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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเป็นกลไกส าคัญยิ่งต่อการเพ่ิมศักยภาพของประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะก าลังคนระดับกลางซึ่งเป็นก าลังคนที่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการมี
ความต้องการมากที่สุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้เข้าศึกษาต่อและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สายอาชีพมีปริมาณและสัดส่วนที่ลดลง ท าให้ความต้องการของตลาดแรงงานเกิดความไม่สอดคล้องทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้มีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ และมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือ ก าหนดให้มี
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็น 60 : 40 ในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ก) ซึ่งสอดคล้องกับการ
ก าหนดแนวนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) เป็นไปเพื่อผลิตก าลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิคและระดับเทคโนโลยี โดยเน้นให้มี
ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมฐานความรู้ (Social Knowledge Based) เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ ตระหนักให้ความส าคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาสความร่วมมือและขับเคลื่อนให้
การอาชีวศึกษามีความพร้อมที่จะรองรับการเปิด เสรีทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณคุณภาพสมรรถนะ และทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 
สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทั้ง ในระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
เน้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนในสาขาที่ ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2555 : ช) 

สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
เดินหน้าสู่การสร้างการพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกใน
ศตวรรษที่ 21 และประกาศให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง “การรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งต้องอาศัยพลังของสังคมทั้งมวล มาช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แนวนโยบาย ด้านการศึกษาของรัฐบาล และสานต่องานที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมาย
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มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะ        
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ภายในปี พ.ศ. 2558 นั้น จากนโยบายเหล่านี้หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาต้องรับนโยบาย น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง (ส านักงานศึกษาธิการภาค 11, 2557) 

ทั้งนี้ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กร
ระดับชาติที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 
5) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 18) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 6 ระบุไว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคลองกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ   
และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

นโยบายในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ระบบทวิภาคีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นให้สถานศึกษาในสังกัดท าการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและฝึกอบรมวิชาชีพให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถปรับตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ 
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง โดยเน้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ในการท างานฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพ ตรงตามกับวัตถุประสงค์แรงงานของสถานประกอบการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556)  

จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติจริง และช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญ
ในด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาด้านนี้ จึงมีนโยบายให้เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา จากความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยการ
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อาชีพแกลง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของ
ประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่าจ านวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต  การ
ขับเคลื่อนการศึกษา ของประเทศ จึง เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้ เรียนจ านวนหลายล้านคน 
สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม สถานศึกษาเองก็ประสบกับ
ปัญหาเช่นเดียวกัน ในส่วนที่นักเรียนส่วนใหญ่มักเลือกเรียนในระดับสามัญ และต่อในระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น เป็นการแข่งขันทางความรู้มากกว่า ด้านความสามรถในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต ท าให้
จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง ความสามารถทางด้านอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคตข้างหน้าก็ลดน้อยลงไป
ด้วย อีกท้ังการจัดการเรียนการที่ยังสนองความต้องการของผู้เรียนได้น้อย จึงต้องมีการจัดนโยบายเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผู้ เรียน ดังนั้น เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีนักเรียน/นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์              
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งรักษาเป้าหมายผู้เรียน ในระดับ ปวช. และการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนใน
ระดับ ปวส. ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง” เพ่ือให้สามารถน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยการ
อาชีพแกลงให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง 
2. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ด้าน คือ เนื้อหาหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และอาคารสถานที ่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา, ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และผู้ประกอบการ จ านวน 321 คน 
3. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น   -  ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ  
ตัวแปรตาม -  เนื้อหาหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ

สถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และอาคารสถานที ่
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เนื้อหาหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการอาชีพแกลง ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการศึกษาการฝึกวิชาชีพ
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ระดับพ้ืนฐานในงานสายอาชีพนั้นๆ ซึ่งมีความรู้ความสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ตามความรู้ที่เรียน  
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นการศึกษาความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. โดยมี
กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เฉพาะมากยิ่งขึ้น 

การส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน หมายถึง ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการ หรือมาตรการในการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพ่ิมขึ้นควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยอาจใช้
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ในการให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพ และปลูกฝังจิตส านึกในการบริการสังคม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

นักเรียนนักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สายสามัญ
มาศึกษาต่อในสายอาชีพ ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เมื่อจบการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ หรือสมัครงาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ตามสาขานั้นๆ ได้  
  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แนวทางการส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผู้เรี ยนให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
 3. นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาย
อาชีพ 


