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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนของวิทยาลัยการอาชีพ
แกลง ” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและสภาพของวิทยาลัยการอาชีพแกลง
2. การจัดการศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย
3. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. สถานการณ์และทิศทางด้านความต้องการกาลังคนของประเทศ
5. แนวนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประวัติความเป็นมาและสภาพของวิทยาลัยการอาชีพแกลง
วิท ยาลั ย การอาชี พ แกลง สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็ น สถานศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยเริ่ ม จากการจั ด ตั้ ง
คณะทางานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งขึ้นซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้น
ที่อาเภอแกลงนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้าน
ศักยภาพ ในการขยายตัว ทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึง มีการเสนอโครงการจัดตั้ ง
วิทยาลัยฯ ขึ้นและนาเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2540 และจัดตั้งตามประกาศ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 8 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 2110 บนเนื้อที่ 54 ไร่ 72 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3899-2022 โทรสาร 0-3899-2185
เว็บไซต์ WWW.KLAENGVEC.AC.TH E-Mail :klaeng05@outlook.com วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
การดาเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน
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วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทาการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่างไฟฟูากาลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร 108 อาชีพ
ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง สาขาวิชาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เปูาหมายและแผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพแกลง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษา ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค
ปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ของคน มากกว่าจานวนคนและทรัพยากรเช่น
ในอดีต ในการขับ เคลื่ อนการศึก ษาของประเทศ เกี่ยวข้อ งกับบุ คลากร และผู้ เรียนจานวนหลายล้ านคน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้เน้นย้าให้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการทางานให้เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้
มากขึ้น ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงยึดแนวนโยบายดังกล่าวมาเป็นกรอบ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
การดาเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทาการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่ างไฟฟูากาลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร 108 อาชีพ
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ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง สาขาวิชาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
เปูาประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารและจัดการที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน นักเรีย น/นักศึกษามีส มรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่ดีตามโครงการ
เยาวชนคนดีศรีอาชีวะ อยู่ในสังคมได้อย่างมความสุข ปราศจากสิ่งเสพติด ครู -อาจารย์ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ จึงได้ทารายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม
พ.ศ.2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2557) จาแนกตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯตามการจัดสรรงบประมาณโดย
เปรี ย บเที ย บแผนกับ ผลการปฏิ บั ติ งาน และใช้ จ่า ยงบประมาณพร้ อมทั้ง ข้อค้ นพบ ปัญ หาอุ ปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยที่มาของข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สาหรับข้อมูลของผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูล
จากแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานที่ได้รับจากระบบ GFMISg
ผลการปฏิบัติงานภาพรวมในระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ พบว่าส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ สาหรับในส่วนที่ผลการปฏิบัติงานต่ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่กาหนดมีสาเหตุจาก
ความไม่ พ ร้ อ มของการปฏิ บั ติ ง าน และการเปลี่ ย นแปลงตั ว ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นปั จ จุ บั น ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณภาพรวมของวิทยาลั ย ฯ พบว่า ณ สิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มีผ ลการเบิ กจ่ายของเงิ น
งบประมาณรายรับประจาปีงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 23,969,983.12 คิดเป็นร้อยละ 98.02%
จาการสรุ ป ผลการปฏิบั ติ ง าน และการใช้จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งสามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของวิทยาลัยฯ ได้ในระดับหนึ่ง
จึงเห็นสมควรนาข้อเสนอแนะในรายงานไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อๆ ไป
การจัดการศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย
ระยะเริ่มแรก
การจัดการศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสืบค้น เมื่อ 15
กันยายน 2557 จาก http://www.vec.go.th) แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศ
ไทยเริ่มมีอาชีพ หัตกรรมมากขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรมการอาชีวศึกษา เริ่มอย่างเป็นระบบ
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เมื่อได้รับการบรรจุในโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษ ซึ่งหมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อให้
เกิด ความชานาญ โดยในปี พ.ศ.2452 การจัดการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียน สามัญศึกษา
สอนวิชาสามัญ และโรงเรียนวิสามัญศึกษา สอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย์ ผดุงครรภ์
ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู เป็นต้น ในปี พ.ศ.2453 ได้จัดตั้ง โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียน
พาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียน เพาะช่าง และปี พ.ศ.2460
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีผลต่อการกาหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้กาหนดว่าวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สาหรับ
ประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม ต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ได้ปรากฏ
คาว่า "อาชีวศึกษา" เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ อาชีวศึกษา
ชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค
ปี พ.ศ.2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งกรมใหม่ขึ้น 2 กรม คือ
1. กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ
2. กรมวิชาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสายอาชีพ
โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง :
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองตารา
3. กองสอบไล่
4. กองอาชีวศึกษา
ซึ่งกองอาชีวศึกษามีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโรงเรียนอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.2484 ได้มีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ หนึ่งในกรม
อาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา จึงได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 การแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 กอง คือ 1) สานักงานเลขานุการกรม 2) กองโรงเรียน ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการ
โรงเรียนอาชีวศึกษา 3) กองวิชาการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออก
ประกาศนียบัตรช่วงระหว่างมหาสงครามเอเซียบูรพา การอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยสงครามก่อให้เกิด
การขาดแคลนอุปกรณ์ การสอน นักเรียนต้องหลบภัย จานวนครูและนักเรียนน้อยลงจนกระทั่งภาวะสงคราม
สงบลง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ.2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลายและมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับกาหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี
ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 7 กอง คือ
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองโรงเรียนการช่าง
3. กองโรงเรียนพาณิชย์และอุสาหกรรม
4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม
5. กองวิทยาลัยเทคนิค
6. กองส่งเสริมอาชีพ และ
7. กองออกแบบและก่อสร้าง
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.ดังกล่าวได้ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศ คือ
วิทยาลั ย เทคนิ คกรุ งเทพ (2495) วิทยาลั ยเทคนิ คภาคใต้-สงขลา (2497) วิทยาลั ยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ-เชียงใหม่ (2500) ปี พ.ศ. 2499
การอาชีวศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ โดยโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลาย
แห่ง ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่ง
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรับนักเรียน ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเข้าศึกษาต่อ
ปี พ.ศ.2501 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ SEATO โดยมหาวิทยาลัยฮาวาย
ในการปรับปรุง หลักสูตรตามโครงการฝึกช่างฝีมือ และฝึกกอบรมครูวิชาช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟูา
ช่างวิทยุ และช่างเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียน การช่าง 18 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ในระยะแรกแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2503 จานวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 มีจานวน ลดลง
แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 จานวนนักเรียนในประเภทช่างอุตสาหกรรมมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
จนกระทั่งต้องเปิด การเรียนการสอนใน 2 ผลัด
ปี พ.ศ. 2508 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการ
ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2509 ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟในการปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรีจานวน
35 แห่ง ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษาได้มีหน่วยงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
มีหน้าที่ประ สานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวม 25 แห่ง
กับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
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ปี พ.ศ.2512 ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนาและเปิดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยในปี พ.ศ. 2512
ได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัย ซึ่งแห่งแรกคือวิทยาลัยพณิชยการพระนครจนถึงปี พ.ศ. 2522
กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัด จานวน 90 แห่ง ในจานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 159 แห่ง
ปี พ.ศ.2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่าง 4 จังหวัด คือ อ่างทอง ราชบุรี บุรีรัมย์
และพัทลุง
ปี พ.ศ.2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
วิทยาลัย เทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยช่างก่อสร้างในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไป
รวมเป็นสถาบัน และเปิดสอน ถึงระดับ ปริญญาตรี ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 พ.ศ. 2515 ให้โอน
โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไปกรมสามัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 172 พ.ศ.2515 ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษาออกเป็น 9
กองคือ
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองวิทยาลัย
3. กองโรงเรียน
4. กองแผนงาน
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองคลัง
7. กองออกแบบและก่อสร้าง
8. กองบริการเครื่องจักรกล
9. หน่วยศึกษานิเทศก์
ปี พ.ศ.2516-2520 มีโครงการเงินกู้ ADB เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 4 แห่ง (กรุงเทพ สงขลา
เชียงใหม่ และ นครราชสีมา) ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ พัฒนาครู และอาคารสถานที่ใน 6 สาขาวิชา คือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูา ก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคโลหะ และช่างยนต์
ปี พ.ศ.2518 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นโดยแยกวิทยาลัย 28
แห่งออกจาก กรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี และได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคายของสานักงาน
พลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัด กรมอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย
ปี พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 วิทยาเขตและยกฐานะ
โรงเรียน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวิทยาลัย
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ปี พ.ศ.2520 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง ปี พ.ศ.2521-2527 มีโครงการเงินกู้ธนาคารโลก
จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ 12 แห่งในแต่ละเขตการศึกษา
ปี พ.ศ.2522-2523 พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการดาเนินการแยกวิทยาเขตต่างๆ
ออกเป็นอิสระ
ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการโอนวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหารไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประกาศใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ต่อมากระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผู้จบ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญเข้าเรียนวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี
ปี พ.ศ.2523 ได้มี "พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2523 " กาหนดให้มี 10 หน่วยงาน ให้เกิดหน่วยงานใหม่จากเดิม คือ กองวิทยาลัย และกองโรงเรียน
เป็นกองใหม่ คือ
1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
2. กองวิทยาลัยเทคนิค
3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ.2524 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2524 ปี พ.ศ.2527 ได้ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ.2528 ส่งเสริมแนวคิด"การอาชีวศึกษา ครบวงจร" และได้มีการจัดตั้ง "สานักงานโครงการ
พิเศษ" เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ประสานงานกับสานักงานโครงการพิเศษและรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงและงานพัฒนาชนบท และปี พ.ศ.2530 ได้มีการจัดตั้ง"วิทยาลัยการอาชีพ" ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเปูาหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา
ปี พ.ศ.2531 รับความช่วยเหลือจากเยอรมันเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคี
ปี 2532-2533 UNDP ให้ความช่วยเหลือจัดตั้ง สถาบันพัฒนา ครูอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ.2533 รัฐบาลเดนมาร์กได้ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตร ตลอดจน
ประเทศอื่น ในแถบทวีปยุโรป เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษ และอิตาลี ในการช่วยเหลือ
สถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ต่างประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
เช่น The United Nation Development Programmer (UNDP) International Labour Organization
(ILO), UNESCO เป็นต้น รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน แคนนาดา องค์กร
CIDA และการได้รับอาสาสมัครจากออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุน และอังกฤษ ในการให้ความร่วมมือต่างๆ
เพื่อการ พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการด้านอาชีวศึกษา และในปี 2533 ได้ประกาศใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
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ปี พ.ศ.2533-2535 นี้มีผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษามาก จึงจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ได้ถูกประกาศและกาหนด
ใช้จนถึง ปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่มสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน
อิสระระดับกอง
ปี พ.ศ.2535-2539 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจานวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพ ระดับ อาเภอ 60 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุน การพัฒนาชนบท เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ
ในระดับช่างกึ่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปี พ.ศ.2536-2543 ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุน พัฒนาการผลิตกาลังคนสาขาวิชาแมคคาทรอ
นิกส์ ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ.2537 มีโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่ง
ญี่ปุน (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และ บุคลากร ในสถานศึกษา 20 แห่ง
ปี พ.ศ.2538 กรมอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมอาชีวศึกษาและ
การจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกล
ปี พ.ศ. 2537-2539 ได้รับความ ช่วยเหลือ จากรัฐบาลเบลเยี่ยม พัฒนาการผลิตกาลังคนสาขาวิชา
เทคนิค การผลิตและพัฒนาสื่อการสอน
ปี พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา ได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน จัดตั้งวิทยาลัย
การอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 2 แห่ง ในปัจจุบันได้
มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) กาหนดให้ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา และกาหนดอานาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและ
ส่งเสริม การศึกษาวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะสั้นและหลักสูตร
พิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปี พ.ศ.2541 ได้กาหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอานาจจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัย
กาหนด
ปี พ.ศ.2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อพัฒนาอาชีวเกษตรตามโครงการปรับปรุง
รูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจัดหา
เครื่องมือ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัด
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อาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษาได้พัฒนา เป็นลาดับ โดยพิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอนหน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์อาชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักหนึ่งใน 5 หน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 10 ที่ระบุว่า “การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพัฒนาการและได้รับ
การส่งเสริมจากรัฐบาลไทยมาตามลาดับ โดยเริ่มต้นจากการจัดการศึกษาด้านอาชีพ และได้รู้จักคาว่า
“อาชีวศึกษา” ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย อีกทั้งในอดีต
ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น ในการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร การเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการสอนต่างๆ
การจั ด การอาชีว ศึกษาเป็ น การผลิ ต และพัฒ นากาลั งคนให้ มีส มรรถนะตามที่ส ถานประกอบการ
ต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างหน่วยงานการผลิตกาลังคน (supply side) กับหน่วยความต้องการกาลังคน
(Demand Side) ไม่ได้ประสานงานกันมากนัก จึงมีคาพู ดว่าผลิตไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความ
สนใจในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษามาก ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
(กรอ.อศ.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการตามกลุ่มอาชีพที่จะทางานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 19 กลุ่ม
อาชีพ และจะแต่งตั้งเพิ่มอีก 4 ชุด รวมเป็น 23 ชุด โดยจะมีภาคเอกชนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือภาคเกษตรกรรม
มาเป็นกาลังหลักในการจัดการ กรอ.อศ. ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเองก็จะคัดเลือก
สถานศึ ก ษาเด่ น ในแต่ ล ะกลุ่ มอาชี พเข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะอนุก รรมการ กรอ.อศ. เพื่ อ การพั ฒ นาก าลั ง คน
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ ยั่ ง ยื น เข้ ม แข็ ง โดยเน้ น เป็ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี จึ ง ได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื่ อ งมาตรฐานการจั ด การอาชี ว ศึ กษาระบบทวิภ าคี ไ ว้ เ ป็ นแนวทางทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน จะได้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีคุณภาพทั้ งด้านทักษะวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ตามที่ภาคเอกชนต้องการ
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอยกตัวอย่างที่ทางานบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
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และเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่สาคัญของประเทศ
อุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีความต้องการกาลังคนอีกประมาณ 5-6 แสน ซึ่งการจะทางานร่วมกันในหน่วยงานรัฐซึ่ง
มีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ
ภาคเอกชนที่มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกันพัฒนาการ
อาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการอาชีวศึกษาที่ภาคเอกชนมีความพึงพอใจมาก เพราะนักเรียน
นักศึกษาต้องไปฝึ กอาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสู ตร โดยที่นักเรียน
นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน ได้รับการฝึกเทคโนโลยีใหม่จากสถานประกอบการ ในขณะที่สถาน
ประกอบการก็จะได้เตรียมกาลังคนไว้ในอนาคตและยังได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการช่วยฝึกกาลังคนในครั้งนี้
อีกด้วย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษา
1. การพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แนวทางการพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและ
บริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
1) พัฒนากาลังแรงงานในภาคเกษตร โดยจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถด้ านการเกษตรที่ ใ ช้ค วามรู้ และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ อ ย่า งครบวงจร ทั้ ง การจัด หาพื้ น ที่
ทางการเกษตรตามความถนัด มีแหล่งทุนสนับสนุน และมีทักษะความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด ควบคู่กับ
การสร้างจิตสานึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อให้ภาคการเกษตร
เป็นฐานการผลิตที่มั่นคงของประเทศ
2) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ สร้างเครือข่าย
นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงเชื่อมโยง องค์ความรู้ใหม่กับ
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและบริ การที่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการอาชีวศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ระดั บ อุ ด มศึก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อมโยงกั น เป็ น ระบบ รวมทั้ ง การส่ งเสริ มทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) พัฒนากาลังคนแรงงานระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการประกอบอาชีพ
อิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่าย การผลิตและ
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พัฒนากาลังแรงงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทางควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ
4) จัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
ระดั บ การเรี ย นรู้ กั บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตามระดั บ ความสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการก า ลั ง คน
ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน
ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
5) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับ การเข้า
ออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการออกไปทางานต่างประเทศ
ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา
6) เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ ทั้งการจัดระเบียบแรงงานเพื่อการ
พัฒนาฝีมือ การดึงดูดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามาทางานในประเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
แรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและนาไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการ
จัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
7) จัดให้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของภาครัฐ
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา(พ.ศ.
2552 - 2561)
คณะกรรมการนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (กนป.) ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องรวม 14 คน มีอานาจหน้าที่ในการ
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561) ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา
(2) ประสานและให้ คาแนะน า คาปรึก ษาการด าเนิ นงานขับ เคลื่ อนนโยบายและยุท ธศาสตร์
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา
(3) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา
(4) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามที่ คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
เห็นสมควร
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และ(5) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย
ในการจั ด ท าข้ อ เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
คณะอนุ กรรมการ กนป. ด้านการพัฒ นาอาชีว ศึ กษาได้จั ดประชุม ระดมความคิ ดเห็ นจาก
คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาข้อมูลทั้งด้านความต้องการกาลังคน และ
ความสามารถในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา อีกทั้งได้ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาที่ พบ
ด้านกาลังคนอาชีวศึกษา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการกาลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนของประเทศ” รายงานผลการศึกษา “แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี พ.ศ. 2553 –
2557” แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 - 2561 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง พ.ศ. 2552 - 2561 แผนแม่บทด้านแรงงาน และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จากนั้นได้สังเคราะห์ จัดทาข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา โดยได้พิจารณาความสาคัญในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถ
แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้พิจารณาสาเหตุปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอาชีวศึกษา ใน 2 มิติ โดยทบทวนจากรายงานการวิจัยเรื่อง“การศึกษาความต้องการกาลังคน เพื่อวาง
แผนการผลิต และพัฒนากาลังคนของประเทศ” ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคน (กรอ.ศธ.) ให้จัดทาเพื่อศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและ
มีส่วนร่วม ในการวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวเนื่อง และได้กาหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตกาลังคนทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ
ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
นโยบายที่ 2 พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
สถานการณ์และทิศทางด้านความต้องการกาลังคนของประเทศ
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษา แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะมีความพยายามพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก เนื่องจาก
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แนวทางหลักของการพัฒนาบุคลากรในระดับนี้ ยังคงมุ่งให้ความสาคัญกับมิติเชิงปริมาณมากกว่าการคานึงถึง
มิติเชิงคุณภาพ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางด้านกาลังแรงงานที่แท้จริงของประเทศ
ผลการศึกษาจานวนกาลังคนที่ขาดแคลนในปี 2551 พบว่า มีนายจ้างและสถานประกอบการได้แจ้ง
ตาแหน่งงานว่างถึง 419,632 อัตรา เป็นตาแหน่งงานว่างที่มีความต้องการผู้จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และอนุปริญญา ร้อยละ 39.04 หรือ 163,834 อัตรา ขณะที่มีผู้สมัครงานระดับอาชีวศึกษาและอนุปริญญา
ทั้งหมด ร้อยละ 18.01 หรือ 91,975 คน ในจานวนนี้มีผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เข้าทางานเพียงแค่ ร้อยละ 22.01
หรือ 49,941 คนเท่านั้น ซึ่งดีขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2550 ที่มีผู้ได้รับการบรรจุให้เข้าทางานเพียง
38,714 คนเท่านั้น จากจานวนผู้สมัครทั้งหมด 88,629 คน ในขณะที่มีตาแหน่งงานว่างในระดับดังกล่าว
ถึง 156,575 อัตรา สาหรับสาเหตุประการสาคัญที่ทาให้ผู้สมัครส่วนมากไม่ได้รับการบรรจุเข้าทางาน
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เกิดมาจากการขาดความรู้ ทักษะและความสามารถที่ตรงกับความต้องการของ
นายจ้างและสถานประกอบการจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการกาลังคนเพื่อวางแผน
การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ” ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐ และเอกชนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒ นากาลังคน (กรอ.ศธ.) ให้ ศึกษา
ความต้องการและวางแผนผลิตพัฒนาและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภาคเอกชนให้ เ ข้ า มามีบ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน
รวมทั้ง ติดตามผลการผลิ ตตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง รายงานการวิจัยดังกล่ าวได้ศึกษามิติของ
ความต้องการกาลังคน (Demand Side) และมิติของการผลิตกาลังคน (Supply Side) พบประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ดังนี้
1) การผลิตกาลังคนส่ วนใหญ่ไม่ได้อิงความต้องการของประเทศ (Demand Driven) สถาบันหรือ
สถานศึกษาต่างๆ เลือกผลิตกาลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง (Supply Driven)
ทาให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
2) ผลการศึกษาจานวนกาลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) ในปี 2551 พบว่า แรงงานที่ขาดแคลน
มากที่สุด คือ แรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.55 ของจานวนแรงงานที่ขาดแคลน
ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะอยู่ในสายอาชีพการผลิตและการบริการ
3) โครงสร้างตลาดแรงงานที่เป็นอยู่มีลักษณะแหว่งกลาง คือ มีการใช้แรงงานที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมต้นหรือต่ากว่าสูงมาก รองลงมา คือ มัธยมปลาย ส่วนตรงกลางซึ่งเว้าไปอยู่ฐาน มีการใช้น้อยที่สุด คือ
ระดับ ปวช. และ ปวส. จากนั้นก็ขยับขึ้นไปที่ปริญญาตรี ปริญญาโท ตลาดแรงงานในระดับ ปวช.
เปิดตลาดแรงงานที่เล็กมาก มีกาลังการผลิตแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงาน เฉลี่ยปีละ 2-3 หมื่นคน
4) ผู้ที่เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประมาณร้อยละ 75 จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากต้องการให้ได้รับเงินเดือนที่
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สูงขึ้น และมีเพียงร้อย 25 เข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงทาให้เกิดสภาพความขาดแคลนแรงงานในระดับ ขั้น
รุนแรงมาก
5) ผู้ที่เรียนในสายวิชาชีพ อาทิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) แล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีจานวนหนึ่งยอมใช้วุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส.เพื่อสมัครเข้าทางาน
เนื่ องจากสถานประกอบการหลายแห่ งไม่ต้ องการจ้างงานระดับ ปริญญาตรี จึงยอมเข้า ทางานโดยใช้
วุฒิการศึกษาต่ากว่าที่จบ แล้วยังพบอีกว่า มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วต้องเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ต่างๆ เพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
6) สถานศึกษาในสายสามัญศึกษาเพิ่มเปูาหมายการรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อ
มัธ ยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่ว นส าคัญที่ทาให้
ทุกสถานศึกษาเร่ งเพิ่มปริ มาณผู้เรี ยนเพื่อให้ ได้ ค่าใช้จ่ายรายหัว เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้มีผู้ส มัครเรียน
อาชีวศึกษาลดลง
7) ความไม่สอดคล้องกันอย่างมากของการผลิตผู้จบการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับ ปวช.
ปวส. และระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี/โท) มีจานวนมากเกินกว่าความต้องการในพื้นที่จะรับเอาไว้ได้ ซึ่งในส่วนที่
เกินนี้ จึงต้องไปหางานนอกพื้นที่ มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่มีสาขาที่มีอุปสงค์มากกว่า อุปทาน แต่โดยทั่วไป
แล้วพบว่ามีความต้องการมากกว่าคนที่ผลิตได้ จะเกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานระดับมัธยมลงมา แต่ที่ผลิตเกิน คือ
แรงงานสายช่างระดับ ปวช. ปวส. ขึ้นไป ซึ่งมีการใช้น้อยในระดับกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีระดับ
การพัฒนาต่าสิ่งที่ขัดแย้งกัน คือ หลายจังหวัดยังพบการขาดแคลนแรงงานระดับบนที่จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี
8) ปัญหาความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณ ผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งสาขาและจานวน
เมื่ อ ออกสู่ ต ลาดแรงงานก็ ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการเชิ ง คุ ณ ภาพด้ า นสมรรถนะพื้ น ฐาน
(Core Competencies) และระดับวิชาชีพ (Functional Competencies) ที่จาเป็นในการทางาน
ความต้องการกาลังคนในเชิงคุณภาพพบว่า ทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถ
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการอยู่ โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
9) คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ สาเหตุเนื่องจาก
สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งการขาดความพร้อมใน
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และข้อจากัดของเงินอุดหนุนที่ได้รับ
10) ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
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11) ภาพลักษณ์ในการใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาบางกลุ่มส่งผลต่อ
ทัศนคติและการยอมรับของผู้ปกครองและสังคม
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา จึงกาหนดนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตกาลังคนทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สนองความต้องการของตลาด
2) พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธ์ใหม่ และครูสาขาที่ขาดแคลน
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
จากการทบทวนสภาพปัญหาในปัจจุบันด้านการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงาน เพื่อกาหนด
นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา 4 ด้าน จึงนามากาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
อาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์การอาชีวศึกษาอย่างชัดเจนควบคู่กันไปทั้ง
ทางด้านปริมาณ คุณภาพ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างสมดุล
โดยพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนของโลกอนาคต อาทิ กระแสโลกา
ภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้า การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ฯลฯ เพื่อกาหนด
เป็นวิสัยทัศน์การอาชีวศึกษาที่ช่วยสนับสนุนและตอบสนองความต้องการทางด้านกาลังคนของประเทศ ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด แต่มีความเป็นไปได้ภายใต้โอกาสและความจากัดของไทย รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร
ตระหนักว่า การพัฒนากาลังคนของประเทศไม่สามารถแยกส่วนจากความต้องการของตลาดแรงงานได้ ดังนั้น
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนากาลังคนจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงอื่นๆ ด้วย เช่นกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับภาคการผลิต เช่น ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจในหลายสาขา ฯลฯ ที่
ต้องเข้ามาร่วมสะท้อนความต้องการ และวางนโยบายการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อ
ปูองกันการเกิดปัญหาแรงงานระดับอุดมศึกษาส่วนเกิน และขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษาพร้อม
ยกระดับคุณภาพแรงงานในทุกระดับให้สู งขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2555 : 32-35)
ทิศทางการพัฒนากาลังคนของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. อุปสงค์ความต้องการกาลังคน (Demand Side)
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การพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนบนฐานความรู้
ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังนี้
1.1 การปรับโครงสร้างภาคบริการ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การขยายฐานการผลิตและการตลาด การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ลงทุน ฟื้นฟูคุณภาพ บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคส่วน
ต่างๆ
1.2 การพัฒนาภาคการเกษตร บนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับ มูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การแปรรูปพัฒนาปัจจัย
แวดล้อม
1.3การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การสร้างสภาพแวดล้ อม
ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา ประยุกต์ใช้และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในลักษณะความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเครือข่าย
วิสาหกิจเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ/บุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสร้างสรรค์ และการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
1.5 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศและพื้นฟูสิ่งแวดล้อมพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม
เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
ท้องถิ่น และกระจายไปสู่ภูมิภาค
16 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรมพัฒนาตลาด
เงินและตลาดทุนให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ กาลังแรงงานและตลาดแรงงานระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ความมั่นคงด้านพลังงาน
2. อุปทานด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน (Supply Side)
การพัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับโครงสร้างการผลิ ตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
2.1 พัฒนากาลังแรงงานในภาคเกษตร จัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ใช้ความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างจิตสานึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม
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2.2 พัฒนากาลังแรงงานระดับกลาง การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructionistการ
ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ การยกระดับอาชีวศึกษาและเชื่อมโยงกับกลุ่ มอุตสาหกรรม และ
สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังแรงงาน
2.3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ สร้าง
เครือข่ายนักวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
2.4 จัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สร้างระบบความเชื่อมโยงของคุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพชัดเจนและเตรียมพร้อมการเปิดเสรีด้านแรงงาน
2.5 เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบจากการเข้าออกแรงงานเสรี
สร้างโอกาสและเพิ่มขี ดความสามารถของคนไทยในการออกไปทางานต่างประเทศ ยกระดับด้านอาชีพและ
ทักษะด้านภาษา

แนวนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาส ตร์
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ส ากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเปูาหมายของการดาเนินงานโดย
1.1 รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแล
รายบุ ค คล การวิ จั ย พั ฒ นา แก้ ปั ญ หารายวิ ท ยาลั ย /รายสาขาวิ ช า การวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หาเชิ ง ระบบ
กลุ่มเปูาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน
และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม
19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
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2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตร
เคมี การสร้ า งเกษตรรุ่ น ใหม่ ครั ว ไทยสู่ ค รั ว โลก พลั งงานทดแทน โลจิส ติ กส์ / รถไฟ ความเร็ว สู ง อัญมณี
ยานยนต์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรมฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการอาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัด อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก ร ร่ ว มจั ด อาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานประกอบการ อปท.
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2.9 เพิ่ มช่องทางการเรี ย นอาชีว ศึกษาด้ว ย อาชีว ะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ การศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้ อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
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- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรี ยนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางาน ตามตาแหน่งหน้าที่
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ
ห้ องเรี ย น สร้ างเสริ มทัก ษะอาชี พในอนาคตด้ ว ยกิจ กรรมองค์การวิช าชี พ ปลู กฝั งคุณ ธรรมจริยธรรม วิ ถี
ประชาธิ ป ไตย ความมี วิ นั ย เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ความสามารถด้ า นนวั ต กรรม/สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English Program
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่ งเสริม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย,
การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคแ ละค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3) ด้านบริห ารงานบุ คคล สร้างเครือข่ายครู /สมาคมวิชาชีพ จัดหาลู กจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้านการสร้างความร่ วมมือทุกภาคส่ วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒ นาการจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC
ฯลฯ
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- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมาร์ก
เยอรมัน ฯลฯ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality)
แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บ ริการ
จากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการ
บริการที่เขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บริการ
ที่รับรู้” (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ์ที่เกิด ขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริการแล้ว นั่นเอง
ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้น ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญ 10
ประการดังต่อไปนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, หน้า 183-186)
1. Reliability (ความไว้วางใจ) ความสามารถที่จะให้บริการตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้อง
โดยที่มิต้องมีผู้ช่วยเหลือ
2. Tangibles (สิ่งที่สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ
3. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจที่ จะให้บริการอย่างรวดเร็วและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า
4. Credibility (ความน่าเชื่อถือ) ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการ
5. Security (ความมั่นคงปลอดภัย) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเลสงสัย
6. Access (ความสะดวก) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย
7. Communication (การสื่อสาร) การรับฟังลูกค้าและให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้
8. Understanding the Customer (ความเข้าใจลูกค้า) พยายามที่จะทาความรู้จักและเรียนรู้ความ
ต้องการของลูกค้า
9. Competence (ความสามารถ) ความรู้และทักษะที่จาเป็นของพนักงาน ในการให้บริการลูกค้า
10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมิตร) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการ
แสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า
ในการวิจัยครั้งต่อมาคณะผู้วิจัยทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีระดับของความสัมพันธ์ (Degree of
Correlation) กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้างสูง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของบริการใหม่
ให้เหลือเกณฑ์อย่างกว้างทั้งหมด รวม 5 ประการ ดังต่อไปนี้
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1. Reliability (ความไว้ใจ หรือ ความน่าเชื่อถือ) ความสามารถในการให้ บริการอย่างถูกต้องแม่นยา
(Accurate Performance) การให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และบริการที่ให้ทุกครั้ง มีความ
สม่าเสมอ ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ สามารถให้ความไว้วางใจได้ (Dependable)
2. Assurance (ความมั่นใจ) ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการบริการ (Competence)
มีสุภ าพและเป็ นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความชื่อสัตย์ และสามารถสร้างความมั่นใจให้ แก่ลู กค้าได้
(Credibility) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)
3. Tangibles (สิ่งที่สามารถจับต้องได้) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอานวยความ
สะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ
4. Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy Access)
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ (Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจ
ลูกค้า (Customer Understanding)
5. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความเต็มใจที่จะให้บริการทันที (Promptness) และ
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpfulness)
Spechler (1988) คุณภาพการให้บริก ารเป็นที่ทราบกันดีว่า การที่จะทาให้คุณภาพการบริการ
ประสบผลสาเร็จ เป็นที่พอใจของลูกค้านั้นไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการที่คิดว่าดีที่สุดเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และวิธีการ
ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง ในที่แห่งหนึ่ง ก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ผลกับที่อื่นด้วยเสมอไปทั้งๆ ที่เป็น
สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน สิ่งสาคัญที่จะเสนอในที่นี้คือรูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ ซึ่ง
เป็นหลักการทั่วไป ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดี ถึงแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันก็ตาม แต่การนาไปประยุกต์ใช้ก็
อาจมีความแตกต่างกันได้ ในการผลิตก็เช่นเดียวกันคือ ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการที่เหมือนกันเลย ใน
แต่ละบริษัทก็จะมีกระบวนการหรือระบบงานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วแต่ละกระบวนการ จะมีลักษณะ
เฉพาะตัว ที่จ ะเป็ น กุญแจไปสู่ ความส าเร็ จ ผู้ บริห ารจะต้องค้นหาปัจจัยส าคัญให้ พบ และทาการปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าภายในและภายนอก โดยมีปัจจัยสาคัญสองประการที่จะต้องตระหนัก อยู่เสมอ นั่นคือ การเพิ่ม
ผลผลิต (Productivity) และคุณภาพ (Quality) จาก Service Quality Effectiveness Model จะพบว่า
เน้นถึงความสาเร็จของกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการโดยรูปแบบจะกาหนดแนวทาง
และทิศทางของความสาเร็จของงานบริการ ซึ่งมีปัจจัยสาคัญ 7 ประการ คือ
1. การทาให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ (Customer Satisfaction and Beyond)
2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
3. วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี (Methods, System and Technology)
4. การตระหนักถึงคุณภาพ (Quality Awareness)
5. การฝึกอบรม (Training)
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6. การมีส่วนร่วม (Involvement)
7. การเป็นที่รู้จัก การยอมรับนับถือ (Recognition)
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผู้สร้าง "แบบสารวจความพอใจในอาชีพ"
(The Vocational Preference Inventory) ได้สร้าง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ขึ้นโดยมีความคิดพื้นฐาน
4 ประการ (Holland. 1973: 2 - 4) ดังนี้
1. บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆ ต่อไปนี้คือ
งานช่างฝีมือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการการศึกษาและสังคม งานสานักงานและ
เสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม
บุคลิกภาพแต่ละลักษณะเป็นผลจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ กับแรงผลักดันส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วยศักดิ์ตระกูล บิดามารดา ระดับชั้นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประสบการณ์เหล่านี้
จะก่ อ ให้ เ กิ ดความรู้ สึ ก ชอบหรื อ ไม่ ช อบ และความรู้สึ ก ชอบหรื อไม่ ช อบนี้ จ ะกลายเป็ น ความสนใจ และ
จากความสนใจจะนาไปสู่ความสามารถเฉพาะ ท้ายที่สุดความสนใจและความสามารถเฉพาะจะกาหนดให้
บุคลิกคิด รับรู้ และแสดงเอกลักษณ์ของตน
2. สิ่งแวดล้อมของบุคคลก็แบ่งได้เป็น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆ ข้างต้นเช่นเดียวกัน
สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างนี้ถูกครอบงาโดยบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและความกดดันบาง
ประการและโดยเหตุที่บุคลิกภาพต่างกัน ทาให้ความสนใจและความถนัดต่างกันด้วย บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหัน
เข้าหาบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน ดังนั้น บุคคลในกลุ่มเดียวกันจึงมักจะมีอะไรๆ
คล้ายๆ กัน
3. บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถของเขาทั้งยังเปิด
โอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา
4. พฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดโดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราทราบบุคลิกภาพ
และสิ่งแวดล้อมบุคคลก็จะทาให้เราทราบถึง ผลที่จะติดตามมาด้วย ซึ่งได้แก่การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน
ความสาเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม
นอกจากความคิดพื้น ฐาน 4 ประการข้างต้นแล้ ว ฮอลแลนด์ยังมีแนวคิดปลีกย่อยเพิ่มเติมอีก 4 ประการ
(Holland. 1973 : 4 - 5) ดังนี้
1. ความสอดคล้องต้องการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลักษณะมีความสอดคล้องต้องการ
เช่น บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้งกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจ
อาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค หรือบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานสานักงานและ
เสมียนกับบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
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2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชัดอยู่ลักษณะหนึ่ง
แม้จะมีบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ปะปนอยู่บ้าง แต่บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลักษณะต่างๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
จนยากต่อการชี้ชัดลงไปว่า บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลักษณะใด
3. ความเหมาะสมกัน (Congruence) บุคลิ กภาพและสิ่ งแวดล้อมต้องมีความเหมาะสมกัน
เช่น สิ่งแวดล้อมของผู้มีความสนใจประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้ง ย่อมเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้มี
ความสนใจอาชีพประเภทนี้มากกว่าบุคลิกภาพของผู้มีความสนใจประเภทอื่น
4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุที่บุคลิกภาพแต่ละลักษณะและสิ่งแวดล้ อมแต่ละอย่างมิได้
แยกจากกันโดยเด็ดขาด และต่างก็มีความสัมพันธ์ภายในกันอยู่ ดังนั้นเมื่อบุคคลมีบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งก็ทา
ให้สามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลักษณะอื่นได้ด้วย
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์
"ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์เป็นผลจากการสังเกตของเขาและของคนอื่นๆ เกี่ยวกับความ
สนใจ ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพันธ์กับทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford. 1954) ซึ่งได้
วิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ ด้านจักรกล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
บริการสังคม ด้านสารบรรณ ด้านธุรกิจ และด้านศิลปะ นอกจากนี้ ทฤษฎีของฮอลแลนด์ยังมีส่วนคล้ายคลึงกัน
กับทฤษฎีของแอดเลอร์ (Adler. 1939) ของฟรอมม์ (Fromm. 1947) ของจุง (Jung. 1933) ของเซลดอน
(Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร์ (Spranger. 1928)
โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยจาแนกลักษณะของบุคคลมีแนวความคิดมาจากลินดั น
(Linton. 1945) ซึ่งกล่าวว่า "แรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อมจะถูกถ่ายทอดไปยังบุคคล"
อนึ่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความต้องการ (needs) และแรงกดดัน (pressures) ของเมอร์เรย์ (Murray. 1938)
ก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ฮอลแลนด์คิดทฤษฎีของเขาขึ้น
กล่าวโดยสรุป "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพื้นฐานดังนี้
1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพ
2. แบบสารวจความสนใจคือแบบสารวจบุคลิกภาพ
ฮอลแลนด์ได้กล่าวถึง "การเลือกอาชีพ" ไว้ว่า "การเลือกอาชีพคือ การกระทาที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ
ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นงานและ
ทักษะ"
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Roe (Roe’s Theory)
ความเป็นมาของทฤษฎี (อ้างใน พิสมัย หาญสมบัติ, 2542, หน้า 24-28) Anne Roe เป็นนักจิตวิทยา
คลินิก ได้สร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1957 โดยอาศัยผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่ทาไว้หลาย
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โครงการ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด และ
ภูมิหลัง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพของบุคคล Roe ได้สรุปผลงานวิจัยไว้สองประการคือ
1. บุคลิกภาพมีความแตกต่างกันตามพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แบบแผนความสนใจและแรงจูงใจอันจะ
นาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล
2. ความแตกต่างของบุคลิกภาพของบุคคลในการเข้าสู่อาชีพนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์บางอย่าง
ในวัยเด็ก Roe ได้ปรับปรุงทฤษฎีใหม่ในปี ค.ศ. 1964 โดยใช้ความเข้าใจตามทฤษฎีของ Maslow เป็นพื้นฐาน
จึงจัดทฤษฎีของRoeอยู่ในประเภท “ทฤษฎีความต้องการ” (Needs Theory) เพราะได้ให้ความสนใจต่อความ
ต้องการของบุคคล Roe เห็นว่าทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของความต้องการ ซึ่งบุคคลพยายามหาทาง
ตอบสนองความต้องการของตน อาชีพในทัศนะของ Roe นั้น ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงกิจกรรมที่บุคคลทาเพื่อหา
เลี้ยงชีพเท่านั้น แต่หมายถึงวิถีชีวิต หรือ กิจกรรมที่บุคคลกระทาเกือบตลอดชีวิตเพื่อให้ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการของตนทุกระดับวิถีชีวิตหรือรูปแบบของการดาเนินชีวิตของบุคคลจึงเป็นผลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเลือกรูปแบบการดาเนินชีวิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในระดับต่าง ๆ จึงเกิด
เป็นอุปนิสัยในการเลือกอาชีพของบุคคล
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1. ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาและให้
ความหมายไว้ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจจะศึกษากันในสองมิติ คือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
(Job Satisfaction) และมิติทางด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (ServiceSatisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ศึกษาในมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงแนวคิดไว้หลายทัศนะ ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจ หมายถึง “สภาพความรู้สึก ความพอใจ ความประทับใจ ความชอบและความรู้สึกที่
ดีต่อสิ่งต่างๆ”
สุรัตนา ใบเจริญ (2540, หน้า 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า “เป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบ
และพอใจของบุคคล อันเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจที่ได้รับ ทาให้เกิดความรู้สึกตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติสิ่ง
นั้นให้บรรลุเปูาหมายและประโยชน์สูงสุดซึ่งผลมาจากความพึงพอใจ คือ ความต้องการ”
ฉวีวรรณ เอี่ยมแม้น (2541, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง “ความรู้สึก
ชอบความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกที่ดีที่เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวัง”
กาญจน์ เรืองมนตรี (2543, หน้า 41) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า “เป็นความรู้สึกรัก ชอบ
ภูมิใจ สุขใจ อันจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา
ให้กับงานอย่างแท้จริง”
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 26) ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกรวมของ
บุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ
ผลที่เป็นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ และ
ประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งการมีผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ”
โชคชัย งามวงษ์ (2549, หน้า 32) ได้สรุปความหมายของวามพึงพอใจไว้ว่า “ความรู้สึกรัก ชอบ
ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการของเขาได้”
วนิชา ศรีตะปัญญะ (2551, หน้า 46) กล่าวว่าความพึงพอใจ คือ “ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ ที่แต่ละบุคคลได้รับและจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน”
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความพอใจ ความประทับใจ
ความชอบและความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งต่างๆ เป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบและพอใจของบุคคล อันเป็นผลเนื่องมาจาก
แรงจูงใจที่ได้รับ ทาให้เกิดความรู้สึกตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นกัน อีกทั้งเป็นความสุขของบุคคลที่เกิด
จากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนและเป็นไปตามเปูาหมาย
2. ทฤษฎีความพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาและให้ความจากัดความสรุปเอาไว้ ซึ่ง
มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two factors theory) เฮิร์ซเบร์ก และคน
อื่นๆ ศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร 200 คน จากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ที่เมืองพิทสเบร์กมลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา จากผลการวิเคราะห์คาตอบที่ได้รับ เฮิร์ซเบิร์ก ได้ข้อสรุป
ว่า คนเรามีความต้องการที่แยกออกจากกันโดยอิสระอยู่ 2 ประเภท ไม่ขึ้นอยู่ระหว่างกันและมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของคนในการทางานเขาค้นพบว่าเมื่อคนมีความรู้สึกไม่พอใจต่องานของพวกเขาพวกเขาจะพูด
สภาพแวดล้อมการทางานของพวกเขา ในทางกลับกันเมื่อพวกเขามีความรู้สึกที่ดีต่องานของพวกเขาพวกเขา
จะพูดถึงงานโดยตัวของมันเอง เฮิร์ซเบิร์ก เรียกความต้องการประเภทแรกว่า ปัจจัยค้าจุน (Hygiene factor)
เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมการทางานของคนและทาหน้าที่ปูองกันไม่ให้ความไม่พอใจในงาน
เกิดขึ้น เขาเรียกความต้องการ ประเภทที่สองว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivationfactor) เนื่องจากว่าปัจจัยเหล่านี้
สามารถจูงใจคนให้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฮิร์ซเบิร์ก ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจในการทางานว่าคน
ที่จะทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจที่จะทางาน ซึ่งเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factorx) มี 5 ประการ คือ
1. ความสาเร็จในงานที่ทา (Achievement)
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
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3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน (Advancement)
ส่วนปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยที่ไม่ใช้สิ่งจูงใจแต่เป็นปัจจัยที่จะค้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล ปัจจัยค้าจุนนี้เป็นสิ่งจาเป็นเพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ บุคคลในองค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยค้าจุนมี 10 ประการ คือ
1. นโยบายการบริหารงานของหน่วย (Company Policy and Administration)
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility growth)
3. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
(Interpersonal relation Superior, Subordinate, Peers)
4. เงินเดือน (Salary)
5. สถานะของอาชีพ (Status)
6. ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personnel life)
7. ความมั่นคงในงาน (Security)
8. สถานการณ์ทางาน (Working Conditions)
9. เทคนิคของผู้นิเทศ (Supervisor Technical)
10. ความต้องการอานาจ (The need of power)
แนวความคิดของเฮิร์ซเบิร์กนี้แยกสิ่งที่ทาให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่พอใจในงาน
ออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจนการลดสิ่งที่ทาให้ไม่พอใจสามารถทาให้เกิดความสงบในองค์การได้และอาจสร้าง
แรงจูงใจได้บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรง
สรุปทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์กเบิร์ก ได้กล่าวถึงปัจจัย 2 กลุ่ม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานคือ
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนโดยปัจจัยจะเป็นสิ่งจูงใจในการทางานแต่ขาดหรือไม่มีปัจจัยเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ความไม่พอใจ แก่ผู้ที่ทางานซึ่งจะมีหน้าที่ปูองกันหรือค้าจุนไม่ให้บุคลากรเกิดท้อถอยไม่อยากทางานและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานได้ (Herzberg, Frederick And Other, The Motivation to Work, อ้างใน
จรูญ ไพลดา 2542, หน้า 22 – 23)
2.2 ทฤษฎีลาดับความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’ s need hierarchy) มาสโลว์ ได้
สมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ทันหมดไปความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นซึ่งความต้องการจะเป็นไป
ตามลาดับดังนี้
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2.2.1 ความต้องการด้านสรีระ (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของ
มนุษย์และเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ
2.2.2 ความต้องการปลอดภัย (Safety needs) เป็นความรู้สึก ที่ต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
2.2.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เมื่อความต้องการทางร่างกายและความ
ต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย
ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วมและ
ได้รับการยอมรับได้รับความเป็นมิตร และความรักและความเป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วม
และได้รับการยอมรับได้รับความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
2.2.4 ความต้องการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem needs) ความต้องการด้านนี้ เป็นความ
ต้องการการระดับสูงที่เกี่ยวกับความอยากเด่นในสังคมต้องการให้บุคคลอื่นยกย่องรวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
2.2.5 ความต้องการที่จะทาความเข้าใจตนเอง (Need for self actualization) เป็นความ
ต้องการที่จะเข้าใจตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถความสนใจความต้องการของ
ตนเอง ยอมรับได้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง สรุปจะเห็นว่าความต้องการของมนุษย์มีอยู่มากมายทั้ง
ปริมาณและขอบเขต เพราะมนุษย์ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน การกาหนดความต้องการของมนุษย์
ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้นการทาความเข้าใจเรื่องความต้องการของมนุษย์ จึงนับว่ามีความสาคัญต่อผู้บริหารเป็น
อย่างมาก ในด้านการกาหนดสิ่งจูงใจหรือปัจจัยที่เหมาะสมกับความต้องการ (Maslow, Abraham. ,
Administration Relationships, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ หน้า, 411 – 412)
2.3 ทฤษฎี อี.อาร์.จี. (E.R.G.Theory) ทฤษฎีการจูงใจความต้องการนี้เป็นทฤษฎีที่ อัลเดอร์เฟอร์
ได้ปรับปรุงมาจากแนวความคิดทฤษฎีของ มาส์โลว์ (Abraham H. Maslow) และนาเสนอผลการทดลองที่ได้
ค้นพบว่า คนเรามีความต้องการหลักอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ
2.3.1 ความต้องการในการดารงชีวิต (Existence Needs : Needs : E) เป็นความต้องการ
ของมนุษย์ทุกรูปที่เกี่ยวข้องกับด้านร่างกายและวัตถุ เพื่อที่จะทาให้เกิดความเป็นอยู่ที่สุขสบาย
2.3.2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) เป็นความต้องการที่จะมี
การติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้องด้วย
2.3.3 ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เป็นคนความต้องการที่จะ
เจริญก้าวหน้าในการทางาน เป็นการที่คนสามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนในการทางาน อย่างเต็มที่
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และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น (Clayton P.Alderfer,Alderfer’s Existence Relatedness
Growth Theory, อ้างใน เสกสรร ธรรมวงศ์ 2541, หน้า 41 – 42)
จากทฤษฏีต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า มนุษย์มีความต้องการสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และความต้องการของ
มนุษย์นั้นย่อมแตกต่างกันไป อาจจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนองจนทาให้เกิดความพึง
พอใจ ดังนั้นการสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive)
หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของตนเอง ซึ่ ง ความต้ อ งการของแต่ ล ะคนไม่ เ หมื อ นกั น ความต้ อ งการบางอย่ า งเป็ น
ความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาบาก
บางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition)
การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะ
จูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับ การกระตุ้นอย่างเพียงพอจน
เกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ
บางอย่ าง ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึ งทุ่ มเทเวลาและพลั งงานอย่า งมากเพื่อให้ ไ ด้มาซึ่ง ความปลอดภั ย
ของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ
ความต้องการของมนุ ษย์จ ะถูกเรี ยงตามล าดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุ ดไปถึงน้อยที่สุ ด ทฤษฎีของมาสโลว์
ได้จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก
อากาศ ยารักษาโรค
2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการ
เพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ
และสถานะทางสังคม
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5. ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุด
ของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ
บุ ค คลพยายามที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ความต้ อ งการที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรกก่ อ นเมื่ อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้าง
ความพึง พอใจให้ กับ ความต้องการที่ส าคัญที่สุ ดล าดับ ต่อไป ตั ว อย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้ องการ
ทางกาย) จะไม่ส นใจต่องานศิล ปะชิ้น ล่ าสุ ด (ความต้องการสู ง สุ ด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้ อื่น หรื อ
ไม่ ต้ อ งการแม้ แ ต่ อ ากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ (ความปลอดภั ย ) แต่ เ มื่ อ ความต้ อ งการแต่ ล ะขั้ น ได้ รั บ ความพึ ง พอใจ
แล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วย
สร้ างให้ เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ งเร้าเหล่ านี้อยู่นอกเหนือ
การควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรม
หลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทาสิ่งใดๆ
ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลาบาก โดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์
โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพื่อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อารมณ ์ เพชรชื่น (2547) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้มี 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาภูมิหลังของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความต้องการศึกษาต่อและไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (2) เพื่อศึกษา
ความส าคั ญ ของตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน และ
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสถานศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

34
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนการออกแบบการวิจัย ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียน ที่กาลังศึกษาหลักสูตร
พาณิชยการและบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2545 จากโรงเรียนเอกชน 8 โรงเรียน ในเขตจังหวัดชลบุรี
และฉะเชิงเทรา รวม 4,866 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง 408 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ถามภูมิหลังของ
นักเรียน ตอนที่ 2 ถามความสาคัญของตัวแปรความต้องการที่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ตอนที่ 3
ถามลั กษณะของสถานศึ กษาและลั ก ษณะการบริ ห ารจั ดการ สถิติ ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ปีที่ 3 ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-19 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยส่วนมากอยู่ในระดับ
พอใช้ได้ หรือปานกลางรายได้ของครอบครัวส่วนมากค่อนข้างต่า บิดามารดาส่วนมากประกอบอาชีพเป็น
ลูกจ้างหลังจากจบการศึกษาระดับ ปวช. แล้ว ส่วนมากต้องการศึกษาต่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลื อกศึกษาต่อคือ ต้องการพัฒ นาตนเอง ต้องการพัฒนาทางอาชีพ ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เกี่ย วข้อง และต้องการพัฒ นาสถานภาพทางสั งคม ตามล าดับปัจจัยของสถานศึกษามีความสั มพันธ์กั บ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยของสถานศึกษาคือปัจจัยด้านโรงเรียน
ที่สาคัญได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอน ที่ตั้งของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ตามลาดับ และปัจจัยการบริหาร
จัดการ ที่สาคัญ ได้แก่ ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติตนของครู ระบบการจัดการภายใน สภาพแวดล้อม
และระบบการแนะแนวและจัดหางาน ตามลาดับ
ไพฑูรย์ เทพทับ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนในวิทยาลัย การ
อาชีพไทรน้อยและวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษา 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าศึกษา 3) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเข้าศึกษา ของ
ผู้เรียน จาแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาของผู้เรียน จาแนกตามปัจจัย
ที่เลือกเข้าศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่เลือกตัด สินใจเข้าศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้วิจัยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อยและวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จานวน
360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, และ ค่าไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษา นักศึกษามีปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษาเกี่ยวกับชื่อเสียงของวิทยาลัย
เพราะเป็ นที่ย อมรั บจากสถานประกอบการ อาจารย์ผู้ สอนมีประสบการณ์ในการสอน ศิษย์เก่าจบออกไป
ประกอบอาชี พ ได้ แหล่ งที่ ตั้ ง และอาคารสถานที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเรีย น การคมนาคมมีร ถโดยสารผ่ า น
ประหยัดค่าเทอม และจบแล้วสามารถหางานทาได้ 2. ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษา ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญใน
ด้านหลักสูตร ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่และอุปกรณ์ และด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 3. นักศึกษา
ที่มีสถานศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจด้านหลักสูตร ด้านค่าใช้จ่าย และด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน
สาขาแตกต่างกันมีการตัดสินใจด้านค่าใช้จ่าย และด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน อาชีพและรายได้ของ
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ผู้ป กครองแตกต่างกัน มีการตัดสิน ใจด้านหลั กสู ตร ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ และด้านการประชาสั มพันธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 4. ชื่อเสียงของวิทยาลัยแตกต่างกันมีการตัดสินใจด้านหลักสูตร
และด้ า นสถานที่ แ ตกต่ า งกั น ชื่ อ เสี ย งของอาจารย์ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจด้ า นหลั ก สู ต ร และด้ า น
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน ชื่อเสีย งศิษย์เก่าแตกต่างกันมีการตัดสินใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน แหล่ง
ที่ตั้งและความประหยัดแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจด้านสถานที่แตกต่างกัน การคมนาคมแตกต่างกันมีการ
ตัดสิ น ใจ ด้านค่าใช้จ่ าย และด้านประชาสั มพันธ์แตกต่างกัน การมีงานทาแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจด้าน
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 5. เพศ อายุ สถานศึกษา สาขา อาชีพผู้ปกครอง และ
รายได้ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อารี ย ะ น้ อ ยค า (2550) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “เหตุ ผ ลต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม” วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเหตุผลต่อ
การเข้าศึกษาของนักเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลั ยการอาชีพนครปฐม กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
จานวน 226 คน แบ่งเป็นสาขาช่างอุตสาหกรรม จานวน 128 คน พาณิชยกรรม จานวน 67 คน และคหกรรม
จานวน 31 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบชนิดสัดส่วน (proportionate random sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ศึกษาสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และเหตุผลต่อการเข้าศึกษาของนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลต่อ
การเข้าศึกษาของนั กเรี ย นระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชีพวิทยาลั ยการอาชีพนครปฐมทั้ง 8 ด้าน กล่าวคือ
ด้านความถนัด และความสนใจ ด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสามารถ ด้านบุคคลรอบข้างที่ เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน ด้านอาชีพ และรายได้ของบิดามารดา ด้านรายได้ ความมั่นคง และความก้าวหน้า ด้านเกียรติยศ และ
ชื่อเสียง ด้านค่านิยมที่มีต่ออาชีพ และตลาดแรงงาน และด้านสถานศึกษา โดยด้านค่านิยมที่มีต่ออาชีพ และ
ตลาดแรงงาน ด้ า นรายได้ ความมั่ น คง และความก้ า วหน้ า ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ สติ ปั ญ ญา ความสามารถ
ด้านสถานศึกษา ด้านความถนัด และความสนใจ และด้านเกียรติยศ และชื่อเสียง เป็นเหตุผลต่อการเข้าศึกษา
ต่ออยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง และชุมชน และด้านอาชีพ และรายได้ของบิดามารดา
เป็นเหตุผลต่อการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับปานกลาง
อุไรวรรณ ปุณณะเวส (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้า
ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา”การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านสั งคมเศรษฐกิจของนักเรียนและ ผู้ปกครอง ที่เลือกเข้าศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลั ยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่
นักเรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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พระนครศรีอยุธยา และ 3) เปรีย บเทียบระดับปัจจัยในการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิ จ ของนั ก เรี ย นและผู้ ป กครอง โดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากนั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 – 2 คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จานวน 266 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD. ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี พักอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความต้องการเลือก
เรี ย นสาขาพาณิช ยกรรม ผู้ ป กครองมีร ะดับการศึก ษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 7,001-10,000 บาท 2. นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กั บ ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาในคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ในด้ า นการวางแผน ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย และ
ด้านการสนับสนุนการศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสถานที่ นักเรียนให้ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
3. นักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มีอายุ ระดับชั้นที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระดับ
การศึกษาของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน อาชีพของบิดา- มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน
และรายได้ต่อเดือนของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กาธร ธรรมพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจั ยที่มีผ ลกระทบต่อการตัดสิ น ใจศึกษาต่ อในระดั บ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาสาหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจพบว่า การเรียนหลักสูตร อาชีวศึกษา
สามารถทางานมีรายได้มากกว่าการเรียนในระดับสามัญ
บัณฑิต ใจกล้า (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัย
การอาชีพเชียงคา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา” การศึกษา
อิสระครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพเชียงคา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาเภอ
เชีย งคา จั งหวั ดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้ว ยผู้ บริ ห าร จานวน 5 คน และครู 36 คน
รวม 41 คน ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา 2551 มีปัจจัยที่ใช้ใน
การศึ ก ษา 6 ด้ า นคื อ ด้ า นการวางแผนการใช้ ห ลั ก สู ต ร ด้ า นการจั ด ครู เ ข้ า สอน ด้ า นการจั ด สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก ด้านการฝึกงาน ด้านการนิเทศและพัฒนาบุคลากรการสอน และด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกั บการบริหารหลั กสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ เชี ย งค า สั ง กั ด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
อ าเภอเชี ย งค า จั ง หวั ด พะเยา ทั้ ง 6 ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นการฝึ ก งาน
มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ด้ า นการประเมิ น การเรี ย นการสอน การจั ด ครู เ ข้ า สอน
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ด้ า นการจั ด การสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้ า นการนิ เ ทศและการพั ฒ นาบุ ค ลากรการสอน และ
ด้านการวางแผนการใช้ ห ลั กสู ตรตามล าดับ ส่ ว นผลการศึกษาเกี่ย วข้องกั บปัญหาของการบริห าร พบว่ า
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรมีปัญหามากกว่าด้านอื่น ส่วนด้านการฝึกงานมีปัญหา
น้อยกว่าด้านอื่น
ไพรสณธ์ ใจอินถา (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา” การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการ
อาชีพเกาะคา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ
เกาะคา จังหวัดลาปาง และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการ
อาชีพเกาะคา จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา กลุ่มประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 จานวน 238 คน และ
น าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยหาค่ า การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
ค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐ านใช้ส ถิติวิเคราะห์ ความถดถอยพหุ
ผลการศึกษาพบว่านั กเรี ย นส่ว นใหญ่เป็ น เพศชาย มีอายุ 16 ปี ส่ ว นใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอาเภอเกาะคา
ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่ากว่า 5,000 บาท รู้จักวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
จากเพื่อน และผู้ปกครองเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียน 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านผู้ปกครองและครูโรงเรียนเดิม คุณภาพการบริการ
สภาพแวดล้อม และการยอมรับทางสังคม มีระดับความสาคัญในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านเพื่อน
หรือกลุ่มเพื่อน มีระดับความสาคัญในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย การอาชี พ เกาะคาที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยอิ ท ธิ พ ลของผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นเดิ ม อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นหรื อ กลุ่ ม เพื่ อ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร
สภาพแวดล้อม และการยอมรับทางสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาโดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยใน
การเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ” วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยใน
การเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยใน
การเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ตามประเภทโรงเรี ย นและเพศ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 324 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในการเลือก
เข้าศึกษาในโรงเรีย นอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านอิทธิพล
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จากกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมาก 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในการเลือก
เข้าศึกษาในโรงเรีย นอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านภาพลั กษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก และด้านค่าเล่ าเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับมาก 3. เปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียนและ เพศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 3.1 ผลการเปรียบเทียบตามประเภทโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรีย น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนใจในวิชาชีพ และ
ด้ า นอิ ท ธิ พ ลจากโรงเรี ย น/ครู แ นะแนว แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นปั จ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษาในการเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยุพเยาว์ ชาติชานาญ (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับ
ปวช. และปวส. ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จังหวัดพังงา” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปวช. และปวส. ของนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพตะกั่วปุา จังหวัดพังงา จาแนกตามสถานภาพของนักศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา
สาขาวิชาที่เลือกเรียน และอาชีพของผู้ปกครอง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จานวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าวิกฤติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.10 อายุ 16-18
ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.37 ระดับชั้นที่ศึกษามากที่สุดคือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 59.18 สาขาวิชาที่เลือก
เรียนมากที่สุดคือ สาขายานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 13.78 และอาชีพของผู้ปกครองมากที่สุ ดคือ รับจ้าง คิดเป็น
ร้อยละ 47.96 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปวช. และปวส. ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น
มากเป็ น ล าดั บ ที่ 1 คื อ ด้ า นบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ฯ รองลงมาคื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และ
ด้านภาพลักษณ์และสภาพแวดล้ อมของวิทยาลัยฯ เป็นล าดับสุ ดท้าย 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา สาขาวิชาที่เลือกเรียน และอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปวช. และปวส. ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปุา จังหวัดพังงา
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาย
วิชาชีพในสถานศึกษา” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นผู้เรียนที่มาจากทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาร่วมงาน อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ที่จัด
ขึ้น ระหว่างวัน ที่ 27-28 พฤศจิ กายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้จากประชากร
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จานวน 854 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 50.10 กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 51.40 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.50
– 2.99 ร้อยละ 34.50 ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40.30 ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 –
19,999 บาท ร้อยละ 41.30 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 65.00 การศึกษาของผู้ปกครอง
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 39.30 บิดามารดาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ร้อยละ
89.00 สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร้อยละ 48.40 มีจานวน
ผู้เรียนมากกว่า 2,000 คน ร้อยละ 44.10 และเปูาหมายของนักเรียนในการศึกษาต่อสายวิชาชีพ คือการเป็น
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 82.80 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ พบว่า
มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน
ของผู้ ป กครอง ด้ า นพฤติ ก รรมการเรี ย นของผู้ เ รี ย นและด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาค่าเฉลี่ ย น้ อย ได้แก่ด้านการจั ดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้านชื่อเสี ยงของสถานศึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน
หน่ ว ยงานที่มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบหลั กในการพัฒ นาคุณภาพแรงงานสายอาชีพได้แ ก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมถึงกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่จะดาเนินการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจานวนแรงงานให้มากขึ้น
รวมทั้งความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการร่วมกันพัฒนาแรงงาน
อาชีวะในอนาคตรวมทั้งการพัฒนาปัจจัยด้านคุณภาพของแรงงานอาชีวศึกษา ในการเปิดเสรีการประชาคม
อาเซียน นั้นพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพ ด้านการสื่อสารและ
สังคม เช่น ภาษาอังกฤษทักษะการประกอบอาชีพการสื่อสาร
กฎหมายและนโยบายสนับสนุนต่างๆ ที่รองรับการพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องการศึกษาในกลุ่ม
อาชีว ะเช่น การออกนโยบายในการสนับ สนุนด้านการให้ ความช่วยเหลื อในการศึกษาปรับเปลี่ ยนรูปแบบ
การศึกษาและพัฒนานักเรียนอาชีวะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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จากการศึกษางานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ องกับ การศึก ษาสภาพปัญ หา และการเพิ่มปริมาณผู้ เรียน พบว่ า
การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง ที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการพัฒนาทางอาชีพ ต้องการตอบสนอง
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาที่
ต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่แตกต่างกัน โดยได้รับอิทธิพล
จากผู้ปกครองและครูโรงเรียนเดิม อิทธิพลของเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน คุณภาพการบริการ สภาพแวดล้อม และ
การยอมรับทางสังคม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง เพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยการ
สร้ างเครื อข่ายและการมีส่ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่นที่มีผ ลต่อการยกระดับคุณภาพสถานศึ กษา ได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง มีกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ

