควาดวยตนเอง รูศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการพัฒนางานวิจัย นําผลการวิจัยมาตอยอด
ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยและ
มีการพัฒนา ผลิตเอกสารตํารา สือ่ อยูเ สมอ มีใบประกอบวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพครู
เปนทีย่ อมรับของสังคม ไดรบั สวัสดิการผลตอบแทนทีด่ สี งู ขึน้ และยกระดับฐานะทางสังคมใหเปนวิชาชีพชัน้ สูง
มีการจัดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานจากทักษะฝมือชางอุตสาหกรรมจากประสบการณ โดยให
ความสําคัญกับวุฒิการศึกษาเปนลําดับรองลงมา
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4. ความรวมมือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลองในแตละ
แนวทางและเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 100 คือ จะตองไดรบั ความรวมมือจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
ใหความสําคัญ และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิค ผลิตนักศึกษาประเภท
ชางอุตสาหกรรมอยางจริงจัง โดยทุกหนวยงานมารวมกันวางแผน กําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตรในการพัฒนา
ผลิตกําลังคน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและทุกระดับรวมกัน มีการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งสมาคมวิชาชีพ ธุรกิจสถานประกอบการตางๆ องคกรผูใชกําลังคนและ
วิทยาลัยเทคนิคผูผ ลิตกําลังคนทัง้ ในระดับทองถิน่ ภูมภิ าค รวมถึงความรวมมือระหวางสถาบันจากตางประเทศ
รูปแบบของความรวมมือระดับสถาบันจากสถาบันทีเ่ ขมแข็งกวาชวยเหลือสถาบันทีอ่ อ นแอกวา มีการแลกเปลีย่ น
บุคลากรครู นักศึกษาระหวางประเทศและพัฒนาหลักสูตรรวมกันมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง
5. มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ผูเชี่ยวชาญเห็นวาโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็นสอดคลอง
ในแตละแนวทาง และเปนแนวทางที่พึงประสงค รอยละ 85.7 คือ มาตรฐานสมรรถนะแหงชาติภาครัฐ
ตองเปนผูกําหนดมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ ควรจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดูแลมาตรฐานวิชาชีพแตละ
สาขาภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดใหสภาพัฒนาฝมือแรงงาน
เปนหนวยงานกลางในการกําหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพ เพื่อกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม
มีสวนรวมกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพในแตละสาขาชางอุตสาหกรรมอยางชัดเจน
ดานประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา แนวทาง คือมีระบบประเมินการจัดการวิทยาลัยเทคนิค
สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาจากสํ า นั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีระบบการประเมินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา
ภายนอกโดย (สมศ.) โดยผูประเมินกําหนดและใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันทดสอบคุณภาพของนักศึกษา
กอนการจบการศึกษา ทั้งทางดานวิชาชีพ และภาคปฏิบัติทางชางอุตสาหกรรม ดานลักษณะคุณวุฒิวิชาชีพ
แนวทางคือตองกําหนดเกณฑความกาวหนาทางสายงานอาชีพเปนที่แนนอนชัดเจน กําหนดคาอัตราคาจาง
คาตอบแทนทีม่ คี วามแตกตางกันในแตละสาขาอาชีพ ใหมคี วามสอดคลองในดานคาจางกับทักษะฝมอื ในระดับ
ผลการทํางานทีแ่ ตกตางกัน ดานระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษา แนวทางคือ ตองกําหนด
มาตรฐานที่ชัดเจน โดยกําหนดมาตรฐานในแตละสาขาชางอุตสาหกรรม และแตละอาชีพ ตองกําหนด
มาตรฐานระดับสากลที่ใชมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก มาตรฐานระดับอาเซียน มาตรฐานระดับประเทศ และ
มาตรฐานระดับภูมภิ าค
6. การสนับสนุนของรัฐบาล ผูเชี่ยวชาญเห็นวาแนวทางมีโอกาสที่เปนไปไดมาก มีความเห็น
สอดคลองในแตละแนวทาง และเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 71.4 คือ แนวทางทีร่ ฐั ตองใหความสําคัญ
วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง และแนวทางที่รัฐตองกําหนดใหการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ประเภทช า งอุ ต สาหกรรม เป น นโยบายแห ง ชาติ ไ ม ป รั บ เปลี่ ย นบ อ ยๆ เมื่ อ มี ก ารสั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาล
ดานงบประมาณ แนวทางคือ ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ ใหกับวิทยาลัยเทคนิคแตละแหงอยาง
เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณมุงเนนไปที่ผลงานของนักศึกษาเปนสําคัญ ดานนโยบาย
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แนวทางคือ รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง โดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรม
มีนโยบายทีแ่ นนอนชัดเจน มีความเปนเอกภาพ ผลักดันการจางงานสูส ถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ใหการสนับสนุนสงเสริมการเรียนสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหเทาเทียมกับสายอาชีพอื่นและ
สายสามัญ รัฐบาลตองมีนโยบายใหวทิ ยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาเปดหลักสูตรประเภทชางอุตสาหกรรม
ในระดับปริญญาตรี เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานครูแนวทาง คือรัฐบาลตองกําหนด
ใหมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
รัฐตองกําหนดใหมมี าตรฐานครูผสู อนและมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในระยะสัน้ ระยะยาว
ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและอยางเปนระบบ ดานการวิจัยแนวทาง คือรัฐบาลตองสนับสนุน
ใหมีการวิจัยทางดานการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะประเภทชางอุตสาหกรรมใหมากขึ้น และนําผลการวิจัย
ทีไ่ ดมาพัฒนาตอยอด เพือ่ ใหเกิดองคความรูใ หมๆ มีการจัดทําฐานขอมูลกําลังคนของประเทศระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ดานสงเสริมการเรียนสายอาชีพ แนวทางคือ รัฐสรางความภาคภูมใิ จ
เกียรติ์ศักดิ์ศรี ยกระดับอาชีพ โดยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีทั่วถึงทุกพื้นที่ ดานกฎหมาย แนวทางคือ
มีการกําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และตองบังคับใช
อยางจริงจัง ดานความรวมมือ แนวทางคือ รัฐตองเปนผูก าํ หนดบทบาทหนาทีใ่ หเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ โดยกําหนดใหทางสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา มีการจัดโรงงานใหมีในสถานศึกษาและจัดสถานศึกษาใหมีในโรงงาน รวมคิด
ร ว มทํ า ร ว มลงทุ น ส ง เสริ ม มี ก ารวิ จั ย ร ว มกั บ สถานประกอบการในรู ป แบบของทวิ ภ าคี สหกิ จ ศึ ก ษา
โดยต อ งทํ า ข อ ตกลงร ว มระหว า งสถานประกอบการกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เพื่ อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให ต รงกั บ
ความตองการ และเพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนที่เรียนเกง และรับประกันคุณภาพและการมีงานทํา
7. คานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ผูเชี่ยวชาญเห็นวา แนวทางมีโอกาส
เป น ไปได ม าก มี ค วามเห็ น สอดคล อ งในแต ล ะแนวทางและเป น แนวทางที่ พึ ง ประสงค ร อ ยละ 85.7
ดานการสรางคานิยม คือภาครัฐจะตองรวมมือกับสถานประกอบการ สือ่ มวลชนสรางแรงจูงใจ ความภาคภูมใิ จ
เกียรติศักดิ์ศรี คานิยมในการเรียนสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางกระแสความนิยมภาพลักษณ
ที่ดีในการเรียนวิทยาเทคนิค รัฐควรยกระดับและใหอัตราผลตอบแทนเงินเดือนสูงๆ ครูแนะแนวตองแนะนํา
ใหเห็นภาพวาเรียนสายชางอุตสาหกรรมดีอยางไร แสดงใหเห็นเสนทางความกาวหนาของการศึกษาสายอาชีพ
ช า งอุ ต สาหกรรม เดิ น หน า สื่ อ กระตุ  น การปรั บ เปลี่ ย นสั ด ส ว นการเรี ย นสายสามั ญ กั บ สายอาชี พ และ
เพิ่มชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง โดยทําการเปดหลักสูตรสายอาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมใหถึง
ระดับปริญญาตรี ดานการสงเสริมใหเกิดคานิยม แนวทางคือ มีการประชาสัมพันธจุดเดนของสายอาชีพ
เรียนรูจริง ทําจริง ทําได เกงฝมือ เกงงาน เกงปฏิบัติ มีรายไดระหวางศึกษาจบแลวมีงานทํา มีโอกาสกาวหนา
ในสายอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงๆ ขึ้นไป
8. การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิค ผูเ ชีย่ วชาญเห็นวามีแนวทางโอกาสเปนไปไดมาก มีความเห็น
สอดคลองในแตละแนวทางและเปนแนวทางทีพ่ งึ ประสงค รอยละ 85.7 ดานการกระจายอํานาจ คือการบริหาร
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จัดการวิทยาลัยเทคนิคจะตองมีความเปนอิสระ มีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติและ
มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังระดับสถาบัน มีการบริหารในระบบเครือขายของถานศึกษาของรัฐ
และมีเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาเอกชน และสถานประกอบการเพือ่ ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายนโยบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจมีความแตกตางกันในแตละบริบท
แตละพื้นที่และตางกันในวิธีการบริหารการทํางาน โดยที่ระบบบริหารและการจัดการอาจแบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับชาติดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ
และระดับสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประเภท
ชางอุตสาหกรรมระดับ ปวส ปริญญาตรี มีความเปนอิสระผานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการ
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษากําหนดเปนนิตบิ คุ คล ใหวทิ ยาลัยเทคนิคดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการทีเ่ ปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและดําเนินการปรับเปลีย่ น
ระบบวิธีการรับนักศึกษาใหม เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินและบุคลากรอยางมี
เปาหมาย ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มีการแขงขันกันในระดับวิทยาลัยแตละสถานศึกษา ชุมชนมีสว นรวม
ในการกํากับติดตามการทํางานของสถานศึกษา มีการกระจายอํานาจในแตละฝาย สงเสริมการทํางานรวม
กันเปนทีม ผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคตองเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การบริการวิชาชีพสูส งั คมคือ บริการวิชาชีพทีเ่ หมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ
เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญผูกําหนดนโยบายทางดานสถาบันอาชีวศึกษาตองกําหนด
แนวทางนโยบาย กําหนดกลยุทธ ยุทธวิธใี หชดั เจน ขณะทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคในฐานะผูด าํ เนินการสนองนโยบาย
จะตองปรับกระบวนการผลิตบุคลากร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยมีเปาหมายหลักคือ ผลิตทรัพยากรบุคคลประเภทชางอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและใหสอดคลองกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต สําหรับผูใชผลผลิต สถานประกอบการตองเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการผลิตนักศึกษา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสมรรถนะตามที่ตองการ สวนดาน
ผลผลิตคือ ผูส าํ เร็จการศึกษาก็ตอ งปรับเปลีย่ นตัวเองมุง ทีจ่ ะพัฒนาใหไดรบั การยอมรับ สามารถเขาไปแขงขัน
ในตลาดแรงงานในระดับสากลได ตองมีทักษะฝมือตามสาขาอาชีพ มีความรูทักษะทางภาษาและสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอตนเองและงานที่ปฏิบัติ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท
ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูง ทีพ่ งึ ประสงคและมีโอกาสเปนไปไดจริงมากทีส่ ดุ คือ การจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนการฝกปฏิบัติ เรียนไปพรอมกับทํางานไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัส
กับอาชีพที่แทจริง บุคลากรครูผูสอนตองมีทักษะความรูในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
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มีจรรยาบรรณ พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดเวลารูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รักและ
ภาคภูมใิ จในอาชีพ มีเปาหมายทิศทางในการทํางาน มีใบประกอบวิชาชีพ ยกระดับวิชาชีพครูใหเทียบเทากับ
อาชีพอื่นๆ ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกาวทันตอกระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเปน
สถานศึกษาจุดเริ่มแรกของการผลิตทรัพยากรบุคคลเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง โดยที่รัฐบาลตอง
ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยการกําหนดใหวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา เขาเปนวาระแหงชาติ
แนวทางดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตองมีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เชิงลึกในทางสาขาวิชาชีพที่สําเร็จมา มีความรูความสามารถทางภาษาไดมากกวา 2 ภาษา มีทักษะฝมือ
ในการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพอยางลึกซึง้ แบบเจาะจง มีความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยี
ทางวิชาชีพ มีวสิ ยั ทัศนความคิดกวางไกล คิดริเริม่ สรางสรรค มีภาวะผูน าํ พัฒนาตนเองอยางสมํา่ เสมอ ซือ่ สัตย
สุจริต มีระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรม มีความเชือ่ มัน่ ภาคภูมใิ จในสายอาชีพ ซึง่ สอดคลองกับ (Posri, 2016,
1268-1287) พบวาการพัฒนาการจัดการคุณลักษณะแรงงานที่สําคัญของผูสําเร็จการศึกษาทางดาน
อาชีวศึกษาคือ ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน และ
สอดคลองกับ (Mokkaranurak, 2011, 189-199) พบวาคุณลักษณะผูส าํ เร็จการศึกษามีความสามารถทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวติ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตองตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ครูผสู อน
เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการจัดตัง้ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ รัฐมีนโยบายทีแ่ นนอนชัดเจน สือ่ มวลชน รัฐบาล สถานประกอบการรวมกัน
สรางและผลักดันใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา การบริหารจัดการตองมีความเปนอิสระ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนประเภทชางอุตสาหกรรมคือ มีหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตชาง
ที่หลากหลายยืดหยุนสอดคลองกับบริบททองถิ่นและสังคม ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลนตรงทิศทางเปาหมายของการพัฒนาประเทศ และแนวโนมของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในชวง 3-5 ป ดานวิชาการควรสอนเพิ่มในหลักสูตรคือ การประกวดราคา
และการรับเหมางาน วิชาที่วาดวยมาตรฐานตางๆ ในโรงงาน จัดการเรียนการสอนยืดหยุนตามผูเรียนและ
สถานประกอบการ เนนการปฏิบัติและลงพื้นที่จริง ประเมินผลการเรียนรูรายบุคคลที่มีทักษะทางชาง
ที่แตกตางกัน เนนการเรียนในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาเรียนไปพรอมกับทํางานไปดวยตอเนื่องไมนอยกวา
3 เดือนขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ (Rupavijchet, 2016, 175-186) พบวาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาฯ มีความรู
ความเขาใจในเรื่องการทํางานและการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีความสุขและสนุกในการทํากิจกรรมฝกอบรม
แบบศูนยการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือ และสอดคลองกับ (Meesuk, 2017, 221-235) พบวา รูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัยการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ประชาสัมพันธ การนิเทศกการศึกษา การวัดและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาครูสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูผูสอน
มีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจโลกคือ ทํางานเชิงรุก มีวธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย วางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

222

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ความตองการของตลาดแรงงาน สวนประสบการณวิชาชีพครูตองไดรับการฝกอบรม
ฝกฝนในสาขาวิชาชีพที่สอนอยางสมํ่าเสมอ เกงในการปฏิบัติรูลักษณะงานอาชีพในสาขาที่สอนอยางแทจริง
มีทัศนะคติที่ดีตออาชีพ ไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถ และครูตองมีการทดสอบ
วัดคุณภาพผูสอนวิชาชีพจากประสบการณ โดยไมเนนดูจากวุฒิบัตรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ (Prosser, Hawkins & Wright, 1951) ผูสอนควรมีประสบการณการทํางานจริงทั้งดานทักษะการปฏิบัติ
และความรู ตองฝกฝนใหผูเรียนมีอุปนิสัยการคิดแกปญหาอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการฝกฝน
ที่เพียงพอ ตองคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดเชาวปญญาของผูเรียนแตละคนและควรมีความยืดหยุน
แนวทางความรวมมือจากทุกภาคสวนดําเนินการกับสถานประกอบการใหชัดเจนในบทบาทหนาที่
ของแตละหนวยงาน แตละภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยทําใหทุกภาคสวนเขาใจในเปาหมายเดียวกันคือ พัฒนา
เยาวชนประเภทชางอุตสาหกรรมของชาติใหถกู ทิศถูกทาง สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตองไดรบั ความรวมมือ
จากสถานประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน โดยที่รูปแบบ
ความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคที่เขมแข็งใหความชวยเหลือวิทยาลัยเทคนิคที่ออนแอกวา รวมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษานานาชาติแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหวางประเทศ รวมมือกันระหวางวิทยาลัยเทคนิคกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด (Tuttle,
2002, 40–42) ปจจัยพืน้ ฐานของความสําเร็จในความรวมมือกันของสถานประกอบการคือ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
กันของทั้งสองฝาย และสอดคลองกับ (Dubrion & Ireland, 1993 ) ความรวมมือคือ การที่คนตั้งแตสองคน
หรือสองหนวยงาน / องคกรขึ้นไปมีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน
แนวทางมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิค ประกอบดวยคุณภาพของผลผลิต (ผูท สี่ าํ เร็จการศึกษา) คุณภาพ
ของระบบสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค) ตองมีการประเมินระบบการประเมินการจัดการภายใน ภายนอก
โดยผูประเมินใชเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการทดสอบคุณภาพผูเรียนกอนที่จะสําเร็จการศึกษาทาง
ดานวิชาชีพ มีเอกสารรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่จัดตั้งขึ้น ที่เปนผูกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมหรือผูปฏิบัติงานมาจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลผลิตทางการอาชีวศึกษาประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือสภาหอการคาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษา
ศึกษาลักษณะของคุณวุฒวิ ชิ าชีพนัน้ จะตองกําหนดบันไดความกาวหนาของแตละอาชีพทีแ่ นนอน สอดคลอง
ในดานอัตราผลตอบแทน (คาจาง) และทักษะฝมือ โดยกําหนดใหชัดเจนในแตละสาขาอาชีพ
แนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล ผูบริหารระดับประเทศตองเห็นความสําคัญของวิทยาลัยเทคนิค
ควบคุมสัดสวนการรับผูเรียนสายสามัญและสายอาชีพอยางจริงจัง เพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพประเภท
ชางอุตสาหกรรม 70 : สามัญ 30 รัฐตองจัดงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสม มุงเนนใหเปนผลงานและ
ผูเ รียนเปนสําคัญ กําหนดนโยบายทางดานอาชีวศึกษาทีแ่ นนอนและชัดเจน ใหการสงเสริมการเรียนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม ดําเนินการติดตามและควบคุมนโยบายทางดานอาชีวศึกษาอยางจริงจัง สนับสนุน
วิทยาลัยเทคนิคใหเทาเทียมกับนานาชาติ สามารถพัฒนาอัตรากําลังคนที่สามารถไปทํางานไดท่วั ทุกมุมโลก
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ใหทางวิทยาลัยเทคนิคสามารถเปดปริญญาตรีสายอาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม เชนเดียวกันสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล รัฐกําหนดใหครูทกุ คนในประเทศคือ ครูของประเทศชาติไมมกี ารแบงแยกใหมสี วัสดิการ
เทากัน มีการเพิม่ อัตรากําลังครูและมีแผนการพัฒนาครูในระยะยาว กําหนดใหมมี าตรฐานครูผสู อนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม มีศูนยสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทชางอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ สงเสริมการวิจัยในระดับสถาบันเพื่อใหเกิดองคความรูใหม และกําหนดใหมีการวิจัยทาง
ดานอุตสาหกรรมใหมากขึน้ และนําผลจากการวิจยั มาตอยอดในการพัฒนา การสงเสริมการเรียนสายอาชีพรัฐ
ตองจัดตัง้ สถาบันเพือ่ สงเสริมอาชีพ สรางความภูมใิ จในอาชีพ พัฒนาตอยอดอาชีพ ยกระดับสายอาชีพประเภท
ชางอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธภาพลักษณะที่ดี และประโยชนอันเกิดจากการเรียนสายอาชีพใหครอบคลุม
ทัว่ ถึงทุกพืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ ง กําหนดและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รัฐตองเปน
ผูกําหนดบทบาทใหเกิดความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยเทคนิค ใหสถานประกอบการ
มีสวนรวมในการวัดคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา สงเสริมการวิจัยทําขอตกลงกับสถานประกอบการการผลิต
ชางอุตสาหกรรมตามที่สถานประกอบการตองการ และสถานประกอบการตองรับผูสําเร็จการศึกษาเขา
ปฏิบัติงานเมื่อเรียนจบ
แนวทางคานิยมในการเรียนวิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม สรางความรวมมือจากทุก
ภาคสวน รัฐบาล สถานประกอบการ ชุมชน และสื่อสารมวลชน รวมมือกันสรางและผลักดันใหเกิดคานิยม
ในการเรียนสายอาชีพ เสนอภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยเทคนิค รัฐกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนสูงๆ
รวมทั้งใหวิทยาลัยเทคนิคเปดเรียนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเปนแรงจูงใจ ชี้แนวทางในการเรียนสายอาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรมใหเห็นภาพวาเรียนแลวดีอยางไร มีโอกาสกาวหนาหนาอยางไร สรางความภาคภูมใิ จ
ในการเขามาเรียนสายอาชีพ ซึง่ สอดคลองกับ (Ratchaisin & Jiyajan, 2018, 217-232) พบวานักศึกษาตัดสินใจ
เลือกเขาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเนื่องจากสามารถประกอบอาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวาง
เรียนและการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันดานตลาด โดยจัดทําสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธสถาบันเพือ่ ขยายตลาด
และสรางโอกาสทางการศึกษา
แนวทางดานการบริหารวิทยาลัยเทคนิค เปนแบบการกระจายอํานาจ แนวนโยบายและเปาหมาย
หลักเดียวกันแตแตกตางกันในรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน เปนนิติบุคคล ติดตามการทํางานของ
วิทยาลัยเทคนิคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลตองเรงดําเนินการ
จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีหนาที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สรุป
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภท
ชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคจะตองมีการเพิ่มความรูทักษะฝมือ
ทางชางวิชาชีพเชิงลึก ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร
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สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริบทของทองถิ่น
มีการพัฒนาความรูทั้งทฤษฏีและทักษะฝมืออยางตอเนื่อง สรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่น
ภู มิ ภ าค และระหว า งสถาบั น จั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ดู แ ลกํ า หนดมาตรฐานทางวิ ช าชี พ ภายใต
กรอบคุณวุฒแิ หงชาติ โดยทีร่ ฐั บาลใหความสําคัญกับการศึกษาสายอาชีพอยางจริงจัง กําหนดไวเปนนโยบาย
แหงชาติ ภาครัฐรวมมือกับสถานประกอบการ สือ่ มวลชน สงเสริมแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ การบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคมีความเปนอิสระ มีเปาหมาย นโยบายอันเดียวกันและชุมชนมีสวนรวม ซึ่งมีความสําคัญ
หากไดรับการพัฒนาและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม หากทุกหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกัน
ผลักดันอยางจริงจัง โดยการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
เสนอใหผูที่เกี่ยวของระดับการกําหนดนโยบายทุกระดับควรตระหนักและใหความสําคัญกับ
วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษาอยางจริงจัง โดยผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรทางการอาชีวศึกษาเปน
นโยบายแหงชาติ อันจะเปนการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค สวนผูท เี่ กีย่ วของ
ระดับผูดําเนินการเสนอแนวทางใหวิทยาลัยเทคนิคทุกแหงในประเทศไทย มุงเนนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติใหมาก เรียนรูจากสถานประกอบการจริง โดยทําความเขาใจกับสถานประกอบการถึงหลักการ
และวิธกี ารประเมินผลใหชดั เจน และสําหรับผูใ ชผลผลิตเสนอแนวทางใหสถานประกอบการเขามามีสว นรวม
ในการจัดทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกับทางวิทยาลัยเทคนิค คิดวางแผนการผลิต
กําลังคน ประเภทชางอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจยั เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิครวมกับสถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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