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บทคัดย่อ
	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าด้วยแนวทางของประเทศไทย	 4.0	 ท่ีสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี	ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคือความต้องการแรงงาน

ที่จบสายอาชีวะหลายๆด้าน	แต่บัดนี้	แรงงานฝีมือระดับอาชีพที่จบสายอาชีวะยังขาดแคลนอยู่มาก	จ�าเป็นที่จังหวัดต่างๆที่

มีพื้นที่อุตสาหกรรมจะต้องพัฒนาอาชีวศึกษา	 เพื่อผลิตแรงงานฝีมือระดับอาชีพรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งทางด้าน

ปริมาณและคุณภาพ	 เพ่ือความสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเศรษฐตามแนวคิดของประเทศไทย	 4.0	 มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน

ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความมั่งคั่ง	 มั่นคง	 และยั่งยืนให้ประชาชนในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ี

อุตสาหกรรมของประเทศไทย

ค�ำส�ำคญั: ประเทศไทย	4.0		แรงงานฝีมือที่จบสายอาชีวะ	และความมั่งคั่ง	มั่นคงและยั่งยืน

Abstract
	 In	respect	to	the	economic	development	of	Thailand,	the	Government	has	a	policy	to	move	

Thailand	onwards	with	the	means	of	Thailand	4.0,	which	innovation,	creativity,	and	technologies	are	

growth	engines	to	enhance	competitiveness.	An	integral	part	of	the	development	is	a	need	for	profes-

sional	craft	labors	who	are	vocational	graduates	in	various	fields.	It	is	essential	that	all	areas	of	industri-

al	site	of	the	country	have	a	development	of	vocational	education	to	produce	professional	craft	labors	

both	quantitatively	and	qualitatively	to	attain	the	effectiveness	of	economic	development	in	accord-

ance	with	the	concept	of	Thailand	4.0.	There	must	be	a	commitment	to	develop	vocational	education	

as	an	 integral	part	of	 the	scheme	to	create	prosperity,	 security,	and	sustainability	 for	all	citizens	of	

Thailand.	

Keywords:	Thailand	4,	Professional	Vocational	Craft	Labors,	Prosperity	and	Security	and	Sustainability
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บทน�า พ่อแม่และผู้ปกครองไม่นิยมให้ลูกเรียนอาชีวะ
	 ในขณะที่ประเทศไทยต้องการผู้ท่ีจบการศึกษา

สายอาชีวะที่มีความรู้และทักษะในการท�างานด้านการ

ปฏิบัติและการใช ้ฝ ีมือแรงงานเป็นจ�านวนมาก	 แต่ผู ้

ประกอบการก็ไม ่สามารถที่จะหาแรงงานดังกล่าวที่มี

คุณภาพได้เพียงพอ	 	 เพราะพ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่

นิยมที่จะให้ลูกหลานเรียนสายสามัญจนถึงระดับอุดมศึกษา

ที่ท�าให้ได้รับปริญญาตรี	 โทและเอก	 สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเป็น

เพราะว่าพ่อแม่และผู้ปกครองมองว่าผู้ที่เรียนสายสามัญจน

ได้รับปริญญานั้น	 มีโอกาสในการเติบโตในหน้าท่ีการงานได้

เป็นผู้บริหาร	ได้เงินเดือนสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีวะ

ที่ได้เพียงประกาศนียบัตรเท่าน้ัน	 นอกจากน้ันแล้วข่าวการ

ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครอง

มีความรู้สึกว่าการส่งลูกหลานเรียนในโรงเรียนอาชีวะนั้นไม่

ปลอดภัย	 ส่งผลท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองวางเป้าหมาย

การศึกษาให้ลูกหลานได้เรียนสายสามัญอย่างต่อเน่ืองจนได้

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ได้ปริญญา	นักเรียนที่เรียน

ดี	 เลือกที่จะเรียนสายสามัญไปจนได้รับปริญญาตรี	 โทและ

เอก	นักเรียนที่มีความเก่งน้อยกว่า	ก็จะ	“จ�าใจ”	เลือกเรียน

สายอาชีวะ	ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ว่าคนเรียนอาชีวะไม่เก่ง	

	 ในขณะที่ภาพลักษณ์ของคนเรียนอาชีวะว่าเป็น

คนเรียนไม่เก่ง	 ในความเป็นจริง	 นักเรียนอาชีวะส่วนหนึ่งก็

เป็นเช่นนั้นจริงๆ	คือมีคุณสมบัติไม่ได้ระดับตามที่ผู้ประกอบ

การต้องการ	 ข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน	 กรมการ

จัดหางานระบุว่า	 “อุตสาหกรรมไทยต้องการแรงงานสาย

ช่างปีละ	 1.8	 แสนคน	 แต่กลับพบว่าผู้เรียนสายนี้มีต�่ากว่า

ตลาดแรงงาน	 จึงก่อให้เกิดสภาวะของการขาดแรงงาน

ระดับฝีมือทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ	 ในขณะเดียวกัน	

โรงเรียนอาชีวะจ�านวนหนึ่งก็ไม่สามารถหาอาจารย์ที่มี

คุณภาพมาสอนได้	แท้ที่จริงแล้ว	นักเรียนเรียนเก่งและตั้งใจ

ที่จะเรียนสายชีวะก็มีไม่น้อย	 และอาจารย์ที่สอนอาชีวะท่ี

เป็นคนเก่งก็มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 หากจะรณรงค์ส่งเสริมให้

นักเรียนที่เรียนเก่ง	 มีความสารถระดับสูงมาเรียนสาย

อาชีวะ	 จะต้องมีการรณรงค์ให้พ่อแม่และผู้ปกครองตลอด

จนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโอกาสของคนที่เรียนจบสาย

อาชีวะให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ท่ีส�าคัญก็คือต้องช้ีให้

เห็นว่าโอกาสในการหางานท�าของคนท่ีจบอาชีวะท่ีเป็น

แรงงานฝีมือนั้น	 เป็นที่ต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต่างๆมากมาย	 ต้องล้างภาพท่ีว่าคนจบอาชีวะได้เงินเดือน

น้อยและมีโอกาสเป็นผู้บริหารน้อยออกไปให้ได้	 ในขณะ

เดียวกัน	 ผู ้บริหารประเทศที่ รับผิดชอบการพัฒนา

อาชีวศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษาสายอาชีวะ	และอาจารย์ผู้

สอนในสถาบันการศึกษาสายอาชีวะ	 จะต้องมาร่วมมือกัน

ในแบบบูรณาการที่จะแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ

นักเรียนอาชีวะ	เพื่อลบภาพลักษณ์ที่ว่าการเรียนในโรงเรียน

หรือวิทยาลัยอาชีวะไม่ปลอดภัยให้หมดไป	

ปัญหาหลักของอาชีวศึกษา ขาดการสนับสนุนและมี

ปัญหาด้านภาพลักษณ์
	 ในการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมารัฐบาลและภาค

ส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการศึกษาให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนสายสามัญมากกว่า

สายอาชีวะ	 ประกอบกับภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา

อาชีวศึกษาที่ไม่สู้จะดีนัก	 ทั้งคุณภาพของการเรียนการสอน	

คุณภาพของผู ้สอน	 คุณภาพของผู ้เรียน	 โอกาสในการ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานสู่ระดับบริหารและจัดการ	 และ

การทะเลาะวิวาท	 ท�าให้การเรียนสายอาชีวะไม่เป็นที่นิยม

ทั้งของพ่อแม่	ผู้ปกครอง	และนักเรียน	แต่แท้ที่จริงแล้ว	การ

เรียนสายอาชีวะมีดีกว่าที่หลายคนเข้าใจ		สุริยา	ฆ้องเสนาะ	

(2558)	 	 ให้ความคิดเห็นว่า	 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี	 ความร่วมมือในการก้าวไปสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ท�าให้	 ประเทศไทยต้องม	ี

การ เตรี ยมความพร ้ อม ให ้ ทั นต ่ อกระแสของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น	 ด้วยกาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพตรงกับความต้องการของกระแสเศรษฐกิจสังคมนี	้

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเวลานี้ก็คือ	 ทั้งประเทศไทยและต่าง

ประเทศมีความต้องการแรงงานสายอาชีพเป็นจ�านวนมาก	

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เรื่อย	 ๆ	 ดังนั้น	 การส่งเสริมและ

สนับสนุนอาชีวศึกษาเป็นวาระที่ส�าคัญของประเทศไทย	

คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่รู้ว่าการเรียนสายอาชีวะนั้น	

มีจ�านวนสาขาให้เลือกเรียน	หลากหลาย	นอกเหนือจากสาย

ช่างที่รับรู้กันโดยทั่วไป	 นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถมีรายได้

ระหว่างเรียน	 จบแล้วหางานง่าย	 มีโอกาสได้รายได้สูงหาก

เป็นช่างฝีมือระดับมืออาชีพ	 และถ้าหากมีการสอนเรื่องการ

บริหารธุรกิจในหลักสูตรอาชีวศึกษา	ผู้ที่เรียนจบมาจากสาย

อาชีวะ	ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการ	ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ได้อีกด้วย	
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	 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้คือ	 ประเทศไทย

ผลิตแรงงานในสายอาชีพไม่เพียงพอกับความต้องการ	ทั้ง	ๆ	

ที่ยุทธศาสตร์การศึกษาในการขับเคล่ือนกระบวนการ

พัฒนาประเทศจะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทุน

มนุษย์ให้มีท้ังปริมาณและคุณภาพตามแนวทางของการ

พัฒนาประเทศ	แต่การศึกษาสายอาชีวะกลับประสบปัญหา

การขาดแคลนงบประมาณ	 วัสดุ	 อุปกรณ์เครื่องมือส�าหรับ

การเรียนการสอน	ขาดแคลนครูอาชีวะที่มีคุณภาพ	ที่ส�าคัญ

คือผู้เรียนไม่ทราบถึงประโยชน์และหรือข้อดีในการเลือก

เรียนสายอาชีวะและไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้

เร่ืองราวของผู้ท่ีจบการศึกษาสายอาชีวะและประสบความ

ส�าเร็จในระดับสูง	 จากที่กล่าวมาท้ังหมด	 สุริยา	 ฆ้องเสนาะ	

(2557)	สรุปปัญหาของอาชีวศึกษาไว้ดังนี้	1.	การขาดแคลน

งบประมาณ	2.	ค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครอง	3.	คิดว่า

เงินเดือนจบปริญญาตรีได้มากกว่า	 4.	 จ�านวนมหาวิทยาลัย

เพิ่มมากขึ้นท�าให้เด็กในระบบการอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน

ด้วย	

	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาข้าง

ต้น	สุริยา	ฆ้องเสนาะ	(557)	เสนอแนะว่า	1.	ภาครัฐควรส่ง

เสริมงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการส่ง

เสริมการเรียนการสอนอาชีวะ	 2.	 เพิ่มการประชาสัมพันธ์

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยต่อนักเรียนอาชีวะ	

เทคนิค	ช่างกล	ว่ามี	ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากมาย	เช่น	มีราย

ได้ระหว่างเรียน	 จบแล้วมีงานท	 า	 ในบางสาขาวิชาชีพ

เฉพาะมี	 ค่าตอบแทนสูง	 3.	 ควบคุมปริมาณมหาวิทยาลัยที่

จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตโดยหันมาให้การสนับสนุนดูแล

โรงเรียน	 อาชีวะให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่

ของรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน	 การ

ขาดแคลนแรงงานสายอาชีวะ	 รายได้และโอกาสความ

ก้าวหน้าของผู้ที่จบสายอาชีวะ	

เรียนอาชีวะมีโอกาสของทางเลือก ไปไกลก็ได้ ไปใกล้

ก็ดี
	 การเรียนสายอาชีวะน้ัน	 แท้ท่ีจริงแล้วเป็นทาง

เลือกของผู้เรียนกล่าวคือเม่ือเรียนจบระดับประกาศนียบัตร

ชั้นต้น	(ปวช.)	แล้วหยุดเรียนต่อไปหางานท�าก็ได้	และจะหา

งานได้ดีกว่าคนท่ีจบมัธยม	 6	 สายสามัญ	 เพราะคนที่จบ

อาชีวะระดับ	 ปวช.	 นั้นมีสถานะเป็นแรงงานฝีมือที่ผู ้

ประกอบการสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง	 ดังน้ัน	

หากพ่อแม่และผู้ปกครองรายใด	 ไม่ม่ันใจว่าจะส่งลูกหลาน

ให้เรียนต่อได้ไกลแค่ไหน	 การเลือกให้ลูกหลายเรียนสาย

อาชีวะก็คือการสร้างโอกาสให้ลูกหลานหางานท�าได้ง่าย	 ใน

ขณะที่นักเรียนที่เรียนสายสามัญจนจบมัธยม	 6	 หากพ่อแม่

และผู้ปกครองไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้	 จะหางานได้ยาก

กว่าคนที่จบระดับ	ปวช.	นี่คือความหมายของการศึกษาสาย

อาชีวะที่เรียกได้ว่า	“ไปใกล้ก็ดี”

	 หากพ่อแม่และผู้ปกครองสามารถส่งให้เรียนต่อ

ไปอีก	 2	 ปี	 เพ่ือให้ได้ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางด้านอาชีวะ	

(ปวส.)	 ก็จะเป็นแรงงานฝีมือที่มีความสามารถสูงขึ้นมาอีก

ขั้นหนึ่ง	 แม้พ่อแม่และผู้ปกครองไม่อาจส่งให้เรียนต่อได้	 ก็

จะหางานได้ง่ายกว่าคนที่เรียนมหาวิทยาลัย	 2	 ปีแล้วต้อง

หยุดเรียน	 เพราะพ่อแม่และผู้ปกครองส่งให้เรียนต่อไม่ได	้

บางหลักสูตรในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีโครงการให้

อนุปริญญาแก่ผู้ที่เรียนจบ	2	ปี	แต่อนุปริญญาดังกล่าวก็หา

งานสู้คนที่จบ	 ปวส.	 ไม่ได้	 แม้แต่คนที่เรียนอาชีวะแล้วไป

เรียนต่อจนจบปริญญาตรี	 เวลาไปสมัครงานกลับใช้วุฒิ	

ปวช.	หรือ	ปวส.	ไปสมัครงาน	เพราะหางานได้ง่ายกว่า	และ

ในบางกรณีก็ได้เงินเดือนสูงกว่า	 เพราะเป็นที่ต้องการของผู้

ประกอบการมากกว่า	ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังอาจจะ

พูดได้อีกว่า	“ไปใกล้ก็ดี”	

	 การเรียนตอนนี้มีการยืดหยุ่นมากขึ้น	 คนที่เรียน

อาชีวะจบจบระดับ	 ปวส.	 และมีความสามารถทางความรู้

และทางการเงินเพียงพอ	 สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญา

ได้	 เพราะมีสถานศึกษาหลายแห่ง	 ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ

และของเอกชนที่รับผู้ที่จบระดับ	ปวส.	เข้าศึกษาต่อ	2	ปี	ซึ่ง

มีให้เลือกหลากหลายสาขา	 เมื่อจบปริญญาตรีแล้วหากจะ

ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็ไม่ใช่

เรื่องยากอะไร	 โอกาสเปิดให้แล้ว	ถ้าหากมีความสามารถ	มี

ความต้ังใจ	 และมีทุนทรัพย์	 คนท่ีเร่ิมต้นเรียนสายอาชีวะ

ตั้งแต่เรียนจบมัธยมที่	 3	 ก็สามารถที่จะเรียนต่อได้จนถึง

ปริญญาเอก	เช่นนี้แล้ว	จึงอาจะพูดได้ว่า	“ไปไกลก็ได้”	อย่า

คิดว่าการเรียนสายอาชีวะนั้น	 โอกาสท่ีจะเรียนสูงไม่มี	

เพราะมีคนที่เริ่มต้นจากการเรียนสายอาชีวะ	 และสามารถ

เรียนต่อถึงปริญญาเอกนั้นมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่น้อย

	 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์

แล้วนั้น	 ท�าให้สามารถกล่าวได้ว่า	 การเรียนอาชีวะนั้น

เป็นการได้โอกาสของทางเลือก	 คือเลือกที่จะเรียนเพียงให้
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ได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพขั้นต้นแล้วไปหางานท�า	 หรือ

เลือกจะเรียนต่อไปเรื่อยๆจนได้ปริญญาเอก	 โดยไม่ต้องไป

แข่งขันกันสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญา

ตรีที่สร้างความเครียด	ความกังวลให้ตัวนักเรียนเอง	และพ่อ

แม่อย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้	แม้จุดเริ่มต้นของการเรียนสาย

อาชีวะและสายสามัญจะต่างกัน	 แต่ปลายทางของการเรียน

ถึงขั้นสูงสุดนั้นไม่ต่างกัน	นอกจากนั้นแล้วหากไม่ได้เรียนต่อ

ไปจนถึงปริญญาสูงสุด	 ประกาศนียบัตรทางด้านอาชีวะ

สร้างโอกาสในการหางานท�าได้ดีกว่าประกาศนียบัตรของ

การจบมัธยมปลายสายสามัญอย่างแน่นอน

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 สามารถสรุปข้อดีของการ

เรียนสายอาชีวะ	ได้	6	ข้อ	ตามข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ	“	6	

ข้อดีสายอาชีวะที่คนทั่วไปต้องยกน้ิวให้”	 ดังน้ี	 1.	 เรียนไป

ด้วย	ท�างานไปด้วย	มีรายได้ระหว่างเรียน	2.	มีวิชาติดตัว	ไม่

ตกงานแน่นอน	3.	หลักสูตรวิชาชีพมีมากกว่าที่คิด	4.	“ฝีมือ

ชน”	 เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและต่าง

ประเทศ	5.	จะเรียนต่อ	ปวส.	หรือปริญญาตรีก็ได้	6.	หน่วย

งานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการเรียนอาชีวะ

อย่างจริงจังต้องร่วมมือกันรณรงค์แบบบูรณาการ ต้อง

สร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่ท�าการพัฒนาและส่ง

เสริมอาชีวศึกษาร่วมกัน
	 เพ่ือรณรงค์ให้พ่อแม่และผู้ปกครองเต็มใจให้ลูก

หลายเรียนสายอาชีวะ	 และให้นักเรียนมีความเช่ือม่ันและ

ภูมิใจที่จะเป็นนักเรียนอาชีวะ	 จะต้องมีการร่วมมือกัน

ระหว่างภาคส่วนต่างๆที่จะมาเป็นภาคีวางแผนการส่งเสริม

การศึกษาในสายอาชีวะร ่วมกันแบบบูรณาการ	 ดร.	

ชัยพฤกษ์	เสรีรักษ์	เปิดเผยว่า	“คสช.	ให้ทบทวนการสร้างค่า

นิยมในการเรียนต่อสายอาชีพ	 เราะท่ีผ่านมา	 เด็กเรียนต่อ

สายอาชีพน้อยมาก	ทั้งๆที่ตลาดแรงงานต้องการสูง”	ผู้ที่จะ

ต้องมาร่วมกันรณรงค์ได้แก่ผู้บริหารประเทศในระดับสูงสุด	

และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา	ได้แก่นายกรัฐมนตรี	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน	 	 ผู ้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ส่งเสริม

อาชีวศึกษา	 ทั้งปลัดกระทรวงศึกษา	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนอาชีวศึกษา	 อาจารย์ที่สอน

อยู่ในสถาบันอาชีวศึกษา	 ทุกภาคส่วนจะต้องท�างานร่วมกัน

เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 การมองเห็นโอกาสของความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ

การเรียนอาชีวะทั้งด้านความเป็นคนเรียนเก่งก็เลือกเรียน

อาชีวะได้	 และยุติปัญหาการทะเลาะวิวาท	 โดยแต่ละภาคี

ต ้องก�าหนดพันธกิจ	 วิสัยทัศน์	 นโยบายในการพัฒนา

อาชีวศึกษาร่วมกัน	 จัดให้มีโครงการต่างๆที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการรณรงค์ส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองเต็มใจและ

ยินดีที่จะให้ลูกหลานที่เรียนเก่งๆเลือกเรียนสายอาชีวะ	 โดย

สรุปแล้ว	 ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของการเรียนสายอาชีวะ

ตามที่	 รศ.ดร.	 จอมพงศ์	 มงคลวนิช	 ระบุไว้มีดังต่อไปนี้	 1.	

หลายคนมักติดภาพว่า	เด็กอาชีวะ	คือ	เด็กที่เรียนไม่เก่ง	ไม่มี

ความสามารถ	หรือไม่มีเป้าหมายในชีวิต	2.	ผู้ปกครองก็ปลูก

ฝังความคิด	 ส่งเสริมให้ลูกเรียนสายสามัญมากกว่า	 และมี

ความเชื่อว่าการเรียนอาชีวะ	 จะต้องจบออกมาท�างานหนัก	

เป็นลูกจ้างเท่านั้น	3.	ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า	คนจบ

อาชีวะรายได้น้อย	ท�างานหนัก	หนทางเจริญก้าวหน้าก็น้อย	

แท้จริงแล้วไม่จริงเลยเพราะหัวหน้างานหลายๆด้านก็จบ

อาชีวะ	 4.	 ภาพลักษณ์เรื่องความรุนแรงก็เช่นเดียวกัน	 ซึ่ง

สถาบันรัฐบาลมีเด็กประมาณ	6	แสนคน	เอกชน	4	แสนคน	

แต่มีไม่ถึงพันคนที่มีปัญหาดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามภาพ

ลักษณ์เรื่องการทะเลาะวิวาทถึงขนาดท�าร้ายร่างกายกัน

จนถึงบาดเจ็บล้มตายนั้น	 ถือเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่

ท�าให้พ่อแม่ผู้ปกครอง	 ไม่ต้องการให้ลูกหลานมาเรียนสาย

อาชีวะ	ดังนั้นถ้าหากจะจูงใจให้มีคนมาเรียนสายอาชีวะมาก

ขึ้น	จะต้องมีการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว	เพื่อเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณ์ของการเรียนสายอาชีวะว่ามีความปลอดภัย	

ไม่มีความเสี่ยงอย่างที่คนส่วนมากยังคงเชื่อเช่นนั้น

บทบาทของภาครัฐ ประกาศให้การพัฒนาอาชีวศึกษา

เป็นวาระในการปฏิรูปการศึกษา
	 รัฐบาลจะต้องประกาศนโยบายการส่งเสริมและ

การพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นวาระที่ส�าคัญในการปฏิรูปการ

ศึกษา	จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาด้านอาชีวะ	 ทั้งด้านอาคารสถานที	่ อุปการณ์ใน

การเรียนการสอน	 การเพ่ิมคุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย์

ผู ้สอนด้านอาชีวศึกษา	 ในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องให้

นโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวะให้

กระทรวงศึกษาธิการ	 และให้นโยบายกระทรวงแรงงานใน

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาสายอาชีวะกับ

ธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ



20 ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ในการรับแรงงานฝีมือจากผู ้ที่จบสายอาชีวะ	 เพื่อสร้าง

โอกาสในการหางานท�าของผู้ท่ีจบสายอาชีวะ	 ต้องมีการน�า

เสนอสถิติของความส�าเร็จในการหางานท�าของผู้ที่จบระดับ	

ปวช.	ปวส.	เปรียบเทียบกับผู้ที่จบประโยคมัธยมปลาย	และ

ต้องมีสถิติแสดงรายได้เฉลี่ยของคนที่จบสายอาชีวะที่หลาย

สาขาอาจจะมีเงินเดือนสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี	

	 ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องมีนโยบายให้สถาน

ศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดรับผู้ที่จบ	 ปวส.	 เข้าศึกษาต่อ

เนื่องในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรี	 ต้องจัดสรรงบ

ประมาณมาใช้ในการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจประโยชน์

และโอกาสของการเรียนอาชีวะด้วยการสื่อสารแบบบูรณา

การหลากหลายรูปแบบ	ทั้งการโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	

การจัดสัมมนา	 การจัดนิทรรศการ	 ผ่านช่องทางสื่อสาร

มวลชน	และการใช้สื่อดิจิทัลทุกรูปแบบทั้ง	Web	site,	You-

Tube,	Google,	Social	media	ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย	ใช้

การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆท้ังการจัดนิทรรศการ	 การ

จัดอภิปราย	 การจัดสัมมนา	 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โอกาสของผู้จบการศึกษาสานอาชีวะ	 ใช้ประโยชน์จากคน

เด่น	 คนดังที่ก้าวมาไกล	 หลังจากจบการศึกษาสายอาขีวะ	

มาเป็นพยานของการไขว่คว้าโอกาสและการเดินหน้าสู่

ความส�าเร็จจากพื้นฐานการเรียนด้านอาชีวะ

	 ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา	ทั้งใน

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน	 ต้องขานรับ

นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงพัฒนาอาชีวศึกษา	 ให้

พ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนเห็นคุณค่าของการ

เรียนอาชีวะ	 และไม่มองการเรียนอาชีวะว่าด้อยกว่าเรียน

มหาวิทยาลัย	 ให้พวกเขามองว่าการเรียนอาชีวะเป็นทาง

เลือกของการศึกษา	ที่	“แตกต่าง”	จากการเรียนสายสามัญ

ในมหาวิทยาลัย	แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่	“ด้อยกว่า”	และโอกาส

ในการเติบโตก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนต่อในระดับสูง	 และ

ด ้านหน ้าที่การงานก็ไม ่ ได ้ด ้อยไปกว ่าคนที่สอบเข ้า

มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเรียนให้ได้ปริญญาตรี	

	 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการท�าหน้าท่ีพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน	กระทรวงแรงงานต้องท�าให้

พ่อแม่และผู้ปกครอง	ตลอดจนนักเรียนที่จะเรียนได้มองเห็น

โอกาสในการหางานท�า	 ชี้ให้เห็นว่าแรงงานฝีมือที่จบทาง

ด้านอาชีวะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	 ให้พวกเขาได้

มองเห็นความมีคุณค่าของแรงงานฝีมือที่เป็นความจ�าเป็น

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆของประเทศ	รวม

ทั้งชี้ให้เห็นโอกาสด้านรายได้ของแรงงานฝีมือท่ีจบสาย

อาชีวะ	 จะต้องมีโครงการในการส่งเสริมเกียรติคุณและช่ือ

เสียงของแรงงานฝีมือที่เป็นผู้จบการศึกษาสายอาชีวะท่ีมี

ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การที่พ่อแม่	 ผู้

ปกครอง	 และนักเรียนมองเห็นว่าอาชีวศึกษามีความส�าคัญ

กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะช่วยเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ของการเรียนสายอาชีวะ	ความต้องการ	ความเต็มใจ

ในการเลือกเรียนอาชีวะก็จะเพิ่มขึ้น	 แก้ไขปัญหาการขาด

แรงงานฝีมือที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆใน

ปัจจุบัน

ผู้ประกอบการ สร้างตลาดแรงงานรองรับผู้จบการ

ศึกษาสายอาชีวะเพื่อความมั่นใจของพ่อแม่และผู ้

เรียน
	 เนื่องจากพ่อแม่	 ผู ้ปกครองและนักเรียนมีมโน

ทัศน์ว่าการเรียนจบอาชีวะหางานยาก	 เงินเดือนน้อย	 เป็น

แค่แรงงานฝีมือ	โอกาสการก้าวสู่ต�าแหน่งผู้บริหารมีน้อย	ซึ่ง

ความจริงในหลายๆอุตสาหกรรมไม่เป ็นเช ่นนั้น	 บาง

อุตสาหกรรมต้องจองผู้จบการศึกษาด้านอาชีวะจากสถาบัน

การศึกษาสายอาชีวะ	และให้เงินเดือนสูงกว่าผู้ที่จบปริญญา

ตรีด้วยซ�้า	ผู้ประกอบการจะต้องท�าความเป็นจริงเรื่องความ

ต้องการแรงงานฝีมือจากสายอาชีวะให้เป็นที่รับรู้ของสังคม

โดยรวม	 รวมทั้งการให้ภาพรวมของรายได้ท้ังเงินเดือน	

โบนัส	สวัสดิการ	และค่าล่วงเวลา	ให้สังคมได้รู้ว่าการจบการ

ศึกษาสายอาชีวะมีโอกาสสูงในการหางานท�า	และมีรายได้ดี

ไม่น้อยไปกว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรี	 ต้องแก้ภาพลักษณ์

และความเช่ือของพ่อแม่	 ผู ้ปกครองและนักเรียนที่มอง

โอกาสในการหางานท�าและรายได้ของผู้จบการศึกษาสาย

อาชีวะไปในทางลบมากกว่าความชื่นชม	โดยผู้ประกอบการ

และกระทรวงแรงงานจะต้องร่วมมือกันในการน�าเสนอสถิติ

ที่เกี่ยวข้องกับการได้งานท�าและรายได้ของผู้ที่จบการศึกษา

สายอาชีวะทั้งระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	 ให้เป็นที่รับรู้ของพ่อ

แม่	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 เพื่อจูงใจให้มีการตัดสินใจเข้า

เรียนสายอาชีวะให้มากขึ้น

	 นอกจากจะให้ข้อมูลเพื่อให้ความรู้และท�าความ

เข้าใจกาพ่อแม่	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และสังคมโดยรวมเกี่ยว

กับโอกาสในการหางานท�าและการมีรายได้ที่ดีของผู้จบการ

ศึกษาในสายอาชีวะแล้ว	 ผู ้ประกอบการควรให้ความร่วมมือกับ
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สถานศึกษา	 ในการเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ได้พานักศึกษามาดู

งานและมาฝึกงาน	 เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นลักษณะของการ

ท�างานของผู้ที่เรียนจบสายอาชีวะ	 ให้พวกเขาได้เห็นความ

ท้าทายของการท�างาน	 ความส�าคัญของการท�างาน	 โอกาส

ในการเติบโตด้านความรู้และทักษะ	 ที่จะท�าให้ผู้ท�างานมี

โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จและสร้างผลงานที่ประทับใจ

ได้	 ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือต้องท�าให้นักเรียนที่ได้เข้ามาดูงาน

และมาฝึกงานได้เห็นคุณค่าของบทบาทและหน้าที่ของคนที่

เรียนจบสานอาชีวะ	 ว่ามีความส�าคัญส�าหรับความส�าเร็จ

และความก้าวหน้าขององค์กรอย่างไร	 มีความส�าคัญในการ

สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร	

	 นอกจากผู้ประกอบการจะมีบทบาทให้การศึกษา

นอกห้องเรียนด้วยการให้นักเรียนได้มาฝึกงานและมาดูงาน

แล้ว	ผู้ประกอบการควรมีส่วนร่วมในการสร้างความภูมิใจใน

การเป็นนักเรียนสายอาชีวะ	 ด้วยการเป็นผู ้สนับสนุน

กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะของแรงงานฝีมือ	

ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ	 การจัดอภิปราย	 การจัด

สัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนใน

หลักสูตรต่างๆด้านอาชีวะ	การจัดประกวดแรงงานฝีมือด้าน

ต่างๆ	 โดยเป็นผู้อุปถัมภ์การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆที่กล่าว

มาข้างต้น

	 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ผู้ประกอบการจะ

ต้องให้ความส�าคัญกับผู้ที่จบการศึกษาทางด้านอาชีวะให้มี

โอกาสเป็นผู้บริหาร	 โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ท่ีเข้ามาท�างานในองค์กรในฐานะฝีมือแรงงานระดับ

ปฏิบัติการ	 ให้มีโอกาสได้เป็นระดับบริหาร	 พัฒนาหลักสูตร

ก�าหนดว่าพนักงานระดับปฏิบัติการนั้น	หากจะจะได้รับการ

เลื่อนขั้นให้เป็นระดับบริหารจะต้องได้เรียนรู้อะไรบ้าง	 ต้อง

เข้าสัมมนาและร่วมประชุมปฏิบัติการอะไรบ้าง	 และหาก

แรงงานฝีมือที่เข้ามาท�างานในระดับปฏิบัติการ	 หากมี

พัฒนาการด้านความรู้	ความสามารถ	มีศักยภาพที่จะก้าวถึง

ระดับจัดการได้	 ก็จะต้องส่งเสริม	 ไม่ปิดกั้นคนท่ีจบสาย

อาชีวะที่ไม่มีปริญญาในการจะก้าวสู่ระดับจัดการภายใน

องค์กร	 และท�าให้สังคมรับรู้ว่าองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่มีหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับปฏิบัติการ	

ให้มีโอกาสเติบโตเป็นระดับบริหารไปจนถึงระดับจัดการ	ดัง

นั้นการจบมาจากการศึกษาสายอาชีวะ	 ไม่ได้เป็นอุปสรรค

ในการจะเติบโตก้าวหน้าจากระดับปฏิบัติการสู ่ระดับ

บริหารและระดับจัดการ

สถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและยกระดับองค์

ประกอบของการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพันธกิจในการจะยก

ระดับคุณภาพของการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	ทั้งสถานที่

เรียน	 บรรยากาศของสถานที่เรียน	 อุปการณ์ในการเรียน	

พัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแรงงานฝีมือ

ที่มีคุณภาพ	 นอกจาการสอนทักษะเพื่อพัฒนาฝีมือแล้ว	

หลักสูตรอาชีวะควรจะมีวิชาด้านการด�าเนินธุรกิจด้วย	 เช่น

การจัดการธุรกิจ	 การเป็นผู้ประกอบการ	 บัญชีการจัดการ	

และการตลาด	 เพื่อปลูกฝังแนวคิดและส�านึกการเป็นผู ้

ประกอบการให้แก่นักเรียนอาชีวะ	 เพื่อให้ทางเลือกแก่ผู้ท่ี

จบสายอาชีวะที่อาจจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ประกอบการ

ได้เอง	 เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือในสายอาชีวะให้เติบโตตาม

แนวคิดของประเทศไทย	 4.0	 ที่ให้ประเทศไทยมีความ

แข็งแกร่งภายในประเทศและเชื่อมต่อกับนานาประเทศใน

ระดับโลกาภิวัตน์	และเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกที่เชื่อโยงกับการเติบโตของอาเซียน	หลักสูตร

ของอาชีวศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

เพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ที่จบสายอาชีวะมีโอกาสเติบโตในบริบทที่

แรงงานสามารถโยกย้ายได้อย่างเสรีภายในพ้ืนที่ของ

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน	 การพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษจะเพิ่มโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยสามารถหางาน

ท�าได้ในทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนที่มีความต้องการ

แรงงานฝีมือระดับมืออาชีพเป็นจ�านวนมาก

	 เพ่ือให้ได้ผู ้จบการศึกษาสายอาชีวะเติบโตเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งความรู้และทักษะ	 ผู้บริหาร

โรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวะ	 จะต้องคัดสรรอาจารย์ผู้สอน

ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวะที่มีคุณภาพ	 ให้อาจารย์

แสดงศักยภาพทั้งด้านการสอน	 การวิจัย	 การท�าโครงการ

พัฒนาชุมชน	และการบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก	

เป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรม	 แสดงให้สังคมได้เห็นคุณภาพ

และศักยภาพของอาจารย์ด้านอาชีวศึกษา

	 นอกจากส ่ง เสริมการพัฒนาคุณสมบัติและ

คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนแล้ว	ควรมีโครงการที่แสดงความ

สามารถของนักเรียนด้วย	 ควรจัดให้มีการจัดแสดงผลงาน

ของนักเรียนที่บ่งบอกว่าคนที่เลือกเรียนอาชีวะเป็นคนเก่ง 
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สามารถสร้างผลงานคุณภาพได้	 ให้เห็นว่านักเรียนอาชีวะมี

ความคิดสร้างสรรค์	 มีการสร้างนวัตกรรม	 มีความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม	 ต้องส่ง

เสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดที่สมาคมชมรมต่างๆ

จัดขึ้น	 เพื่อน�าเอารางวัลท่ีได้นั้นมาใช้เป็นประโยชน์ในการ

เพิ่มคุณค่าแสดงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสายอาชีวะ

	 สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดท่ีผู ้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาก็

คือต้องปลูกฝังวัฒนธรรม	 สร้างค่านิยมใหม่ให้แก่ผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา	ทั้งอาจารย์	นักเรียนและเจ้าหน้าที่

ให้มีความภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งของอาชีวศึกษา	 ต้อง

ท�าให้พวกเขาไม่มีความรู้สึกเป็นปมด้อยในการเป็นส่วนหนึ่ง

ของอาชีวศึกษา	 ให้พวกเขาเรียนรู ้ที่จะมองว่าการเรียน

อาชี วะคือทาง เ ลือก	 “ที่ แตกต ่ าง”	 จากการเรียน

มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน	 ไม่ใช่ทางเลือกที่	 “ด้อยกว่า”	 ปลูกฝัง

เรื่องของการช่วยกันยกระดับภาพลักษณ์ของการเรียน

อาชีวะด้วยการกระท�า	 เป็นประชาชนที่ดีของสังคมตาม

หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม	 ยุติการทะเลาะวิวาทที่เป็น

ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ	ให้

คนเก่งมาเรียนอาชีวะเพราะ	“ต้องการ”	ที่จะเรียน	ไม่ใช่มา

เรียนเพราะ	“จ�าเป็น”	ต้องเรียน

	 การปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมในการมอง

อาชีวะเป็นทางเลือกที่ต้องการ	 ไม่ใช่ทางออกที่จ�าเป็น	 จะ

ต้องปลูกฝังตั้งแต่การเรียนในช้ันต้นๆครูอาจารย์ในทุก

ระดับชั้นต้องเลิกที่จะพูดหรือปลูกฝังให้นักเรียนคิดว่าการ

เรียนสายสามัญมุ่งเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญานั้น	

เป็นทางเลือกของคนท่ีเรียนเก่งและมีโอกาสก้าวหน้าท่ีก้าว

ไกลกว่า	แต่จะต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่า	เส้นทางของการ

เรียนเพื่อเข้าสู ่การประกอบอาชีพนั้นมีทั้งการเรียนสาย

อาชีวะ	 และการเรียนสายสามัญมุ่งศึกษาให้ได้ปริญญา	 ใน

การให้ความรู้และความเข้าใจกับนักเรียนตั้งแต่การเรียนใน

ชั้นต้นจนถึงจบประโยคมัธยมต้นนั้น	 ครูควรจะชี้ให้เห็น

ความแตกต่างของการเรียน	 ลักษณะของหลักสูตร	 เป้า

หมายของการเรียน	 และโอกาสของการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	

ช้ีให้เห็นความแตกต่างในแนวระนาบเท่านั้น	 ไม่ควรเปรียบ

เทียบในแนวดิ่งว่าอะไรดีกว่ากัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยุติ

การปลูกฝังว ่าการเรียนสายสามัญมุ ่งสู ่การเรียนให้ได้

ปริญญาตรีนั้นดีกว่าการเรียนสายอาชีวะ	แนะน�าให้พวกเขา

มองการศึกษาสองเส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ทัดเทียมกัน	

	 นอกจากจะชี้ให้นักเรียนมองเห็นความต่างแล้ว	

ควรช้ีให้นักเรียนเห็นโอกาสในการเรียนต่อถึงระดับปริญญา

เอกของนักเรียนท่ีเรียนสายอาชีวะว่าเป็นไปได้อย่างไร	 ด้วย

การใช้แนวคิดว่า	การเรียนอาชีวะนั้น	ไปไกลก็ได้	 ไปใกล้ก็ดี	

คือถ้าหากไม่สามารถเรียนต่อไปในระดับสูงๆได้	 ก็มีความรู้

ทางวิชาชีพท่ีจะเข้าตลาดแรงงานได้	 นั่นคือ	 “ไปใกล้ก็ดี”	

และถ้าหากมีความประสงค์ ท่ีจะเรียนต่อจนถึงระดับ

ปริญญาเอก	ระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนที่จบการศึกษาสายอาชีวะ

สามารถเรียนต่อปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 จนถึงปริญญาเอก

ได้	นั่นก็คือ	“ไปไกลก็ได้”	

	 ความคิดทั้งหมดนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับต้นๆ

ของการศึกษา	 ไม่ใช่ปล่อยให้เชื่อว่าการเรียนสายสามัญมุ่งสู

การเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญามาตั้งแต่ชั้นประถม	

จนจบประโยคมัธยมต้นแล้วจะมาพูดเชิญชวนหรือรณรงค์

ให้เรียนสายอาชีวะ	 เพราะถึงตอนนั้น	 ทัศนคติ	 ความเชื่อที่

ว่าการศึกษาสายสามัญมุ่งสู ่การจบปริญญาตรีดีกว่าการ

เรียนสายอาชีวะได้ถูกปลูกฝังในความคิดของพ่อแม่	 ผู ้

ปกครอง	และนักเรียนจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว	

อาชีวศึกษาก้าวหน้าก้าวไกลด้วยหัวใจ 4.0 การศึกษา

อัจฉริยะด้วยนวัตกรรม สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
	 รัฐบาลประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเดินหน้า

ด้วยแนวทางของประเทศไทย	4.0	โดยมีปัจจัยหลักของการ

ด�าเนินงาน	 3	 ประการคือ	 นวัตกรรม	 ความคิดสร้างสรรค	์

และเทคโนโลยี	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศและ

เช่ือมต่อไปยังนานาชาติในระดับโลกาภิวัตน์	 ด้วยความหวัง

ว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักทั้งปวง	นั่นคือ	ประการ

แรกกับดักของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง	 ที่ไม่ได้รับ

ประโยชน์ใดๆที่ประเทศที่มีรายได้น ้อยได้จากการค้า

ระหว่างประเทศ	 แต่ก็ไม่ใช่ประเทศมั่งคั่งที่ประชาชนมีราย

ได้สูง	 เม่ือประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักนี้ประชาชนก็จะมี

ความมั่งคั่งขึ้น	 ประการที่สอง	 กับดักของความไม่เสมอภาค

ที่คนไทยรวยกระจุกแต่จนกระจาย	 เพราะการกระจาย

ความมั่งคั่งที่ไม่เสมอภาคที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ชนชั้น	 ท�าให้ประเทศขาดความมั่นคงทั้งทางด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 และสังคม	 หากประเทศไทยหลุดจากกับดักดัง

กล่าวนี้ประเทศไทยก็จะมีความม่ันคง	 และประการท่ีสาม	

กับดักของความไม่มีดุลยภาพในการพัฒนาและการด�ารงรักษา
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คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 เนื่องจาก

การพัฒนาหลายเรื่องมักจะท�าลายคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และ

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 หากประเทศไทยหลุดจากกับ

ดักดังกล่าวได้	ประเทศไทยก็จะพัฒนาพร้อมไปกับการด�ารง

รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้

อย่างยั่งยืน	 ทั้งหมดนี้เป็นไปตามเป้าหมายของการเดินหน้า

ประเทศไทย	4.0	ที่มีเป้าหมายให้เกิดความมั่งคั่ง	มั่นคง	และ

ยั่งยืน	

	 ในการพัฒนาประเทศนั้น	 ดร.	 อนุสรณ์	 แสงนิ่ม

นวล	 ประธานกรรมการการอาชี วศึ กษากล ่ าวว ่ า		

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาในการลงทุนมากมาย	 โดยเฉพาะ

การลงทุนด้านโครงสร้าง	 แต่ปัญหามีบุคลากรไม่เพียงพอ	

ตามแผนการพัฒนาต้องการก�าลังคนถึง	5	แสนคน	แต่วันนี้	

ผลิตช่างเทคนิคได้ไม่ถึง	70		%	หรือไม่ถึง3	แสนคนเท่านั้น	

(อ้างในบทความ	“คุณภาพชีวิต	โดย	หทัยรัตน์	ดีประเสริฐ,	

2557)	 	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้ผู ้ปกครองและนักเรียน

เปลี่ยนทัศนคติ	อย่าคิดเหมือนในอดีตว่า	ถ้าเรียนไม่เก่งต้อง

เรียนสายอาชีพ	 เพราะจริงๆแล้วการเรียนสายอาชีพนั้นตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า	 คนเรียนจบ

อาชีวะทั้งระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	หางานท�าได้ง่ายกว่า		แม้

จะไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะดึงเด็กมาเรียนสายอาชีพได้ทันที

ภายในปีสองปีน้ี	 แต่ถ้าท�าได้ภายใน	 5	 ปี	 ก็ถือว่ายังไม่สาย

เกินไป	 โดยทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความร่วมมือในการ

แนะแนวทางเลือกให้เด็ก	 ครูแนะแนวต้องให้ข้อมูลแก่เด็ก	

ต้องมีการจัดโรคโชว์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 นักเรียน	 คนใด

ชอบเรียนปฏิบัติก็แนะน�าให้มาเรียนสายอาชีพ	 และจะต้อง

ช้ีให้เห็นโอกาสของความเจริญก้าวหน้าของคนท่ีจบสาย

อาชีวะ	 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงถึง

ปริญญาเอก	 หรือในการท�างานท่ีมีโอกาสได้เป็นผู้บริหาร

ระดับสูง	 ถึงระดับที่เป็นหมายเลขหนึ่งขอองค์กร	 เพราะใน

ขณะนี้หลายคนมองว ่าคนท่ีจบสายอาชีวะเป ็นได ้แต ่

พนักงานปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็นผู้บริหารองค์กร	 ควร

น�าเอาบุคคลท่ีจบสายอาชีวะและได้เป็นผู้บริหารระดับสูง

มาแนะน�า	

การพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

ต้องการฝีมือแรงงานที่จบสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
	 ทั้งหมดนี้ต ้องการแรงงานฝีมือที่จบจากสาย

อาชีวะเป็นจ�านวนมาก	 และจากจ�านวนนักเรียนที่เลือก

ศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเวลาน้ี	 เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น	ยังขาดแคลนผู้

ท่ีจบการศึกษาสายอาชีวะอยู่มาก	 และท่ีมีอยู่นั้น	 จ�านวน

หนึ่งก็มีคุณภาพไม่ดีพอ	ดังนั้น	ทั้ง	3	จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ทั้งฉะเชิงเทรา	 ชลบุรีและ

ระยอง	 จะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอาชีวศึกษา	

ต้องให้มีนักเรียนท่ีเรียนดี	 เข้าใจและมีมุมมองใหม่เก่ียวกับ

อาชีวศึกษา	 ให้พวกเขาเต็มใจที่จะเลือกเรียนอาชีวศึกษา	

มองอาชีวศึกษาเป็น	“ทางเลือก”	ไม่ใช่	“ทางออก”	ส�าหรับ

คนที่เรียนต่อสายสามัญไม่ได้	 ในการพัฒนาอาชีวศึกษาใน

พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะอีกหลาย

หลักสูตรไม่ใช่เฉพาะอาชีวศึกษาด้านช่างเท่านั้น	 แต่จะต้อง

มีหลักสูตรด้านอ่ืนๆอีกหลายหลักสูตร	 ได้แก่หลักสูตร

พนักงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข	 พนักงานวิชาชีพด้านการ

ท่องเที่ยวทุกมิติ	ทั้งโรงแรม	ร้านอาหาร	มัคคุเทศก์	พนักงาน

วิชาชีพด้านการพาณิชย์	 พนักงานวิชาชีพด้านการขนส่ง	

(Logistics)	 เพื่อรองรับความต้องการแรงงานฝีมือระดับมือ

อาชีพที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษระเบียงตะวันออก

	 ในการพัฒนาอาชีวศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวนั้น	 จะ

ต้องให้เป็นการศึกษาท่ีเสริมสร้างบรรยากาศของการใช้

ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมในด้าน

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อ

การผลิต	 พัฒนาวัตกรรมในการผลิตวัตถุดิบในการผลิต	

พัฒนาภูมิปัญญาที่จะใช้ในการผลิตสินค้า	 และบริการ	

พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต	 นวัตกรรมในการ

บริการ	 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่

เป็นความจ�าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 พัฒนา	 นวัตกรรม

ทางด้านการขนส่ง	 และพัฒนานวัตกรรมทางด้านการ

ประกอบธุรกิจ	 ท้ังหมดนี้เพื่อให้คนท่ีจบสายอาชีวะ	 เป็นได้

ทั้งแรงงานฝีมือระดับอาชีพ	 ทั้งการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของตนเอง	 ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก	

จังหวัดที่มีพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องมุ่งมั่น

พัฒนาอาชีวศึกษา
	 จังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม
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ของประเทศไทย	 และเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูงมี

ความต้องการแรงงานฝีมือระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพอยู่

ในระดับสูง	 รวมท้ังต้องการผู้ท่ีจบสายอาชีวะที่มี

ส�านึกของการเป็นผู้ประกอบการพัฒนาตนเองให้เป็นนัก

ธุรกิจ	 Startup	 และ	 SME	 ดังนั้นทางจังหวัดจะต้องมีการ

ก�าหนดรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีวศึกษา

ให้มีผู้ที่จบสายอาชีวะในสายอาชีพต่างๆให้มีความเพียงพอ

ทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของอุตสาหกรรมและธุรกิจอ่ืนๆท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และของประเทศ	 โดยจะต้อง

เป็นความร่วมมือกันแบบบูรณาการ	 ทั้งภาคเอกชนผู ้

ประกอบการ	 ภาคสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ	 พ่อแม่	 ผู้

ปกครอง	 และนักเรียนที่จะต้องรู ้จักความสามารถของ

ตนเอง	 ความต้องการของตนเอง	 เป้าหมายในการประกอบ

อาชีพของตนเอง	 ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือ

กันพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นการปฏิรูปการศึกษาอย่าง

ยั่งยืน	 โดยสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ให้เกิด

ทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้อง	 ให้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริง

ของการเรียนอาชีวะ	 ให้มองเห็นโอกาสของคนที่เรียน

อาชีวะทั้งด้านการเรียนต่อในระดับปริญญาสูงสุด	 การหา

งานท�า	การสร้างรายได้	การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	การ

เป็นผู้ประกอบการ	และที่ส�าคัญทีสุดคือมีความภาคภูมิใจใน

การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลส�าเร็จในการพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัด	สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้จังหวัด	

ท�าให้ประชากรของจังหวัดมีความมั่งคั่ง	 มั่นคง	 และยั่งยืน	

สมดังเจตนาของการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดของ

ประเทศไทย	 4.0	 โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้

บริบทของจังหวัดท้ังด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและ

วัฒนธรรม	 และจะต้องสอดคล้องกับบริบทการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของจังหวัดตามแนวทางของประเทศไทย	 4.0	

และบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด	 โดยมุ่งที่จะ

สร้างผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมี

คุณภาพของรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	 ไม่

ว่าจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ	 ระดับบริหาร	 ระดับ

จัดการ	 รวมท้ังการเป็นผู้ประกอบการ	 โดยจัดท�าเป็นรูป

แบบที่อาจจะเรียกได ้ว ่าเป ็นรูปแบบของการพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจที่จะ

เรียนสายอาชีวะเพิ่มข้ึน	 โดยท่ีส่วนประกอบในรูปแบบดัง

กล่าว	 จะต้องท�าหน้าที่	 ก�าหนดบทบาท	 มีความรู้	 ความ

เข้าใจ	ปรับทัศนคติ	และมุมมองใหม่	ดังต่อไปนี้

	 ภาครัฐ	 :	 ส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	

ประกาศนโยบายในการปฏิรูป 	 ให ้ความส� าคัญกับ

อาชีวศึกษา	 สนับสนุนด้านงบประมาณ	 สนับสนุนการ

พัฒนาการเรียนการสอน	 รณรงค์สร้างคุณค่าให้อาชีวศึกษา	

เพื่อให้ผู ้ปกครองเต็มใจให้ลูกเรียนอาชีวะ	 รณรงค์ให้

นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนอาชีวะท้ังด้านโอกาสใน

การหางานท�า	 รายได้	 และโอกาสในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญา	 และโอกาสของการก้าวหน้าในหน้าที่การงานถึง

ระดับผู ้บริหาร	 ยุติการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา

อาชีวะ	 ให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้เห็นความส�าคัญของ

อาชีวศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

	 ภาคเอกชน	/	ผู้ประกอบการ	เป็นแหล่งเรียนรู้ให้

แก่ผู้เรียนในการดูงาน	เป็นแหล่งเรียนรู้ของการฝึกงาน	เป็น

แหล่งรองรับแรงงานฝีมือที่จบอาชีวะ	 แสดงให้นักเรียนเห็น

คุณค่าของการท�างานในสายอาชีวะ	 ให้โอกาสผู้จบอาชีวะ

ให้ได้เป็นผู ้บริหาร	 ให้ค่าตอบแทนแก่ผู ้จบอาชีวะตาม

คุณภาพของฝีมือของพนักงานระดับปฏิบัติการ	 ให้ทุนการ

ศึกษาแก่นักเรียนอาชีวะ	 เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา	 ที่จัด

โดยหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา

	 ภาคสถาบัน	 /	 สถานศึกษา	 พัฒนาการเรียนการ

สอน	 พัฒนาอุปกรณ์เพื่อการศึกษา	 พัฒนาคุณภาพของ

อาจารย์ผู้สอนอาชีวะ	 ชี้แนวทางในการศึกษาต่อถึงระดับ

ปริญญาให้แก่นักเรียนอาชีวะ	 สร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบ

การด้านเอกชน	 ในการสร้างประสบการการเรียนรู้จากภาค

ธุรกิจ	 ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่	 และพัฒนาหลักสูตรใหม่

นอกเหนือจากด้านช่วง	 ให้มีด้านการจัดการธุรกิจ	 ด้าน	

Logistics	 ด้านท่องเท่ียว	 ด้านสาธารณสุข	 และด้านท่อง

เที่ยว	ปลูกฝังส�านึกการเป็นผู้ประกอบการให้ผู้เรียน	รณรงค์

และก�ากับดูแลไม่ให้มีการทะเลาะวิวาท

	 ผู้ปกครอง	 เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่ออาชีวศึกษาด้าน

ความก้าวหน้า	 เปลี่ยนมุมมองใหม่	 ว่าคนเก่งก็เรียนอาชีวะ

ได้	เข้าใจเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อถึงระดับปริญญา	เข้าใจ

เรื่องโอกาสในการหางานท�าของแรงงานฝีมือที่จบจาก

อาชีวะ	เข้าใจเรื่องรายได้ของคนที่จบอาชีวะ	ที่ไม่ได้ต�่ากว่าผู้
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ที่จบปริญญา	 เข้าใจเรื่องโอกาสของการก้าวหน้าสู่ระดับผู้

บริหารของคนที่จบอาชีวะ	 เต็มใจและยินดีที่จะให้ลูกหลาน

เรียนอาชีวะ	 มองเห็นโอกาสของการเป็นส่วนหน้าของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

	 นักเรียน	เข้าใจความสามารถและความสนใจที่แท้

จริงของตนเอง	มองอาชีวศึกษาเป็นทางเลือก	“	ที่เรียนด้วย

ความต้องการเรียน	 ไม่ใช่ทางออก”	 ของคนที่เรียนสาย

สามัญไม่ได้	 เข้าใจโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญา	

เข้าใจโอกาสของการหางานท�าได้ง่ายกว่าคนที่จบปริญญา	

เข้าใจเรื่องรายได้ของคนที่จบอาชีวะที่ไม่ด้อยไปกว่าคนที่

จบปริญญา	 เข้าใจโอกาสของความก้าวหน้าเป็นผู้บริหาร	 มี

ความรู้และมีส�านึกของการเป็นผู้ประกอบการด้วยความ

เข้าใจการบริหารธุรกิจ	 หลีกเลี่ยงและยุติการทะเลาะวิวาท	

เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักเรียนอาชีวะ

	 จากรายละเอียดทั้งหมด	สามารถก�าหนดแนวทาง

ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีวศึกษาให้เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของระยอง	 ที่เรียกว่า	 “รูป

แบบการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเรียนอาชีวะ	 (Model	 of	

Economic	 Development	 with	 Vocational	 Educa-

tion)”	ได้ดังภาพต่อไปนี้	

บทสรุป อาชีวศึกษาคือปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ
	 สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็น

ว่าหากประเทศใดต้องการการพัฒนานวัตกรรมท่ีขานรับ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	 ประเทศน้ันต้องให้

ความส�าคัญกับอาชีวศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ทั้งความรู้และทักษะการเป็นแรงงานฝีมือ	 หลายประเทศ

เชื่อว่าการพัฒนาและส่งเสริมการอาชีวศึกษาเป็นทางออก

ของประเทศที่ก�าลังขาดแคลนแรงงานฝีมือที่จ�าเป็นในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่ เป ็นจักรกลในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ	ยุคนี้คือยุคเปลี่ยนผ่านจากค่านิยมใน

การเรียนสายสามัญมุ่งสู่การได้ปริญญา	 สู ่การเรียนสาย

อาชีวะเพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นแรงงานฝีมือในระดับมือ

อาชีพ	หลายประเทศเชื่อว่าอาชีวศึกษาคือการก้าวสู่อนาคต

เพื่อความม่ังตั่ง	 มั่นคง	 และย่ังยืน	 ผู้เรียนจะต้องมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาทั กษะของการ เป ็นแรงงานฝ ี มื อ เพื่ อ เข ้ าสู ่

อุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ประเทศ	 หลายๆประเทศก�าลังท�าให้ผู ้เรียนสายอาชีวะมี

ความภูมิใจในการเรียนสายอาชีวะ	 และมีความเชื่อม่ัน

ว่าการจบสายอาชีวะสารมารถสร้างคุณภาพชีวิตให้พวกเขา

ได้

	 ประเทศไทยก็ไม่ต่างจากหลายประเทศที่ก�าลัง

ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่จบการศึกษาสายอาชีวะ	 หากจะ

แก้ปัญหานี้จะต้องมีความร่วมมือกันแบบบูรณาการจากทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ	ระดับภาค	และระดับท้อง

ถิ่น	 เพราะการแก้ปัญหานั้นจะต้องแก้หลายจุด	 หลายมิต	ิ

หลายระดับไปพร้อมๆกัน	 การรณรงค์ให้นักเรียนมีความ

ต้องการที่จะเรียนสายอาชีวะให้มากข้ึน	 ต้องพัฒนาท้ัง

หลักสูตร	 เพิ่มสาขา	 เพ่ิมการพัฒนาทักษะด้านภาษา	 เพิ่ม

ทักษะและส�านึกในการเป็นผู้ประกอบการ	 พัฒนาการเรียน

การสอน	พัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษา	พัฒนาคุณภาพ

และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน	 พัฒนาตลาดแรงงาน	 และ

สร้างโอกาสทั้งด้านการศึกษาต่อถึงระดับปริญญาสูงสุด	

โอกาสในการหางานท�า	โอกาสในการสร้างรายได้	โอกาสใน

การก้าวหน้าในหน้าที่สู่ระดับบริหารและจัดการ	 ตลอดจน

การเป็นคนที่มีความรู้	ความสามารถเป็นผู้ประกอบการ	เมื่อ

มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง	 เป็นรูป

ธรรม	 ทั้งการสร้างภาพลักษณ์	 การเปลี่ยนทัศนคติและมโน

ทัศน์ของประชาชน	ท�าให้เกิดความเชื่อมั่น	ความศรัทธาของ

พ่อแม่	ผู้ปกครอง	และผู้เรียน	อาชีวศึกษาก็จะก้าวไกลและมี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม

แนวคิด	4.0	
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