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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง
พ.ศ. 2558 -2567 โดยใช้การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาที่เลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 32 คน ป้อนข้อมูลย้อนกลับโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) วัดผล
กระทบไขว้ด้วยแบบสอบถามบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศที่เลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน
40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าสถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นของผลกระทบไขว้
		 ผลที่ได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จากทัศนะของกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถประมวลภาพอนาคตได้ดังนี้ เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ จะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนติดตามมา เมื่อมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนาครูอาชีวศึกษา
เอกชน เมื่อมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านครูอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และ
เมื่อพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะส่งผลให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ค�ำส�ำคัญ : อนาคตภาพ การอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract

		 The purpose of this research is to study the scenario of Thai Private Vocational Education (TPVE)
in ASEAN Community Period (2015-2024) in terms of the student’s desirable features, vocational teachers,
vocational colleges and learning resources and the management of TPVE. The study was conducted by
Ethnographic Delphi Futures Research Technique (EDFR), 32 experts were selected from both
government and private agencies. Interview and questionnaire were used for purposive sampling method.
To analyze the cross-impact, 40 respondents were purposely chosen from TPVE owners, by using
descriptive statistics and cross-impact probability matrix.
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ปรึกษาหลัก ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ที่ปรึกษาร่วม กรรมการสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ที่ปรึกษาร่วม กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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		 The cross-impact analysis from the perspectives of persons concerned with the TPVE revealed
that : The occurrence of development of TPV colleges and learning resources will be the causes of
development of the TPV student’s desirable features and also the causes of the development of
TPVE’s management. The development of vocational teacher’s desirable features will consequently
be followed by the development of TPV student’s desirable features. The development of student’s
desirable features will consequently be followed by the development of vocational teacher’s
desirable features, and the development of TPVE management will consequently be followed by the
development of TPV student’s desirable features.
KEYWORDS : Scenarios, Private Vocational Education
จะผ่ า นมาร่ ว มทศวรรษแต่ ก็ ยั ง ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
		 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหล่ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ด้านการผลิตและ
บ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและรุนแรง ก่อให้เกิดการ การพัฒนาก�ำลังคนของประเทศไทยยังมีปัญหา กล่าวคือ
เคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการผลิตและข้อมูล ก�ำลังคนระดับอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย ท�ำให้
ข่าวสาร ท�ำลายขอบเขตพรมแดนไปอย่างสิ้นเชิง น�ำไปสู่ ประเทศขาดก�ำลังคนระดับกลาง รวมทั้งก�ำลังคนที่ผลิตได้
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ท�ำให้ผู้คน มี คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง ด้ า นความรู ้ แ ละทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ไม่
องค์การและรัฐมีการเชือ่ มโยงเป็นเครือข่าย (Connectivity) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interactivity) เข้มข้น 		 การเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 มีผล
มากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเท (Mobility) ผู้คน ทุน และ ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาค ดังนั้นการ
สินค้าบริการที่มากขึ้น ตลอดจนมีกิจกรรมและธุรกรรมบน ผลิตก�ำลังคนที่มีทักษะฝีมือระดับปฏิบัติการและช่างฝีมือ
โลกเสมือนจริง (Virtuality) เพิ่มขึ้น (สุวิทย์ เมษินทรีย์, ต่างๆ รวมทัง้ ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้อง
2553, 37) และมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ประเทศ กับความต้องการของผู้ประกอบการ และแนวทางในการ
ก�ำลังพัฒนาทั้งหลายด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีภายใต้ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
กฎกติกาสากลทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาค ส่ง ของทุกภาคส่วนในการวางแผนการผลิตและการพัฒนา
ผลให้ประเทศต่างๆ รวมกลุ่มกันเพื่อปรับปรุงการด�ำเนิน ก�ำลังคน การจัดการอาชีวศึกษาเอกชนจึงมีส่วนร่วมอย่าง
งานทุกด้านให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในระบบ ส�ำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตก�ำลังคนในระดับ
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ใช้ “ความรู้และนวัตกรรม” เป็นองค์ กลางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, 8-10)
ประกอบในการพัฒนา
		 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นแรงผลัก 		 จากสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือ
ดั น ให้ ป ระเทศไทยปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี และปัญหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงาน ท�ำให้ผู้
คุณภาพ มีทักษะการคิด และปรับตัวได้เท่าทันกับการ วิจัยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนจึง
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการศึกษาแนวโน้มของ
2550, 1) โดยใช้ การศึก ษาเป็น เครื่องมือพัฒนาคนให้ การอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนไทยในยุ ค ประชาคมอาเซี ย น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอาชีวศึกษาถือเป็น ระหว่าง พ.ศ. 2558–2567 จะเป็นอย่างไร จะต้องมีการ
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของก�ำลังคนอย่างไร ผล
ในการแข่งขันของประเทศ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ของการศึ ก ษาจะท� ำ ให้ ท ราบปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
2547, 71) แม้ ก ารปฏิรูป การศึก ษาของประเทศไทย จัดการอาชีวศึกษาเอกชน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
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และการบริหารเพื่อยกระดับการอาชีวศึกษาเอกชนให้มี
คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558–2567

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคต ประกอบด้วย
การวิจัยแบบ EDFR ตามแนวคิดของ จุมพล พูลภัทรชีวิน
(2529, 2530, 2542 และ 2548) การสร้างวงล้ออนาคต
ตามแนวคิดของ Glenn, J.C. (1971) : สุวิมล ว่องวาณิช
(2550), เทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ของ Stover, J.G.
& Gordon, T.J. (1979) และการสร้างภาพอนาคตของ
Mills & Bishop, P. (2000) เพื่อศึกษาอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง
พ.ศ. 2558-2567 โดยสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เช่น ข้อตกลงความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายแม่บททาง

การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระ
ราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการ
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาและหลักการจัดการ
อาชีวศึกษาของ Prosser & Quigley (1925, อ้างถึงใน
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, 2555, 2)
		 จากการศึกษาในเบื้องต้น สามารถน�ำมาบูรณาการ
เป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปได้ดังภาพ 1
อาเซียน AEC แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา และทฤษฎีการ
จัดการอาชีวศึกษาของ โปรสเซอร์และ ควิกเลย์ (Prosser
and Quigley, 1925) ผลจากการศึกษาในเบื้องต้นดังกล่าว
สามารถน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพ
ประกอบ 1

2550 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ดานการพัฒนาอาชีวศึกษา
และทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของ โปรสเซอรและ ควิกเลย ( Prosser and Quigley, 1925 ) ผลจาก
of the Association
of Researchers
Vol.21จNo.1
- April 2016
91
การศึกษาในเบื้องตนดังJournal
กลาว สามารถนํ
ามาสรางเปนกรอบแนวคิ
ดของการวิ
ัย ดังJanuary
ภาพประกอบ
1
ขอบเขตเนื้อหาของการ
ดําเนินการวิจยั

ผลของการวิจัยที่ได้รับ

ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
การวิจัยอนาคต

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ,
พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
พรบ.การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550,
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
พรบ. การศึกษาแห่งชาติของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับโลก
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระดับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในประเทศไทย
สถานการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรอาชีวศึกษาของหน่วยงานรัฐ
สถานการณ์ปัจจัยเกี่ยวข้องกับภาพรวม
ของหลักสูตรอาชีวศึกษาเอกชนในกลุ่ม
อาเซียน
สถานการณ์การบริหารจัดการด้าน
การอาชีวศึกษาเอกชนไทย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เทคนิควงล้ออนาคต

เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้

ศึกษาความเห็นเกีย่ วกับโอกาสทีเ่ ป็นไปได้
ของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
จํานวน 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดการสร้าง
วงล้ออนาคตกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
วงการอาชีวศึกษาเอกชน
ศึกษาความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้ม
อนาคตภาพของการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในระหว่าง พ.ศ.
2558-2567 ในด้าน
1. แนวโน้มการผลิตนักเรียน
อาชีวศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างไร
2. แนวโน้มการพัฒนาครู
อาชีวศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพเป็น
อย่างไร
3. แนวโน้มการพัฒนาสถาน
อาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเป็นอย่างไร
4. แนวโน้มการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ
เป็นอย่างไร

สร้างกงล้ออนาคตโดยมี
อนาคตภาพของการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยเป็น
ศูนย์กลางประกอบ ด้วย
1. ก า ร ผ ลิ ต นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
2. ก า ร พั ฒ น า ค รู
อาชีวศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพ
3.ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น
อาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ
4.ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ใ ห้ มี
คุณภาพ

ภาพ 1 รางกรอบแนวคิดในการวิจยั (Research Conceptual Framework)

การเขียนภาพอนาคต

ร่างภาพอนาคต
การอาชีวศึกษา
เอกชนระหว่าง
พ.ศ. 25582567

ภาพอนาคต
การ
อาชีวศึกษา
เอกชนไทย
ระหว่าง
พ.ศ. 25582567

92

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558		 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวโน้มและอนาคตภาพที่ 2567 ประกอบด้วย 1) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
พึงประสงค์ เหมาะสมและเป็นไปได้ของการอาชีวศึกษา 32 คน 2) ใช้เทคนิค EDFR โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้
เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558- เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 32 คน
2567 ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง 		 การด�ำเนินการระยะนี้ ใช้เวลา 7 เดือน (พฤษภาคม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 2557- พฤศจิกายน 2557)
ตามผลการศึกษาของอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนา 		 ระยะที่ 3 การสร้างอนาคตภาพการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558ในการแก้ไขปัญหาในการผลิตก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษา คือ 2567 ประกอบด้วย 1) สร้างวงล้ออนาคต 2) วิเคราะห์
การผลิ ต ก� ำ ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ ต อบสนองความ ผลกระทบไขว้ ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาครูยุคใหม่หรือครู บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนไทย
พันธุ์ใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ จ�ำนวน 40 คน 3) เขียนร่างภาพอนาคตของการอาชีวศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารอาชีวศึกษายุคใหม่โดย เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน 4) น�ำเสนอภาพอนาคต
การอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนไทยในยุ ค ประชาคมอาเซี ย น
สอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 32 คน
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 ฉบับสมบูรณ์
		 การด�ำเนินการระยะนี้ ใช้เวลา 6 เดือน (ธันวาคม
วิธีด�ำเนินการวิจัย		
		 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงอนาคตแบบผสาน 2557 - พฤษภาคม 2558) รวมระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น
วิธี (Mixed Method) สอบถามความเห็นของกลุ่มผู้ 19 เดือน
เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 32 คน ถึงแนวโน้มการอาชีวศึกษา 		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์และ
เอกชนไทยที่พึงประสงค์ เหมาะสมและเป็นไปได้ใน 4 ด้าน แบบสอบถาม การวิจัยระยะที่ 1 ใช้แบบสัมภาษณ์ (in-depth
คือ การมุ่งสร้าง/ผลิตก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง interview form) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (content
ความต้องการของตลาด การพัฒนาครูอาชีวศึกษายุคใหม่ analysis) น�ำเนื้อหาที่สังเคราะห์ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม
การพัฒนาสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลใน
พัฒนาคุณภาพการบริหารอาชีวศึกษายุคใหม่ โดยใช้เทคนิค ระยะที่ 2 น�ำข้อมูลในระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าฐานนิยม
การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยใช้เกณฑ์ คือ ผล
Research) การสร้างวงล้ออนาคต (Futures Wheel) การ ต่างระหว่าง ฐานนิยมกับมัธยฐาน ไม่เกิน 1 และค่าพิสัย
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ระหว่างแนวโน้มเหตุการณ์ต่อเนื่อง ระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 หมายความว่า ผู้
(Cross-impact analysis) และการเขียนภาพอนาคต เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในข้อค�ำถามนั้น (จุมพล
(Scenario Development) โดยการด�ำเนินการแบ่งออก พูลภัทรชีวิน, 2529, หน้า 22) น�ำข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้ศึกษาความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้มี
เป็น 3 ระยะ ดังนี้
		 ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิด ประกอบด้วย ส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนไทย จ�ำนวน 40 คน
1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document ในระยะที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ให้คะแนนโอกาส
Analysis) 2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของอีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างมี
และ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา (in-depth interview) เงื่อนไข โดยแปลงค่าคะแนนโอกาสความเป็นไปได้ของ
จ�ำนวน 4 คน 3) ศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดี แนวโน้มเหตุการณ์ออกเป็น 5 ระดับ คือ 20 , 40, 60, 80
และ 100 น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขั้นต้น
เด่น (Case Study) จ�ำนวน 3 แห่ง
		 การด�ำเนินการระยะนี้ ใช้เวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน และความเป็นไปได้แบบมีเงื่อนไขของแนวโน้มเหตุการณ์
สืบเนื่อง ค�ำนวณหาค่าแต้มต่อขั้นต้น (initial odds) และ
2556 –เมษายน 2557)
		 ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษา ค่าแต้มต่อแบบมีเงื่อนไข (new odds) ของแนวโน้ม
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เหตุการณ์สืบเนื่องแต่ละคู่ (occurrence odds ratios)
สร้างวงล้ออนาคต แบบจ�ำลองผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนว
โน้มสืบเนื่อง และร่างภาพอนาคตการอาชีวศึกษาเอกชนไทย
		 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นัดหมายและไปพบ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 32 คน เพื่อขอสัมภาษณ์และส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง ส่วนแบบสอบถามในการวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ ต ามความเห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาเอกชนไทย จ�ำนวน 40 คน ใช้
การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และติดตามทางโทรศัพท์
จนได้ครบจ�ำนวนที่ต้องการ
		 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์คอื ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าโอกาส
ความเป็นไปได้

ผลการวิจัย

		 1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็น
ส่ ว นมากเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของการบริ ห ารการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง
พ.ศ. 2558-2567 สรุปได้ดังนี้
		 ด้านที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่
ส�ำเร็จการอาชีวศึกษาเอกชนไทย แนวโน้มที่มีโอกาสเป็น
ไปได้มากที่สุดและเป็นอนาคตภาพของการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนมี 3 ข้อ คือ (1) ต้อง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน และ (3) มีความรู้
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวิชาชีพที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการ
		 ด้านที่ 2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูอาชีวศึกษา
เอกชนไทยยุคใหม่ แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด
และเป็นอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุค
ประชาคมอาเซียน มี 9 ข้อ คือ (1) มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(2) มีระเบียบวินัย (3) ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา (4) เป็นตัวอย่าง
ด้านจริยธรรมให้กับผู้เรียน (5) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (6)
มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็น
เรื่องที่เข้าใจง่าย (7) ได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ (8) มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และ (9)
ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพที่สอน
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จากสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
		 ด้านที่ 3 คุณลักษณะของสถานอาชีวศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด
และเป็นอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย มี 7 ข้อ
คือ (1) ก�ำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ วางแผนกลยุทธ์และ
การประกันคุณภาพการศึกษา (2) มีอุปกรณ์เครื่องมือการ
ฝึกอาชีพครบถ้วน รวมทั้งการเตรียมสถานที่ฝึกงานร่วมกับ
สถานประกอบการ (3) มีปริมาณห้องเรียนอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อจ�ำนวนผู้เรียน (4) จัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีให้สัมพันธ์กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ (5) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้
เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
วิชาชีพ (6) สร้างเครือข่ายและจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ (7) ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
		 ด้านที่ 4 คุณลักษณะการบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2567 แนว
โน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด และเป็นอนาคตภาพของ
การอาชีวศึกษาเอกชนไทยมี 20 ข้อ คือ (1) ก�ำหนดรูป
แบบการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม (2) ก�ำหนดระบบการประเมินผลการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใน (3) ได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และกระทรวง
ต่างประเทศ ฯลฯ (4) ร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์
หลั ก สู ต รการเรี ย นภาคทฤษฎี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (5) ส่งเสริม
และพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (6) ร่วมกับสถานประกอบการ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาการสอนอาชี ว ศึ ก ษาภาคทฤษฎี ใ ห้
สอดคล้องกับการสอนปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ (7) ร่วม
กับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
การฝึกปฏิบตั งิ านให้ครอบคลุมเนือ้ หาตามหลักสูตร (8) ร่วม
กับสถานประกอบการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ใน
การฝึกปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ (9) สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาโดยส่งเสริมสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
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ตาม พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (10) ทดสอบ
คุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพก่อนส�ำเร็จการศึกษา
(11) จัดให้มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาโดยการสอบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนส�ำเร็จการศึกษา (12) ให้
ความส�ำคัญกับการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง (13) ก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศใน
ระยะยาวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (14) จัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบให้
เหมาะสม เสมอภาคและอย่างเพียงพอ (15) มีนโยบายให้
ความส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของสถาน
อาชีวศึกษาเอกชนที่เท่าเทียมกับสถานอาชีวศึกษาของรัฐ
เช่น การอุดหนุนงบประมาณ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การงดเว้นการเก็บภาษีโรงเรียน เป็นต้น
(16) รวมหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ กี่ ำ� กับดูแลการอาชีวศึกษา
ของภาครัฐและเอกชนไว้ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
เดียวกัน (17) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและประโยชน์
ของการเรียนสายอาชีพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งประเทศ
(18) ก�ำหนดบทบาทและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอาชีวศึกษา (19) ร่วม
กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
มาตรการสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้
เรียนอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึงปริญญาตรีและ
บรรจุเข้าท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา และ (20) มุ่งมั่นผลิต
แรงงานคุณภาพด้านอาชีวศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
แรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไป
		 2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ การวิเคราะห์แต้ม
ต่อของการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ตั้งต้น แต้มต่อ
ของแต่ละเหตุการณ์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่น และ
การวิเคราะห์ดัชนีผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ท่ีมีต่อ
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์อื่นจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์อนาคต
ภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 จ�ำแนกตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จ�ำนวน 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของการสร้างวง
ล้ออนาคต โดยมีจ�ำนวนคู่ของเหตุการณ์สืบเนื่องที่ส่งผล

ปฏิสัมพันธ์ถึงกันอย่างมีนัยส�ำคัญ จ�ำนวน 5 คู่ ได้แก่ การ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ
อาชีวศึกษาเอกชน กับการพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา
เอกชนยุคใหม่ การพัฒนาสถานอาชีวศึกษาเอกชนและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนที่ส�ำเร็จอาชีวศึกษาเอกชน การพัฒนาสถาน
อาชีวศึกษาเอกชนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ กับการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนยุคใหม่ การบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยยุคใหม่ กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนที่ส�ำเร็จอาชีวศึกษาเอกชน และการพัฒนา
คุ ณ ภาพครู อ าชี ว ศึ ก ษาเอกชนยุ ค ใหม่ กั บ การพั ฒ นา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการอาชีวศึกษา
เอกชน พบว่า เมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านสถานอาชีวศึกษา
เอกชนและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่แล้ว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ส�ำเร็จอาชีวศึกษา
เอกชนอย่างแน่นอน และส่งผลให้มีการพัฒนาการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนไทยติดตามมา รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพครูอาชีวศึกษาเอกชนด้วย และเมือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
ของครูอาชีวศึกษายุคใหม่แล้ว จะท�ำให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนผู้ส�ำเร็จอาชีวศึกษา
เอกชนอย่างแน่นอน และเกิดการพัฒนาด้านคุณลักษณะ
ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนติดตามมาในระดับ
มาก และเมื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ผู้ส�ำเร็จอาชีวศึกษาเอกชนแล้ว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะด้านครูอาชีวศึกษาเอกชนอย่างแน่นอน รวมทั้ง
การพั ฒ นาการบริ ห ารการอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนและการ
พัฒนาสถานอาชีวศึกษาเอกชนและแหล่งเรียนรู้ติดตามมา
และเมื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านการบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน แล้วจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนผู้ส�ำเร็จการอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์อย่างแน่นอน และส่งผลให้มีการพัฒนาสถาน
อาชีวศึกษาเอกชนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ติดตามมาใน
ระดับมาก ตลอดจนท�ำให้เกิดการพัฒนาครูอาชีวศึกษา
เอกชนติดตามมาในระดับปานกลาง ดังภาพ 2
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การบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนยุค
ใหม่
สถานอาชีวศึกษา
เอกชนและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนผู้สําเร็จการ
อาชีวศึกษาเอกชน

การพัฒนาครู
อาชีวศึกษาเอกชนยุค
ใหม่

ภาพ 2 วงลำลองผลปฏิ
ออนาคตแบบจํ
สัมพันมธเหตุ
ระหว
างแนวโน
เหตุการณสืบเนื่องของอนาคตภาพการ
ภาพ 2 วงล้ออนาคตแบบจ�
สัมพันาลองผลปฏิ
ธ์ระหว่างแนวโน้
การณ์
สืบเนื่อมงของอนาคตภาพการอาชี
วศึกษาเอกชน
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุ
		ไทยในยุคประชาคมอาเซี
ยน ระหว่าง พ.ศ.คประชาคมอาเซี
2558-2567 ยน ระหวาง พ.ศ. 2558-2567
อภิปรายผล
เมื่อนําผลการวิเคราะหผลกระทบไขวปฏิสัมพันธระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเนื่อง มาเขียนเปน
3) การบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนด้ า น
อภิปรายผล ภาพอนาคตของการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุ		
คประชาคมอาเซียน ระหวาง พ.ศ. 2558-2567 ที่มีความ
คุณลักษณะครูอาชีวศึกษาเอกชนยุคใหม่ให้มีความรู้ ความ
		 เมื่อน�ำผลการวิ
เคราะห์ผและเป
ลกระทบไขว้
ฏิสัมพันธ์ปแนวโน
ชัดเจน เหมาะสม
นไปได ปสามารถสรุ
มได 4 ภาพ คือ
ระหว่างแนวโน้มเหตุการณ์สบื เนือ่ ง มาเขียนเป็นภาพอนาคต เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ ส่งผลต่อการ
1) ภาพที่ มี โ อกาสเป น ไปได ม าก และมี ร ะดั บ ของผลกระทบสู ง คื อ ภาพอนาคตที่ ก ารพั ฒ นา
ของการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน เรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิผลของนักเรียน ซึง่ จะท�ำให้เกิดคุณลักษณะ
คุณลักษณะดานสถานอาชีวศึกษาเอกชนและแหลงเรียนรูใหม จะสงผลใหมีการพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึง
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 ที่มีความชัดเจน เหมาะสม และ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ส�ำเร็จอาชีวศึกษาเอกชนอย่าง
ประสงค
ของนัมกได้
เรียนที
ําเร็จการอาชี
แน่นอนางแนนอน และสงผลใหการพัฒนาคุณลักษณะดาน
เป็นไปได้ สามารถสรุ
ปแนวโน้
4 ่สภาพ
คือ วศึกษาเอกชนอย
การบริ
หารการอาชี
วศึมกาก
ษาเอกชนไทยบรรลุ
ติดตามมา
		าประสงค
4) การบริ
หารการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุค
		 1) ภาพที
่มีโอกาสเป็
นไปได้
และมีระดับของผลตามเป
ประชาคมอาเซี
ทั้งด้า่พนการบริ
หารและด้
2) เมื่อพัฒ่กนาการบริ
การอาชีานวศึกษาเอกชนด
านคุณยลันกษณะที
ึงประสงค
ของนักเรีานการจั
ยนที่สําดเร็การ
จ
ผลกระทบสูง คือ ภาพอนาคตที
ารพัฒนาคุหณารจัลักดษณะด้
เรียนการสอน
เพื่อพผลิ
ตทักษะฝีมือแรงงาน
ส่งผลให้
ักเรียน
การอาชี วศึกษาเอกชนไทยจะทํ
าใหงผลให้
ผูเรี ยนมี
 ทักษะวิชาชี
และประสบการณ
สอดคล
องกับนความ
สถานอาชีวศึกษาเอกชนและแหล่
งเรียนรู้ใหม่ จะส่
มี ความรู
จอาชีมวีกศึารพั
กษาเอกชนมี
คุณลักษณะที
ตาม
การพัฒนาด้านคุ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ ที่สส�ำเร็งผลให
ตอณงการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ฒนาคุณภาพของครู
อาชี่พวึงศึประสงค์
กษาเอกชน
ส�ำเร็จการอาชีวไทยอย
ศึกษาเอกชนอย่
างแนนอนางแน่นอน และส่งผลให้ ความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการอย่าง
แน่นอน
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะด้
า นการบริ
ารการอาชี
ว ศึ ก ษา านคุ
3) การบริ
หารจัดหการอาชี
วศึกษาเอกชนด
ณลักษณะครูอาชีวศึกษาเอกชนยุคใหมใหมีความรู ความ
		 จากภาพอนาคตแต่ ล ะด้ า นในการพั ฒ นา
เอกชนไทยบรรลุเชีผ่ยลตามเป้
า
ประสงค์
ต
ด
ิ
ตามมา
วชาญ มีประสบการณและทักษะวิชาชีพ สงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิผลของนักเรียน ซึ่งจะทําใหเกิด
		 2) เมื่อพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน คุณลักษณะการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุค
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่สําเร็จอาชีวศึกษาเอกชนอยางแนนอน
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ การ ประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 เห็นได้ว่า
4) การบริำ ให้
หารการอาชี
ศึกษาเอกชนไทยในยุ
คประชาคมอาเซี
นการบริส่งหผลถึ
ารและด
านการ
นมีความสัมยพันนธ์ทัเ้งชืด่อามโยง
งอนาคตภาพ
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนไทยจะท�
ผู ้ เ รี ย นมี คววามรู
้ ทั ก ษะ ทุกประเด็
จัดการเรียนการสอน
เพืบ่อผลิ
ตทักษะฝ
มือแรงงาน การอาชี
สงผลใหวนศึักกเรีษาเอกชนไทยที
ยนที่สําเร็จอาชีวศึ่ มกี โษาเอกชนมี
ุณลักษณะที
อกาสเป็ นคไปได้
แ ละพึ่ ง
วิชาชีพและประสบการณ์
สอดคล้องกั
ความต้
องการของ
สิ้น นซึอน
่งผู้วิจัยได้ประมวลผลสรุปความ
พึงประสงคตามความตอส่งการตลาดแรงงานและสถานประกอบการอย
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
งผลให้มีการพัฒนา ประสงค์ในอนาคตทัา้งงแน
ว ศึ ก ษาเอกชนไทย
ะด านนในการพั
ฒนาคุเชืณ่ อลัมโยงของภาพอนาคตการอาชี
กษณะการบริหารการอาชีว ศึกษาเอกชนไทยในยุ
ค
คุณภาพของครูอาชีวศึจากภาพอนาคตแต
กษาเอกชนไทยอย่าลงแน่
อน
ระหว่
3 สงผลถึงอนาคต
ประชาคมอาเซียนระหวาง พ.ศ. 2558-2567 เห็นได
วา าทุงกพ.ศ.
ประเด็2558-2567
นมีความสัมพันดังธภาพ
เชื่อมโยง
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ภาพ 3 ภาพแสดงความเชื
่อมโยงอนาคตภาพการอาชี
วศึกษาเอกชนไทยในยุ
คประชาคมอาเซี
ยน ระหว่
ง พ.ศ.
ภาพ 3 ภาพแสดงความเชื
่อมโยงอนาคตภาพการอาชี
วศึกษาเอกชนไทยในยุ
คประชาคมอาเซี
ยน าระหว
าง 25582567 พ.ศ. 2558-2567
การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหวาง พ.ศ. 2558-2567 ที่สามารถรักษา
		 การบริหารอาชี
วศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคม ภายนอกได้ดมี ากน้อยเพียงใด ก็ขนึ้ อยูก่ บั โครงสร้างรากฐาน
สถานภาพของกิ
จ การให อ ยู ร อดท
มกลางกระแสการเปลี
นแปลงที
แรงต อ เนื่แ่ อน่งและรวดเร็
อาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558-2567
ที่สาามารถรั
กษา ของบ้า่ ยนนั
้น หากมี่ รุ นรากฐานที
นหนา แข็งวแรงการมั่นคง มี
อาชี ว ศึจกการให้
ษาเอกชนไทยจะต
งเตรี ย มความพร อ มในการพั
นาคุ่ มณี ขลันาดใหญ่
ก ษณะที่ จํ แา เปข็ งนแรงเพี
เร ง ด ว นเพื
่ อให เ่ กิจดะรองรั บ
สถานภาพของกิ
อ ยู ่ ร อดท่ าอมกลางกระแสการ
เสาบ้ฒา นที
ย งพอที
ประโยชน
สูงอสุเนืด ่อและหลี
กเลี่ยงหรื
อบรรเทาป
ดขึ้นในอนาคต
ตลอดจนใหงสคาที
ามารถแข
เปลี่ยนแปลงที
่รุนแรงต่
งและรวดเร็
ว การอาชี
วศึญกหาที
ษา ่จะเกิ
โครงสร้
างตัวอาคารและหลั
่จะปกป้งขัอนงผูกับ้คการ
นในบ้านให้
อาชี
ว
ศึ
ก
ษาเอกชนในกลุ

ม
ประชาคมอาเซี
ย
นหรื
อ
นานาประเทศได
อ
ย
า
งเท
า
เที
ย
ม
การบริ
ห
ารการอาชี
ว
ศึ
ก
ษา รับ
เอกชนไทยจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นา ได้รับความปลอดภัย หากการอาชีวศึกษาเอกชนไทยได้
เอกชนไทยควรเป
การบริ
ดการศึกษาแบบมี
วมทีฒ
่ทุกนาบริ
ภาคสหวนที
นเกี่ยวขทอั นงให
วมมือ
คุณลักษณะที
่จ�ำเป็นเร่งด่วนนเพื
่อให้หเารจั
กิดประโยชน์
สูงสุด สวนร
การพั
ารจั่มีสดวการให้
ต่ อคห้วามร
ว งเวลาของการ
เปลีย่ ฒนแปลง
ก็จะสามารถพั
กษะฝีให
มอื มระดั
บอาชี วศึกษา
และหลีกเลีในการดํ
่ยงหรือาบรรเทาปั
ญหาที
ะเกิดขึ้นในอนาคต
เนิ น การโดยมี
เ ป่จา หมายหลั
ก ร ว มกั น คื อ การพั
นาแรงงานทั
ก ษะฝ มฒื อนาทั
ของชาติ
ี ค วามรู
หรือแรงงานระดั
บกลางที
่ก�ำลังขาดแคลนในตลาดแรงงาน
ตลอดจนให้ความสามารถตามเกณฑ
สามารถแข่งขันกับการอาชี
วศึกณษาเอกชนใน
มาตรฐานคุ
วุฒิวิชาชีพทั้งในระดั
บภูมิภาคและสากล
ตอบสนองกั
บความตองการ
จจุบันให้มีคุณภาพ
มีความสามารถและมี
กลุ ่ ม ประชาคมอาเซี
ย นหรื อ นานาประเทศได้ อ ย่สามารถแข
า งเท่ า งของประเทศในปั
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ขันในตลาดแรงงานของประเทศทั
้งในและนอกกลุ
ม
เทียม การบริ
ห
ารการอาชี
ว
ศึ
ก
ษาเอกชนไทยควรเป็
น
การ
คุ
ณ
สมบั
ต
ิ
ส
อดคล้
อ
งกั
บ
ความต้
อ
งการของตลาดแรงงานทั
้ง
ประชาคมอาเซียนได การอภิปรายภาพอนาคตในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเปรียบเทียบการผลิตกําลังแรงงาน
บริหารจัดการศึ
ส่วนร่เสมื
วมที
่ทุกาภาคส่
นที่มีสง่วแรง
น มัในด้
มาณและด้
านคุ
ณภาพกับผูที่อยูอาศัย ซึ่งก็
อาชีวกศึษาแบบมี
กษาของไทย
อนบ
นที่มีคววามแข็
่นคงานปริ
สามารถคุ
มแดดคุ
มฝนให
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการโดยมีเป้าหมาย 		 การสร้างบ้านให้มีความแข็งแรงมั่นคง เจ้าของบ้าน
หมายถึงกําลังแรงงานอาชีวศึกษาไทย บานจะชวยปกปองคุมภัยจากสภาพแวดลอมภูมิอากาศภายนอกไดดี
หลักร่วมกัน คือ การพัฒนาแรงงานทักษะฝีมือของชาติ ให้ ต้องเอาใจใส่พิถีพิถันในการก่อสร้างตั้งแต่ระดับฐานราก
มากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับโครงสรางรากฐานของบานนั้น หากมีรากฐานที่แนนหนา แข็งแรง มั่นคง มีเสา
มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาสถานอาชีวศึกษาและแหล่ง
่มีขนาดใหญแข็ตอบสนองกั
งแรงเพียงพอที
่จะรองรั
บโครงสรเรีายงตันรูวอาคารและหลั
งผูคนในบ
านให อมด้าน
ทั้งในระดับบภูามนที
ิภาคและสากล
บความต้
องการ
้ยุคใหม่ที่จะต้งอคาที
งบริ่จหะปกป
ารจัดอการให้
มีความพร้
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สามารถแข่งขัน อุปกรณ์เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติและทรัพยากรทางการ
ในตลาดแรงงานของประเทศทั้งในและนอกกลุ่มประชาคม ศึกษาทุกๆ ด้านตลอดจนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ที่เอื้อ
อาเซียนได้ การอภิปรายภาพอนาคตในการศึกษาครั้งนี้ อ�ำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการผลิตก�ำลังแรงงานอาชีวศึกษาของ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โครงสร้างของบ้าน
ไทย เสมือนบ้านที่มีความแข็งแรง มั่นคง สามารถคุ้มแดด ต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงคงทนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
คุม้ ฝนให้กบั ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ก็หมายถึงก�ำลังแรงงานอาชีวศึกษา คุณภาพครูอาชีวศึกษาเอกชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้
ไทย บ้านจะช่วยปกป้องคุม้ ภัยจากสภาพแวดล้อมภูมอิ ากาศ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนไป
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พร้อมๆ กัน อันจะเป็นการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ทักษะฝีมือ
แรงงานอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน การบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยจะท�ำหน้าที่เสมือนโครงหลังคาบ้าน
ที่จะคอยคุ้มกันปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านคือ ก�ำลังแรงงาน
อาชีวศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพรวมถึงคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่พึงมีรวมไปถึงการเพิ่มคุณค่าของตนโดยมีวุฒิการ
ศึกษา มีทักษะในวิชาชีพ มีสมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ ค่ า
ตอบแทนการท�ำงานตามมาตรฐานอาชีพ และมีความมั่นใจ
เมื่อต้องเผชิญกับการแข่งขันของฝีมือแรงงานต่างชาติโดย
เฉพาะในกลุม่ ประชาคมอาเซียน การบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยจะสามารถผลิตก�ำลังแรงงานอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้
ร่มเงาความร่มเย็นให้แก่บ้าน และรั้วบ้านที่จะสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัย ดังนัน้ การบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยจ�ำเป็นจะต้องได้รับความสนับสนุนเชื่อมโยง
สัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาค
รัฐที่ต้องมีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาก�ำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาและความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ฯลฯ และความร่วมมือจากภาคส่วนการผลิต
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจในหลาย
สาขา ฯลฯ ที่ต้องเข้ามาร่วมสะท้อนความต้องการ และวาง
นโยบายการผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
โดยร่วมกันวางแผนด�ำเนินการและประเมินผลการผลิต
แรงงานอาชีวศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่อย่างต่อเนื่องและเพียงพอเพื่อ
รองรับผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช., ปวส. เพือ่
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติ มีระบบการ
พัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มี
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับ
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สากล เพื่อให้ผู้เรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาดแรงงานทั้ ง ใน
ประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน อันจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการเรียนสายอาชีวศึกษาและเป็นการ
สนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตัดสินใจศึกษา
ต่อในสายอาชีพมากขึน้ ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทั ก ษะฝี มื อ ของประเทศที่ ก� ำ ลั ง ประสบอยู ่ ใ น
ปัจจุบันและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาแรงงานระดับ
อุดมศึกษาส่วนเกิน ตลอดจนยกระดับคุณภาพแรงงานใน
ทุกระดับให้สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558

ข้อเสนอแนะ

		 1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 การวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยใน
ยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 พบว่า
คุณลักษณะของนักเรียนที่ส�ำเร็จอาชีวศึกษา คุณลักษณะ
ของครูอาชีวศึกษาเอกชนไทย คุณลักษณะของสถาน
อาชีวศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และคุณลักษณะของการบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนไทย ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ต่อกัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะผู้บริหารประเทศที่มีอ�ำนาจความรับผิดชอบในการ
ก�ำหนดนโยบายการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาก�ำลังคน
ของประเทศ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
			 1.1 หน่วยงานของรัฐในสังกัดของกระทรวง
ศึกษาธิการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทย และสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนไทยควรให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งความชั ด เจนของเป้ า หมาย
นโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
เอกชน การประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ความร่ ว มมื อ กั บบุ ค ลากรผู ้ มีส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างจริงจังในการร่วมกันพัฒนาด้านการจัดการการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่ง
ผลให้นักเรียนที่ส�ำเร็จการอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณลักษณะ
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ที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาก�ำลังคน ตลอดจนแผน
นโยบายต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ
			 1.2 หน่วยงานของรัฐและสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนไทยควรเร่ ง พั ฒ นาครู อ าชี ว ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันจะส่งผล
ให้การบริหารอาชีวศึกษาเอกชนไทยประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
			 1.3 หน่วยงานของรัฐและสถาบันการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยควรเร่งพัฒนาสถานอาชีวศึกษาและแหล่งเรียน
รู ้ ยุ ค ใหม่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาที่จะผลิตทักษะแรงงานฝีมือที่มีความรู้ความ
สามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
			 1.4 หน่วยงานของรัฐและสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนไทยควรเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาเอกชนไทยให้มีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบการก�ำกับ ติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานตามนโยบาย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาที่มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นบนพื้น
ฐานของการพัฒนาและการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การอาชีวศึกษาเอกชนไทยมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน
			 1.5 ผลของการวิเคราะห์วงล้ออนาคตและผล
กระทบไขว้ของแนวโน้มเหตุการณ์สืบเนื่อง หน่วยงานของ
รัฐและสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนไทยควรด�ำเนินการ ดังนี้
1.5.1 ควรเร่งพัฒนาสถานอาชีวศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์
เครื่องมือฝึกหัดอาชีพที่ทันสมัยครบถ้วน มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีครูอาชีวศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและมีประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการภาครัฐและ
เอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตนักเรียนที่ส�ำเร็จ
การศึกษาให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.5.2 ควรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการอาชีวศึกษา ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ

ทักษะฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณลักษณะของครูอาชีวศึกษาทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ครูอาชีวศึกษามีสมรรถนะ
ด้านความรู้ ความสามารถในการสอน การถ่ายทอด
ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน
				
1.5.3 ควรเร่งปรับตัวในการบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยให้มีความพร้อม ภาครัฐต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง เสมอภาคและต่อเนือ่ ง
เห็นความส�ำคัญของการอาชีวศึกษาเอกชนในฐานะผู้มีส่วน
ร่วมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการพัฒนาก�ำลังแรงงาน
ทั ก ษะฝี มื อ ของประเทศให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ นานา
ประเทศได้ รวมทั้งวางมาตรการก�ำหนดบทบาทความร่วม
มือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในส่วนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
ต้ อ งเร่ ง ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ห ารการเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายพันธมิตรใน
การสนับสนุนด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
เครือข่ายและท�ำข้อตกลงร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา
กับสถานประกอบการ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และค่านิยม
ของสถาบั น ที่ ดี ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนด
		 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
			 2.1 ควรวิจัยอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น ระดับอุดมศึกษา ด้วยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงอนาคตรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจัยอนาคตแบบ
คาดการณ์อนาคต (Foresight research) หรือ การกราด
ส�ำรวจสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) เป็นต้น
และอาจเปลี่ยนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของ
การประเมิน 360 องศาเพื่อยืนยันผลการวิจัย
			 2.2 ควรเปรียบเทียบการบริหารการอาชีวศึกษา
ระหว่างเอกชนกับภาครัฐในประเทศไทย และเปรียบเทียบ
การบริหารอาชีวศึกษาระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อน�ำผลที่ได้จากการ
ศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชนไทยและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการ
ก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวศึกษาของประเทศ
			 2.3 ควรน�ำวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงลึก
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ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิจัยเชิงอนาคต
เพื่อท�ำให้การจ�ำแนกจัดกลุ่มแนวโน้มของเหตุการณ์สืบ
เนื่องมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ได้ภาพรวมทั้งระบบ
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ของการอาชีวศึกษาเอกชนไทยที่มีความชัดเจน และเป็น
แนวทางในการก� ำ หนดนโยบายวางแผนพั ฒ นาแรงงาน
ฝีมือของประเทศ
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