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   2. ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอาชีพควรมีการกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าท่ีกํากับและ
ดูแลศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ และควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างพอเพียง 

   3. สโมสรฟุตบอลอาชีพหรือศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนควรนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึก
นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปศึกษาแล้วนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและความ
พร้อมของสโมสรหรือศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน เพ่ือให้สามารถพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีการเตรียมการด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ดําเนินการด้วยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถด้านการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและแบ่งกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเป็นรุ่นอายุตามพัฒนาการ
และการเจริญเติบโต มีการประเมินผลการพัฒนาของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดเส้นทาง
การพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับที่สูงข้ึนตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสมรรถนะบุคลากรในศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลของ

สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
   2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรฟุตบอลเยาวชนสําหรับศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ของสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีเป็นแกนกลาง เพ่ือให้แต่ละสโมสรนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปรัชญาฟุตบอล
ของแต่ละสโมสร 

   3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการนํารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพไปใช้ 
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แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตร
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 วิเคราะห์นโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษา 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือตัวแทนผู้ใช้
กําลังคนสายอาชวีศึกษาจํานวน 3 กลุ่ม คือ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มตัวแทนท่องเที่ยว 
ในเขตภาคเหนือตอนล่างท้ัง 9 จังหวัด จํานวนท้ังสิ้น 27 คน และในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จํานวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ท่ีใช้กําลังคนสายอาชีวศกึษา 2) กลุ่มผู้ท่ีผลิตกําลังคน
สายอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่าในการเตรียมความพร้อมของกําลังคนสาย
อาชีวศึกษาน้ันจะต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นใน 3 ประเด็น (1.1) ด้านความรู้ (Knowledge)  (1.2) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) และ (1.3) ด้านทักษะ (Skill) ส่วนแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน  
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(2.1) นโยบายของการอาชีวศึกษาควรเป็นการจัดการด้านหลักสูตรโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบระบบ
ทวิภาคี (2.2) นโยบายการปรับวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับท้ังในส่วนของสถานศึกษา (2.3) 
นโยบายการผลิตเพ่ิมกําลังคนสายอาชีวศึกษาในภาคธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวเพราะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
(2.4) นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นเฉพาะทางมากข้ึน และ (2.5) นโยบายในการส่งเสริมให้กําลังคนสาย
อาชีวศึกษามีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่า (3.1) รัฐจะต้อง
มีการจัดการอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ (3.2) เน้นให้กําลังคนสายอาชีวศึกษา
สามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง (3.3) จะต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในระบบทวิภาคี (3.4) กําลังคนสายอาชีวศึกษาจะต้องมีความพร้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย และคุณธรรม (3.5) กําลังคนสายอาชวีศึกษาจะมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพของตนเอง (3.6) รัฐส่งเสริม
และสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยกันพัฒนาศักยภาพ
ให้กับกําลังคนสายอาชีวศึกษา และ (3.7) เสริมสร้างทักษะสําหรับการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยี 
 

คําสําคัญ : แนวโน้ม / การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา / ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
This study aimed to study and analyze three main parts in the department of Commerce 
vocational certificate of the Southern or north to support  the Asean community ; policies : in 
vocational manpower development  to support ASEAN community ; the trend of developing 
vocational manpower  ; recommendations for developing vocational manpower there are 
more methodology will be applied firstly, the qualitative research (Qualitative research) will 
be used to analyze policy related to vocational manpower secondly the (In depth interview 
main group from the samples ; namely) : the Chamber province, the Provincial Federation of 
industry Group : and the Travel Agents in all of the nine in the Southern or north which 
counts for 27 people will be implemented. Finally focused group discussion among those who 
use manpower vocational and those who produce the capacity vocational in the southern or 
north will be used. The research found that there are three basic features knowledge attitude 
and skill in the preparation of manpower line. In the aspect of developing, it involves in a 
manpower vocational policy of vocational training should be organized curriculum by 
emphasizing on teaching a system of bilateral which a policy in adjusting the quality of 
education to be acceptable a policy to increase a manpower in the tine of a tourism a policy 
to development a more specialized curriculum, a policy to improve potential of manpower 
vocational in a command of foreign languages as a reality of the research, there are seven 
suggestions to develop the manpower vocation to support the Asian. Firstly, the government 
should support the vocational schools continued and consistency secondly, developing the 
curriculums which helps create a manpower to work potentially are needed thirdly, the 
government should encourage to private sector to participate more in the bilateral education 
system fourthly, the vocational manpower is need to prepare on the basis of accountability 
discipline and morality fifthly the manpower vocational should have a positive attitude 

towards their careers sixthly the government should support and increase a private sector in 
participation to improve education to help their develop manpower the potential of vocation 
finally, skills of the manpower vocation should improve the of communication and 
technology 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การอาชีวศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรสาย
อาชีพ ซ่ึงเป็นกําลังคนสายอาชีวศกึษาท่ีมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ดังเช่นท่ี ดร.สมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ เพราะประเทศจะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าไม่ได้หากไม่มีคนที่มีความสามารถ ซ่ึงอาชีวศึกษาไม่ได้มี
ความสําคัญน้อยกว่าการศึกษาในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้นบทบาทสําคญัของสถานบัน
การอาชีวศึกษาท่ีจัดสอนและพัฒนาทักษะวิชาชีพในการผลิตบุคลากร เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยเน้นการฝึก
ทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้  
 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการ
ก่อต้ังอาเซียนนั้นก็เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคอาเซียนในด้านต่างๆ ท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหารรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ ความม่ันคง    
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงข้อตกลงของกลุ่มประชากรอาเซียน
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก และหนึ่งในเสาหลักท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาคือ เสาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นเสาหลักเพ่ือให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซ่ึงมีข้อตกลงในด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี 5 องค์ประกอบ
หลักคือ การเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี การเคล่ือนย้ายบริการเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีช่าง การเคล่ือนย้าย
การลงทุนเสรี การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี โดยมี 8 สาขาวิชาชพี ซ่ึงในสาขาวิชาชีพดังกล่าวมีสาขาวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาระดับข้ันตอนของสาย
อาชีพท่ีจะต้องมีความเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 ซ่ึงภายหลังจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนแล้วกําลังคนในสายอาชีวศึกษา จากตัวเลขของ        
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องการแรงงาน
อาชีวศึกษา 50% ต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี 10% และอีก 40% เป็นแรงงานมัธยม ปัจจุบันสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศมีท้ังหมด 751 แห่ง กระจายอยู่ในภาคกลาง 30% และภาคอีสาน 28% มีนักเรียนอยู่ 
213,373 คน แต่ตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักเรียนอยู่ 6 แสนคน ขณะที่ตัวเลขของ
สภาพัฒน์ฯ มี 1 ล้านคนและปี 2557  มีคนจบอาชีวศึกษาปีละ 359,521 คน (ปวช. 213,373 คน และ ปวส. 
146,148 คน) แต่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียง 120,000 คน ขณะที่ตลาดแรงงานมีต้องการแรงงานอาชีวศึกษาปีละ 
2 แสนคน แสดงว่าแต่ละปีขาดแรงงานอาชีวศึกษา 8 หม่ืนคน หากสะสมหลายปีตัวเลขปัจจุบันน่าจะขาดอย่าง
น้อย 2 แสนคน ดังนั้นประเทศไทยควรจะต้องตระหนักถึงการพัฒนากําลังคนจากแรงงานกลุ่มนี้ และในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ตดิต่อกับประเทศเมียนมาร์และลาว ย่อมน่าจะมี
ความต้องการกําลังคนที่รองรับจากการเปิดประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกับในภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความ



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 23  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2560         ISSN 2408 - 0845
101

(2.1) นโยบายของการอาชีวศึกษาควรเป็นการจัดการด้านหลักสูตรโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบระบบ
ทวิภาคี (2.2) นโยบายการปรับวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับทั้งในส่วนของสถานศึกษา (2.3) 
นโยบายการผลิตเพ่ิมกําลังคนสายอาชีวศึกษาในภาคธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวเพราะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
(2.4) นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นเฉพาะทางมากข้ึน และ (2.5) นโยบายในการส่งเสริมให้กําลังคนสาย
อาชีวศึกษามีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่า (3.1) รัฐจะต้อง
มีการจัดการอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ (3.2) เน้นให้กําลังคนสายอาชีวศึกษา
สามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง (3.3) จะต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในระบบทวิภาคี (3.4) กําลังคนสายอาชีวศึกษาจะต้องมีความพร้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย และคุณธรรม (3.5) กําลังคนสายอาชีวศึกษาจะมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพของตนเอง (3.6) รัฐส่งเสริม
และสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยกันพัฒนาศักยภาพ
ให้กับกําลังคนสายอาชีวศึกษา และ (3.7) เสริมสร้างทักษะสําหรับการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยี 
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ABSTRACT 
This study aimed to study and analyze three main parts in the department of Commerce 
vocational certificate of the Southern or north to support  the Asean community ; policies : in 
vocational manpower development  to support ASEAN community ; the trend of developing 
vocational manpower  ; recommendations for developing vocational manpower there are 
more methodology will be applied firstly, the qualitative research (Qualitative research) will 
be used to analyze policy related to vocational manpower secondly the (In depth interview 
main group from the samples ; namely) : the Chamber province, the Provincial Federation of 
industry Group : and the Travel Agents in all of the nine in the Southern or north which 
counts for 27 people will be implemented. Finally focused group discussion among those who 
use manpower vocational and those who produce the capacity vocational in the southern or 
north will be used. The research found that there are three basic features knowledge attitude 
and skill in the preparation of manpower line. In the aspect of developing, it involves in a 
manpower vocational policy of vocational training should be organized curriculum by 
emphasizing on teaching a system of bilateral which a policy in adjusting the quality of 
education to be acceptable a policy to increase a manpower in the tine of a tourism a policy 
to development a more specialized curriculum, a policy to improve potential of manpower 
vocational in a command of foreign languages as a reality of the research, there are seven 
suggestions to develop the manpower vocation to support the Asian. Firstly, the government 
should support the vocational schools continued and consistency secondly, developing the 
curriculums which helps create a manpower to work potentially are needed thirdly, the 
government should encourage to private sector to participate more in the bilateral education 
system fourthly, the vocational manpower is need to prepare on the basis of accountability 
discipline and morality fifthly the manpower vocational should have a positive attitude 

towards their careers sixthly the government should support and increase a private sector in 
participation to improve education to help their develop manpower the potential of vocation 
finally, skills of the manpower vocation should improve the of communication and 
technology 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การอาชีวศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรสาย
อาชีพ ซ่ึงเป็นกําลังคนสายอาชีวศกึษาท่ีมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ดังเช่นท่ี ดร.สมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ เพราะประเทศจะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าไม่ได้หากไม่มีคนที่มีความสามารถ ซ่ึงอาชีวศึกษาไม่ได้มี
ความสําคัญน้อยกว่าการศึกษาในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้นบทบาทสําคญัของสถานบัน
การอาชีวศึกษาท่ีจัดสอนและพัฒนาทักษะวิชาชีพในการผลิตบุคลากร เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยเน้นการฝึก
ทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้  
 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการ
ก่อต้ังอาเซียนนั้นก็เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคอาเซียนในด้านต่างๆ ท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหารรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ ความม่ันคง    
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงข้อตกลงของกลุ่มประชากรอาเซียน
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก และหนึ่งในเสาหลักที่มีความสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาคือ เสาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นเสาหลักเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซ่ึงมีข้อตกลงในด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี 5 องค์ประกอบ
หลักคือ การเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี การเคล่ือนย้ายบริการเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีช่าง การเคล่ือนย้าย
การลงทุนเสรี การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี โดยมี 8 สาขาวิชาชพี ซ่ึงในสาขาวิชาชีพดังกล่าวมีสาขาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาระดับข้ันตอนของสาย
อาชีพท่ีจะต้องมีความเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 ซ่ึงภายหลังจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนแล้วกําลังคนในสายอาชีวศึกษา จากตัวเลขของ        
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องการแรงงาน
อาชีวศึกษา 50% ต้องการแรงงานระดับปริญญาตรี 10% และอีก 40% เป็นแรงงานมัธยม ปัจจุบันสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศมีท้ังหมด 751 แห่ง กระจายอยู่ในภาคกลาง 30% และภาคอีสาน 28% มีนักเรียนอยู่ 
213,373 คน แต่ตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักเรียนอยู่ 6 แสนคน ขณะที่ตัวเลขของ
สภาพัฒน์ฯ มี 1 ล้านคนและปี 2557  มีคนจบอาชีวศึกษาปีละ 359,521 คน (ปวช. 213,373 คน และ ปวส. 
146,148 คน) แต่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียง 120,000 คน ขณะที่ตลาดแรงงานมีต้องการแรงงานอาชีวศึกษาปีละ 
2 แสนคน แสดงว่าแต่ละปีขาดแรงงานอาชีวศึกษา 8 หม่ืนคน หากสะสมหลายปีตัวเลขปัจจุบันน่าจะขาดอย่าง
น้อย 2 แสนคน ดังนั้นประเทศไทยควรจะต้องตระหนักถึงการพัฒนากําลังคนจากแรงงานกลุ่มนี้ และในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ตดิต่อกับประเทศเมียนมาร์และลาว ย่อมน่าจะมี
ความต้องการกําลังคนที่รองรับจากการเปิดประชาคมอาเซียนท่ีแตกต่างกับในภูมิภาคอื่นๆ ดังน้ันจึงมีความ
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จําเป็นต้องวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา วิชาพาณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็น และเพ่ือการวิเคราะห์กําลังแรงงานและอาชีพใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับอนาคตอันใกล้ของอนุภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวิจัยในหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยต่างๆ เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามข้ันตอน กําหนดการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้พ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือตอนล่างสําหรับในการวิเคราะห์ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากนโยบาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Analysis) อาทิเช่น  
นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11, ทิศทางแผนการพัณนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12, ผลการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจักทํากรอบแนวคิดในการปฎิรูปการศึกษาไว้ใน
ร่างรัฐ ธรรมนูณแห่งราชอาณาจกัรไทยและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา 
สาขาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้เทคนิควิธี
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษาจํานวน 3 กลุ่มในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด และ/หรือตัวแทน จํานวน 9 คน, ประธานสภา
อุตสาหกรรม และ/หรือตัวแทนจํานวน 9 คน, นายกสมาคมท่องเท่ียวจังหวัด และ/หรือตัวแทน จํานวน 9 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยขั้นตอนนี้ เป็นข้ันตอนท่ีนําผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้กําลังคนในเขตภาคเหนือตอนล่าง     
9 จังหวัดในขั้นตอนที่ 2 มาทําการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มจํานวน    
2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษา ได้แก ่ประธานหอการค้าจังหวัด และ/หรือตัวแทน ประธาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และ/หรือตัวแทน นายกสมาคมท่องเที่ยว และ/หรือตัวแทน จังหวัดท้ัง 9 จังหวัดของ
ภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 27 คน (2) กลุ่มผู้ผลิตกําลังคนสายอาชวีศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเปิดทําการสอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จํานวน 17 แห่ง 
 

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยก

รรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปประเด็นการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี้  
 1.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 
  1.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า กําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรจะต้องฝึกให้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้และปรับตัวเองให้สามารถอยู่ได้ในสังคมท้ังในปัจจุบัน 
และอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ เด่นดวง คําตรง (2541) ได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวโน้ม
บทบาทหน้าท่ีของกรมอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จุดมุ่งหมายการทํางานของ
กรมอาชีวศึกษาจะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีการเรียนรู้ที่ดี มีทักษะฝีมือ เป็นต้น 
 1.1.2 ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เยาวชนมีจิต 4 ประการ : จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ
สังเคราะห์ จิตแห่งความเคารพ จิตแห่งคุณธรรม  
 จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า การที่กําลังคนสายอาชีวศกึษาควรจะต้องมีการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เยาวชนมีจิต 5 ประการ : จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งความเคารพ จิตแห่งคุณธรรม ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีมีการระบุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555-2559) ดังนั้น การ
อาชีวศึกษาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน ควรให้ความตระหนักท่ีจะปลูกฝังกําลังคน
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่กําหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555- 
2559)  ให้สอดคล้องกับวิจัยของเด่นดวง คําตรง (2541) ได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวโน้มบทบาท
หน้าท่ีของกรมอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จุดมุ่งหมายการทํางานของกรม
อาชีวศึกษาจะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีการเรียนรู้ที่ดี มีทักษะฝีมือ นําไปประกอบอาชีพได้ 
มีคุณธรรม-จริยธรรม มีเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  1.1.3 เร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา  
  จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า การที่จะพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีความรู้ท่ีดีมีคุณภาพ และ
สามารถปฏิบัติทํางานได้จริง จาํเป็นท่ีจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ ให้กับกําลังคนสายอาชีวศกึษา ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)  ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ท่ีสําคัญอย่างย่ิงคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
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จําเป็นต้องวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา วิชาพาณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็น และเพ่ือการวิเคราะห์กําลังแรงงานและอาชีพใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับอนาคตอันใกล้ของอนุภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่าง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงวิจัยในหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจัยต่างๆ เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามข้ันตอน กําหนดการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้พ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือตอนล่างสําหรับในการวิเคราะห์ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากนโยบาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกําลังคนสายอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Analysis) อาทิเช่น  
นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11, ทิศทางแผนการพัณนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12, ผลการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจักทํากรอบแนวคิดในการปฎิรูปการศึกษาไว้ใน
ร่างรัฐ ธรรมนูณแห่งราชอาณาจกัรไทยและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา 
สาขาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้เทคนิควิธี
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษาจํานวน 3 กลุ่มในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด และ/หรือตัวแทน จํานวน 9 คน, ประธานสภา
อุตสาหกรรม และ/หรือตัวแทนจํานวน 9 คน, นายกสมาคมท่องเท่ียวจังหวัด และ/หรือตัวแทน จํานวน 9 คน 
 ขั้นตอนท่ี 3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยข้ันตอนนี้ เป็นข้ันตอนท่ีนําผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้กําลังคนในเขตภาคเหนือตอนล่าง     
9 จังหวัดในข้ันตอนท่ี 2 มาทําการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มจํานวน    
2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษา ได้แก ่ประธานหอการค้าจังหวัด และ/หรือตัวแทน ประธาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และ/หรือตัวแทน นายกสมาคมท่องเที่ยว และ/หรือตัวแทน จังหวัดท้ัง 9 จังหวัดของ
ภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 27 คน (2) กลุ่มผู้ผลิตกําลังคนสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเปิดทําการสอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จํานวน 17 แห่ง 
 

สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยก

รรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปประเด็นการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังน้ี  
 1.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 
  1.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า กําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรจะต้องฝึกให้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้และปรับตัวเองให้สามารถอยู่ได้ในสังคมท้ังในปัจจุบัน 
และอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ เด่นดวง คําตรง (2541) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้ม
บทบาทหน้าที่ของกรมอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จุดมุ่งหมายการทํางานของ
กรมอาชีวศึกษาจะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีการเรียนรู้ที่ดี มีทักษะฝีมือ เป็นต้น 
 1.1.2 ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เยาวชนมีจิต 4 ประการ : จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการ
สังเคราะห์ จิตแห่งความเคารพ จิตแห่งคุณธรรม  
 จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า การที่กําลังคนสายอาชีวศกึษาควรจะต้องมีการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เยาวชนมีจิต 5 ประการ : จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งความเคารพ จิตแห่งคุณธรรม ซ่ึงเป็น
เรื่องท่ีมีการระบุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555-2559) ดังน้ัน การ
อาชีวศึกษาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาน้ัน ควรให้ความตระหนักท่ีจะปลูกฝังกําลังคน
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่กําหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555- 
2559)  ให้สอดคล้องกับวิจัยของเด่นดวง คําตรง (2541) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มบทบาท
หน้าท่ีของกรมอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จุดมุ่งหมายการทํางานของกรม
อาชีวศึกษาจะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีการเรียนรู้ที่ดี มีทักษะฝีมือ นําไปประกอบอาชีพได้ 
มีคุณธรรม-จริยธรรม มีเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  1.1.3 เร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา  
  จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า การที่จะพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีความรู้ท่ีดีมีคุณภาพ และ
สามารถปฏิบัติทํางานได้จริง จาํเป็นท่ีจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ ให้กับกําลังคนสายอาชีวศกึษา ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564)  ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ท่ีสําคัญอย่างย่ิงคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
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ท่ีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 นี้  โดยมีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังน้ันประเทศไทยจึงต้องมี
การเตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษารัฐบาลควรตระหนักและให้ความสําคัญต่อการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง     
 1.1.4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ความรู้ความสามารถบรรลุพ้ืนฐาน  
 จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ในการพัฒนากําลังสายอาชีวศึกษาน้ันจําเป็นจะต้องพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของความรู้ตลอดจนถึงทักษะในด้านต่างๆ กับกําลังคนสายอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับกําลังคน
สายอาชีวศึกษาในประเทศต่างๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) ท่ีพบว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าแรงงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและ
คอมพิวเตอร์ แต่แรงงานก็ยังมีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของลูกจ้างท่ีนายจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความตรง
ต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรักษา
ความลับ  ตามลําดับส่วนคุณลักษณะท่ีนายจ้างในภาคอุสาหกรรมต้องการจากลูกจ้างมากท่ีสุด คือ ความละเอียด
รอบคอบ และความรู้หรือทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่นายจ้างภาคบริการต้องการจากลูกจ้างมากท่ีสุด คือ 
ความละเอียดรอบคอบ มีความรู้หรือทักษะพื้นฐาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น  
 1.2 ด้านทัศนคติ (Attitude) 

การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาเพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนควรเน้นใน ด้านของเจตคติ (Attitude)  คือ สร้างความตระหนัก รู้และสร้างจิตสํานึกการเป็นพลเมือง
อาเซียนจากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น สิ่งที่สําคัญในการที่
จะให้กําลังคนสายอาชีวศึกษาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นสิ่งสําคัญกําลังคนสายอาชีวศึกษา
จะต้องมีคือในเรื่องของเจตคติในการทํางานที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ทวนชัย อรุณโรจน์ และเกรียงชัย       
ปึงประวัติ (2557) ได้ทําการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
กําลังคนระดับอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้
ครอบคลุมได้ครบทุกด้านประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ในแต่กลยุทธ์ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 สร้าง
การยอมรับระบบอาชีวศึกษาของชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนและภาคีทุกฝ่าย กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างมาตรฐานระบบ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสากล กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนไดใ้ช้
บริการของอาชีวศึกษาได้อย่างท่ัวถึง กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
รวมถึงผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1.3 ด้านทักษะ (Skill) 
1.3.1 เน้นการอบรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริง  
จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ผู้ประกอบท่ีใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษาต่างมีความคาดหวังกับกําลังคน 

สายอาชีวศึกษาในเรื่องทักษะการทํางานว่าจะตอ้งสามารถปฏิบัติและทํางานได้จริงในสถานประกอบการ ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ บรรเลง  ศรนิล  และคนอ่ืนๆ (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่องเส้นทางการศึกษา ด้าน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี พบว่าด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน

การจัดการเรียนการสอนยังมีจํากัด การระดมทรัพยากรการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ไม่จริงจังและต่อเนื่อง และ
ด้านเคร่ืองมือและวัสดุฝึก เครื่องมือเคร่ืองจักร และอุปกรณ์การฝึกเก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ สื่อการเรียนการ
สอนขาดแคลน มีงบประมาณวัสดุฝึกไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียน การฝึกทักษะ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษายังมีจํากัด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 1.3.2  เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ 

จากข้อค้นพบเห็นได้ว่ากําลังคนสายอาชีวศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างทักษะและมีสมรรถนะใน 
การทํางานสายวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลือชัย แก้วสุข 
(2554) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
กําลังคนของสถานประกอบการ ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 1.1 การนําแผนการผลิตกําลังคนไปปฏิบัติ ได้แก่ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการจากสถาน
ประกอบการ ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงาน การบริหารงบประมาณและการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ  
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตกําลังคน ได้แก่ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง         
การสํารวจการสาํเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตพบว่าสถานศึกษาสามารถผลิตกําลังคนได้ปริมาณใกล้เคียง   
กับแผน 2) สภาพความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการตามลําดับ ดังนี้  2.1 ทักษะด้านเทคนิคการ
ทํางานเฉพาะสาขามากท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทันทีท่ีรับเข้าทํางาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ทักษะด้านพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การตรง
ต่อเวลา การประสานงานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบสัมฤทธิ์ และยังสอดคล้องกับ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2556) ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ซ่ึงได้รับการประเมินความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากท่ีสุด 
รูปแบบนี้มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม 
การนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 2. ผลการประเมินสมรรถนะการสอนของ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5 และมีสมรรถนะการสอนในภาพรวมที่ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสมรรถนะดา้นการเตรียมการสอน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่ม ตามประเด็นต่างๆดังนี้ 

2.1 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ (Knowledge) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.1.1 ให้ความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพ 
2.1.2 ความรู้ท่ีได้จากการทํางาน 
2.1.3 ควรให้มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 
2.1.4 หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.5 เน้นการประเมินทักษะในสายวิชาชีพ 
2.1.6 ให้ความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.7 ทักษะในการใช้ชีวิตในการทํางาน 
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ท่ีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 นี้  โดยมีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมี
การเตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษารัฐบาลควรตระหนักและให้ความสําคัญต่อการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง     
 1.1.4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ความรู้ความสามารถบรรลุพ้ืนฐาน  
 จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ในการพัฒนากําลังสายอาชีวศึกษาน้ันจําเป็นจะต้องพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของความรู้ตลอดจนถึงทักษะในด้านต่างๆ กับกําลังคนสายอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับกําลังคน
สายอาชีวศึกษาในประเทศต่างๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) ท่ีพบว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่ระบุว่าแรงงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและ
คอมพิวเตอร์ แต่แรงงานก็ยังมีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของลูกจ้างท่ีนายจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความตรง
ต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรักษา
ความลับ  ตามลําดับส่วนคุณลักษณะท่ีนายจ้างในภาคอุสาหกรรมต้องการจากลูกจ้างมากท่ีสุด คือ ความละเอียด
รอบคอบ และความรู้หรือทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่นายจ้างภาคบริการต้องการจากลูกจ้างมากที่สุด คือ 
ความละเอียดรอบคอบ มีความรู้หรือทักษะพื้นฐาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น  
 1.2 ด้านทัศนคติ (Attitude) 

การพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาเพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนควรเน้นใน ด้านของเจตคติ (Attitude)  คือ สร้างความตระหนัก รู้และสร้างจิตสํานึกการเป็นพลเมือง
อาเซียนจากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น สิ่งที่สําคัญในการที่
จะให้กําลังคนสายอาชีวศึกษาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นสิ่งสําคัญกําลังคนสายอาชีวศึกษา
จะต้องมีคือในเรื่องของเจตคติในการทํางานท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ทวนชัย อรุณโรจน์ และเกรียงชัย       
ปึงประวัติ (2557) ได้ทําการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
กําลังคนระดับอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้
ครอบคลุมได้ครบทุกด้านประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ในแต่กลยุทธ์ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 สร้าง
การยอมรับระบบอาชีวศึกษาของชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนและภาคีทุกฝ่าย กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างมาตรฐานระบบ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสากล กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนไดใ้ช้
บริการของอาชีวศึกษาได้อย่างท่ัวถึง กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
รวมถึงผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1.3 ด้านทักษะ (Skill) 
1.3.1 เน้นการอบรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริง  
จากข้อค้นพบเห็นได้ว่า ผู้ประกอบท่ีใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษาต่างมีความคาดหวังกับกําลังคน 

สายอาชีวศึกษาในเรื่องทักษะการทํางานว่าจะตอ้งสามารถปฏิบัติและทาํงานได้จริงในสถานประกอบการ ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ บรรเลง  ศรนิล  และคนอ่ืนๆ (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่องเส้นทางการศึกษา ด้าน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี พบว่าด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน

การจัดการเรียนการสอนยังมีจํากัด การระดมทรัพยากรการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ไม่จริงจังและต่อเนื่อง และ
ด้านเคร่ืองมือและวัสดุฝึก เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกเก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ สื่อการเรียนการ
สอนขาดแคลน มีงบประมาณวัสดุฝึกไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียน การฝึกทักษะ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษายังมีจํากัด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 1.3.2  เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ 

จากข้อค้นพบเห็นได้ว่ากําลังคนสายอาชีวศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างทักษะและมีสมรรถนะใน 
การทํางานสายวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลือชัย แก้วสุข 
(2554) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
กําลังคนของสถานประกอบการ ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 1.1 การนําแผนการผลิตกําลังคนไปปฏิบัติ ได้แก่ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการจากสถาน
ประกอบการ ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงาน การบริหารงบประมาณและการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ  
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตกําลังคน ได้แก่ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง         
การสํารวจการสําเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตพบว่าสถานศึกษาสามารถผลิตกําลังคนได้ปริมาณใกล้เคียง   
กับแผน 2) สภาพความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการตามลําดับ ดังน้ี  2.1 ทักษะด้านเทคนิคการ
ทํางานเฉพาะสาขามากท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทันทีท่ีรับเข้าทํางาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ทักษะด้านพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การตรง
ต่อเวลา การประสานงานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบสัมฤทธิ์ และยังสอดคล้องกับ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2556) ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ซ่ึงได้รับการประเมินความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากท่ีสุด 
รูปแบบนี้มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม 
การนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 2. ผลการประเมินสมรรถนะการสอนของ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5 และมีสมรรถนะการสอนในภาพรวมที่ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสมรรถนะดา้นการเตรียมการสอน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่ม ตามประเด็นต่างๆดังนี้ 

2.1 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ (Knowledge) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.1.1 ให้ความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพ 
2.1.2 ความรู้ท่ีได้จากการทํางาน 
2.1.3 ควรให้มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ 
2.1.4 หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.5 เน้นการประเมินทักษะในสายวิชาชีพ 
2.1.6 ให้ความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.7 ทักษะในการใช้ชีวิตในการทํางาน 
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2.1.8 ระเบียบวินัย 
2.1.9 เน้นภาษาต่างประเทศ 
2.1.10 เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.1.11 เรียนรู้จักอาเซียนอย่างลึกซ้ึง 

ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของความรู้(knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า  
(พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้อง
เผชิญกับแนวโน้มสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และ  
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ท่ีสําคัญอย่างย่ิงคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีเกิดข้ึนใน 
ปี ค.ศ.2015 นี้ โดยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังน้ันประเทศไทยจึงต้องมีการ
เตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษารัฐบาลควรตระหนักและให้ความสําคัญตอ่การอาชีวศึกษาอย่างจริงจงั 
กําหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ รวมไปถึงกําหนดบทบาทของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง  การจัดการเรยีนการสอน ควรเน้นการปฏิบัติและร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษา
ฝึกงานให้โอกาสนักศึกษา ได้สัมผัสกับอาชีพจริง มีการพัฒนาวางแผนการเรียนในระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง 
เข้าใจ  ชัดเจนและจริงจัง ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ ในวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง มีจิตวิญญาณ
จรรยาบรรณความเป็นครู สามารถถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่ายได้และที่สําคัญครูสามารถพัฒนา
ความรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยง
ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนและทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจงั และต่อเนื่องจะส่งผลให้อนาคตของการอาชีวศึกษา
ไทยเกิดการพัฒนากําลังแรงงานของชาติให้มีฝีมือ คุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของสถาน
ประกอบการทั้งใน  และต่างประเทศสามารถแข่งขันได้แม้จะมีการขยายเขตการค้าเสรีในระดับใดก็ตามและภาพ
ของการอาชีวศึกษาไทยจะมีความชัดเจนและพึงประสงค์ได้ไม่เพียงแต่ในทศวรรษนี้เท่าน้ันแต่จะเป็นการปู
พ้ืนฐานของการพัฒนา  และยังก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัว คุณภาพสังคม และคุณภาพ
ของคนไทยทั้งประเทศ 

2.2 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.2.1 สร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณของสาขาวิชา 
2.2.2 เพ่ิมทักษะในด้าน EQ 
2.2.3 ด้านศีลธรรม จริยธรรม 
2.2.4 ตระหนักถึงการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.2.5 สร้างค่านิยม ความรับผิดชอบ 
2.2.6 สร้างความอดทน อดกลั้นในการทํางาน 
2.2.7 พัฒนาจิตใต้สํานึกให้รักในอาชีพ 
2.2.8 สร้างทัศนะคติในเรื่องความกล้า 
2.2.9 ความซ่ือสัตย์ 
2.2.10 จิตอาสา 
2.2.11 สร้างทัศนคติให้มีความมุ่งม่ัน 

 ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของด้านทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2553) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
ต้องการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ในด้านคุณภาพแรงงานท่ีขาดแคลน (Skill 
Gap) ในทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วง (GAP) ระดับความสามารถด้านต่างๆกับความคาดหวังของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหายังขาดอยู่
มาก  ซ่ึงก็สอดคล้องกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) ท่ีพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบุ
ว่าแรงงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ แต่แรงงานก็ยังมี
ความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของลูกจ้างท่ีนายจ้าง
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น 
ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรักษาความลับ ตามลําดับส่วน
คุณลักษณะที่นายจ้างในภาคอุสาหกรรมต้องการจากลุกจ้างมากท่ีสดุ คือ ความละเอียดรอบคอบ และความรู้
หรือทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่นายจ้างภาคบริการต้องการจากลูกจ้างมากที่สุด คือ ความละเอียด
รอบคอบ มีความรู้หรือทักษะพ้ืนฐาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น 

2.3 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ (Skill) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.3.1 เน้นในเร่ืองทักษะในการทํางานจากประสบการณ์จริง 
2.3.2 ทักษะในการทํางานที่เพ่ิมมากขึ้น 
2.3.3 ทักษะในเร่ืองการสื่อสาร   

ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของด้านทักษะ(Skill) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลือชัย แก้วสุข (2554) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการ ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า 1) สภาพปัจจุบันของ
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีความต้องการจําเป็นตามลําดับ ดังนี้ 1.1 การนําแผนการผลติกําลังคนไป
ปฏิบัติ ได้แก่ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการจากสถานประกอบการ ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงาน การบริหาร
งบประมาณและการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ 1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตกําลังคน
ได้แก่ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง การสํารวจการสําเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตพบว่าสถานศึกษา
สามารถผลิตกําลังคนได้ปริมาณใกล้เคียงกับแผน ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสํารวจได้พบว่า มีการศึกษาต่อมากกว่าการ
ทํางาน และมีการทํางานในสถานประกอบการนอกเขตบริการมากกว่าในเขตบริการของสถานศึกษา 2) สภาพ
ความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการตามลําดับ ดังนี้ 2.1 ทักษะด้านเทคนิคการทํางานเฉพาะสาขามาก
ท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทันทีท่ีรับเข้าทํางาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี           
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ทักษะด้านพฤติกรรมได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การตรงต่อเวลา    
การประสานงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล 
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2.1.8 ระเบียบวินัย 
2.1.9 เน้นภาษาต่างประเทศ 
2.1.10 เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.1.11 เรียนรู้จักอาเซียนอย่างลึกซ้ึง 

ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของความรู้(knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า  
(พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2564) ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้อง
เผชิญกับแนวโน้มสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และ  
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ท่ีสําคัญอย่างย่ิงคือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีเกิดข้ึนใน 
ปี ค.ศ.2015 นี้ โดยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการ
เตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษารัฐบาลควรตระหนักและให้ความสําคัญตอ่การอาชีวศึกษาอย่างจริงจงั 
กําหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ รวมไปถึงกําหนดบทบาทของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง  การจัดการเรยีนการสอน ควรเน้นการปฏิบัติและร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษา
ฝึกงานให้โอกาสนักศึกษา ได้สัมผัสกับอาชีพจริง มีการพัฒนาวางแผนการเรียนในระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง 
เข้าใจ  ชัดเจนและจริงจัง ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ ในวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง มีจิตวิญญาณ
จรรยาบรรณความเป็นครู สามารถถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่ายได้และที่สําคัญครูสามารถพัฒนา
ความรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยง
ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนและทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจงั และต่อเนื่องจะส่งผลให้อนาคตของการอาชีวศึกษา
ไทยเกิดการพัฒนากําลังแรงงานของชาติให้มีฝีมือ คุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของสถาน
ประกอบการทั้งใน  และต่างประเทศสามารถแข่งขันได้แม้จะมีการขยายเขตการค้าเสรีในระดับใดก็ตามและภาพ
ของการอาชีวศึกษาไทยจะมีความชัดเจนและพึงประสงค์ได้ไม่เพียงแต่ในทศวรรษนี้เท่านั้นแต่จะเป็นการปู
พ้ืนฐานของการพัฒนา  และยังก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัว คุณภาพสังคม และคุณภาพ
ของคนไทยทั้งประเทศ 

2.2 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.2.1 สร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณของสาขาวิชา 
2.2.2 เพ่ิมทักษะในด้าน EQ 
2.2.3 ด้านศีลธรรม จริยธรรม 
2.2.4 ตระหนักถึงการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.2.5 สร้างค่านิยม ความรับผิดชอบ 
2.2.6 สร้างความอดทน อดกลั้นในการทํางาน 
2.2.7 พัฒนาจิตใต้สํานึกให้รักในอาชีพ 
2.2.8 สร้างทัศนะคติในเรื่องความกล้า 
2.2.9 ความซ่ือสัตย์ 
2.2.10 จิตอาสา 
2.2.11 สร้างทัศนคติให้มีความมุ่งม่ัน 

 ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของด้านทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2553) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
ต้องการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ในด้านคุณภาพแรงงานท่ีขาดแคลน (Skill 
Gap) ในทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วง (GAP) ระดับความสามารถด้านต่างๆกับความคาดหวังของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหายังขาดอยู่
มาก  ซ่ึงก็สอดคล้องกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) ท่ีพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ระบุ
ว่าแรงงานที่มีอยู่ในสถานประกอบการยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ แต่แรงงานก็ยังมี
ความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของลูกจ้างท่ีนายจ้าง
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น 
ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความมีน้ําใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรักษาความลับ ตามลําดับส่วน
คุณลักษณะที่นายจ้างในภาคอุสาหกรรมต้องการจากลุกจ้างมากท่ีสดุ คือ ความละเอียดรอบคอบ และความรู้
หรือทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่นายจ้างภาคบริการต้องการจากลูกจ้างมากท่ีสุด คือ ความละเอียด
รอบคอบ มีความรู้หรือทักษะพ้ืนฐาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น 

2.3 แนวโน้มพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ (Skill) ซ่ึงประกอบด้วย 

2.3.1 เน้นในเร่ืองทักษะในการทํางานจากประสบการณ์จริง 
2.3.2 ทักษะในการทํางานที่เพ่ิมมากข้ึน 
2.3.3 ทักษะในเร่ืองการสื่อสาร   

ซ่ึงแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาท่ีผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
ว่าในการพัฒนากําลังคนสายอาชวีศึกษาน้ัน จะต้องเน้นในด้านของด้านทักษะ(Skill) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลือชัย แก้วสุข (2554) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการกําลังคนของสถานประกอบการ ได้ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่า 1) สภาพปัจจุบันของ
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีความต้องการจําเป็นตามลําดับ ดังน้ี 1.1 การนําแผนการผลติกําลังคนไป
ปฏิบัติ ได้แก่ การสนับสนุนห้องปฏิบัติการจากสถานประกอบการ ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงาน การบริหาร
งบประมาณและการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ 1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตกําลังคน
ได้แก่ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง การสํารวจการสําเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตพบว่าสถานศึกษา
สามารถผลิตกําลังคนได้ปริมาณใกล้เคียงกับแผน ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสํารวจได้พบว่า มีการศึกษาต่อมากกว่าการ
ทํางาน และมีการทํางานในสถานประกอบการนอกเขตบริการมากกว่าในเขตบริการของสถานศึกษา 2) สภาพ
ความต้องการกําลังคนของสถานประกอบการตามลําดับ ดังน้ี 2.1 ทักษะด้านเทคนิคการทํางานเฉพาะสาขามาก
ท่ีสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานทันทีท่ีรับเข้าทํางาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี           
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ทักษะด้านพฤติกรรมได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การตรงต่อเวลา    
การประสานงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผล 
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วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้
กําลังคนสายอาชีวศึกษา และกลุ่มที่ 2 ผู้ผลิตกําลังคนสายอาชีวศึกษาโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ได้ข้อเสนอแนะการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษา และ
กลุ่มท่ี 2 ผู้ผลิตกําลังคนสายอาชีวศึกษา ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. กําลังคนสายอาชีวศึกษาจะต้องเรียนรู้และสามารถนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์และปรับใช้กับตนเองและสังคม 

2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องเสริมหลักสูตรในเร่ืองของการนําเสนอและการขายสินค้า 
3. สถานศึกษาอาชีวศึกษาปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับกําลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีลกัษณะนิสัย

ขั้นพ้ืนฐานในเบื้องต้น 
4. สถานศึกษาอาชีวศึกษาขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมเข้า

มาเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของกําลังคนสายอาชีวศึกษา 
5. สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะพานักเรียนสายอาชีวศึกษาไปดูสถานท่ีจริงตามสถานท่ีประกอบการ 

ต่างๆ 
6. กระทรวงศึกษาธิการมีการออกนโยบายเกี่ยวกับช่วงเวลาเรียนของกําลังคนสายอาชวีศึกษา เช่น 

ในช่วงเช้า เป็นเวลาเรียนภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายให้กําลังคนสายอาชีวศึกษาออกไปไปฝึกทักษะตามโรงงานหรือ
สถานประกอบการต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1. รัฐต้องจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพและให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

   2. รัฐจะต้องมีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพ่ือบัญญัติไว้ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป เพราะอาชีวศึกษามีความต้องการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายอาชีพ
เป็นหลัก 

   3. รัฐสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาในเชิงบวก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนหันมาให้ความสําคัญและเข้า
เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

   4. มีการสร้างเครือข่ายองค์กรหรือความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษา อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์อาชีวศึกษา 

   5. นโยบายการสนับสนุนจากรฐับาล ได้แก่  
       5.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษากับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการใน
ลักษณะทวิภาคี 
       5.2 กําหนดมาตรการทางกฎหมายและทางภาษี เพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในลักษณะทวิภาคีหรือไตรภาคี 

       5.3 จัดการศึกษาของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและเป็นไปในลักษณะของหุ้นส่วน
ทางการศึกษา 
       5.4 สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการศึกษาให้เอกชนเพ่ิมขึ้นเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทางการศกึษา 

   6. การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะต้องตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   7. กําหนดแผนหรือเป้าหมายของการศึกษาอาชีวศึกษาท้ังระยะส้ันและระยะยาวอย่างชัดเจน 
ผู้เรียนควนเน้นการเรียนรู้ “Learning by doing”และเห็นคุณค่าของตนเอง 

   8. กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนและค่านิยมในการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีความชัดเจน 
   9. กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเป็น”วาระแห่งชาติ”ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน    

การสร้างคุณภาพของครูในระยะเร่งด่วนเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาควรกําหนด
สาขาท่ีสามารถรองรับตลาดแรงงานในอนาคได้อย่างมีคุณภาพ 

   10. จัดสรรหน่วยงานทําหน้าท่ีติดตามและรับผิดชอบการผลิตบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้กําลังคน เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูลกําหนดอัตราส่วนความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมให้กับ
ผู้เรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการประหยัดงบประมาณการผลิตของสถานประกอบการและช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานความต้องการทางตลาดอย่างย่ังยืนในอนาคต 

   11. ภาครัฐควรกําหนดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา 
และกําหนดผลตอบแทนตามระดับฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้เรียนตลอดจนช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นได้ 

   12. เสนอยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา เช่น 
การกําหนดหน่วยงานกลางในการทําหน้าท่ีบูรณาการการศึกษาท้ังหมดไว้ด้วยกัน การเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการกําหนดอัตราจ้างและการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในแบบ Work 
Integrated Learning 

   13. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในระดับทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยรัฐ
จําเป็นต้องออกกฎหมายรูปเพ่ือให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการรองรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการฝึกหัดงาน 
รองรับอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
    14. กําหนดมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพเพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเน้นคุณภาพการผลิต
บุคลากรครูและผู้เรียน 
    15. มีการจัดทํามาตรฐานคุณวฒุิวิชาชีพ 
    16. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการจัดสรรกองทุนเพ่ือการศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษาเรียนฟรี 
    17. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจ และ
ชุมชน ตลอดจนความเชี่ยวชาญและความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันๆ 
    18. จัดระบบคุณภาพการอาชวีศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานสถาน
ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสําคัญ 
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วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้
กําลังคนสายอาชวีศึกษา และกลุ่มท่ี 2 ผู้ผลิตกําลังคนสายอาชีวศึกษาโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ได้ข้อเสนอแนะการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาคเหนือตอนล่างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้กําลังคนสายอาชีวศึกษา และ
กลุ่มท่ี 2 ผู้ผลิตกําลังคนสายอาชีวศึกษา ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. กําลังคนสายอาชีวศึกษาจะต้องเรียนรู้และสามารถนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์และปรับใช้กับตนเองและสังคม 

2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องเสริมหลักสูตรในเร่ืองของการนําเสนอและการขายสินค้า 
3. สถานศึกษาอาชีวศึกษาปลูกฝงัค่านิยม 12 ประการ ให้กับกําลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีลกัษณะนิสัย

ขั้นพ้ืนฐานในเบื้องต้น 
4. สถานศึกษาอาชีวศึกษาขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเข้า

มาเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของกําลังคนสายอาชีวศึกษา 
5. สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะพานักเรียนสายอาชีวศึกษาไปดูสถานท่ีจริงตามสถานท่ีประกอบการ 

ต่างๆ 
6. กระทรวงศึกษาธิการมีการออกนโยบายเกี่ยวกับช่วงเวลาเรียนของกําลังคนสายอาชวีศึกษา เช่น 

ในช่วงเช้า เป็นเวลาเรียนภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายให้กําลังคนสายอาชีวศึกษาออกไปไปฝึกทักษะตามโรงงานหรือ
สถานประกอบการต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1. รัฐต้องจัดการศึกษาอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพและให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

   2. รัฐจะต้องมีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ เพ่ือบัญญัติไว้ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป เพราะอาชีวศึกษามีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายอาชีพ
เป็นหลัก 

   3. รัฐสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาในเชิงบวก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนหันมาให้ความสําคัญและเข้า
เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

   4. มีการสร้างเครือข่ายองค์กรหรือความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการอาชวีศึกษา อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์อาชีวศึกษา 

   5. นโยบายการสนับสนุนจากรฐับาล ได้แก่  
       5.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษากับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการใน
ลักษณะทวิภาคี 
       5.2 กําหนดมาตรการทางกฎหมายและทางภาษี เพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในลักษณะทวิภาคีหรือไตรภาคี 

       5.3 จัดการศึกษาของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและเป็นไปในลักษณะของหุ้นส่วน
ทางการศึกษา 
       5.4 สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการศึกษาให้เอกชนเพ่ิมข้ึนเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทางการศกึษา 

   6. การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะต้องตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   7. กําหนดแผนหรือเป้าหมายของการศึกษาอาชีวศึกษาท้ังระยะส้ันและระยะยาวอย่างชัดเจน 
ผู้เรียนควนเน้นการเรียนรู้ “Learning by doing”และเห็นคุณค่าของตนเอง 

   8. กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนและค่านิยมในการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีความชัดเจน 
   9. กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเป็น”วาระแห่งชาติ”ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน    

การสร้างคุณภาพของครูในระยะเร่งด่วนเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาควรกําหนด
สาขาท่ีสามารถรองรับตลาดแรงงานในอนาคได้อย่างมีคุณภาพ 

   10. จัดสรรหน่วยงานทําหน้าท่ีติดตามและรับผิดชอบการผลิตบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้กําลังคน เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูลกําหนดอัตราส่วนความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมให้กับ
ผู้เรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการประหยัดงบประมาณการผลิตของสถานประกอบการและช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานความต้องการทางตลาดอย่างย่ังยืนในอนาคต 

   11. ภาครัฐควรกําหนดให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา 
และกําหนดผลตอบแทนตามระดับฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้เรียนตลอดจนช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่สถาบันอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนได้ 

   12. เสนอยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา เช่น 
การกําหนดหน่วยงานกลางในการทําหน้าท่ีบูรณาการการศึกษาท้ังหมดไว้ด้วยกัน การเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการกําหนดอัตราจ้างและการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในแบบ Work 
Integrated Learning 

   13. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในระดับทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยรัฐ
จําเป็นต้องออกกฎหมายรูปเพ่ือให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการรองรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการฝึกหัดงาน 
รองรับอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
    14. กําหนดมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพเพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเน้นคุณภาพการผลิต
บุคลากรครูและผู้เรียน 
    15. มีการจัดทํามาตรฐานคุณวฒุิวิชาชีพ 
    16. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการจัดสรรกองทุนเพ่ือการศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษาเรียนฟรี 
    17. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจ และ
ชุมชน ตลอดจนความเชี่ยวชาญและความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันๆ 
    18. จัดระบบคุณภาพการอาชวีศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานสถาน
ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสําคัญ 
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    19. กําหนดผลการศึกษาของผูเ้รียนที่เข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้มี
คนเก่ง คนดีเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีมีผล
การศึกษาท่ีดีด้วย 
    20. หน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าท่ีจัดการศึกษาโดยตรง ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาท่ีจัดขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 
    21. สถานประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรได้รับสิทธิประโยชน์เป็นกรณี
พิเศษ 
    22. การศึกษาสายอาชีวศึกษาผู้เรียนที่จบการศึกษาจะต้องมีงานรองรับเม่ือจบการศึกษาท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 
    23. มีแผนงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

   24. ต้องกําหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง 
    25. บุคลากรครูอาชีวศึกษาต้องมีจรรณยาบรรณความเป็นครู 
    26. ครูทําหน้าท่ีสอนเฉพาะทาง อาจไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    27. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ 
    28. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาได้รับโอกาสในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะจากความ
เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนมากกว่าการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ครูคืนกลับสู่ห้องเรียนได้
ด้วย 
    29. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยครูอาชีวศึกษามีความเชี่ยวชาญ มีทักษะใน
วิชาชีพเฉพาะทาง มีเทคนิครูปแบบในการถ่ายทอดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    30. ควรมีสถาบันผลิตครูอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ สนับสนุนให้อาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนมี
เอกภาพในการทํางานในการดําเนินงานร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
                1. ควรศึกษาวิจัยกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีจะทําให้นโยบายปฏิบัติในการพัฒนากําลังคน
สายอาชีวศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้จริง 
     2. ควรมีการวิจัยแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาในประเภทวิชาอ่ืนๆ 
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    19. กําหนดผลการศึกษาของผู้เรียนท่ีเข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้มี
คนเก่ง คนดีเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีมีผล
การศึกษาท่ีดีด้วย 
    20. หน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าท่ีจัดการศึกษาโดยตรง ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาท่ีจัดขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 
    21. สถานประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรได้รับสิทธิประโยชน์เป็นกรณี
พิเศษ 
    22. การศึกษาสายอาชีวศึกษาผู้เรียนท่ีจบการศึกษาจะต้องมีงานรองรับเม่ือจบการศึกษาท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 
    23. มีแผนงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

   24. ต้องกําหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง 
    25. บุคลากรครูอาชีวศึกษาต้องมีจรรณยาบรรณความเป็นครู 
    26. ครูทําหน้าท่ีสอนเฉพาะทาง อาจไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    27. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ 
    28. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาได้รับโอกาสในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะจากความ
เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนมากกว่าการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ครูคืนกลับสู่ห้องเรียนได้
ด้วย 
    29. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดต้ังวิทยาลัยครูอาชีวศึกษามีความเชี่ยวชาญ มีทักษะใน
วิชาชีพเฉพาะทาง มีเทคนิครูปแบบในการถ่ายทอดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    30. ควรมีสถาบันผลิตครูอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ สนับสนุนให้อาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนมี
เอกภาพในการทํางานในการดําเนินงานร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
                1. ควรศึกษาวิจัยกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีจะทําให้นโยบายปฏิบัติในการพัฒนากําลังคน
สายอาชีวศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้จริง 
     2. ควรมีการวิจัยแนวโน้มในการพัฒนากําลังคนสายอาชีวศึกษาในประเภทวิชาอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติงาน ด้านกิจการ 
พลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
และวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุด 
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  และขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลักนิยมทาง 
ทหารในส่วนของโครงสร้างและสมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน             
กองทัพภาคท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน     
กองทัพภาคท่ี 3 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ 2) หลักนิยมทางทหาร
ว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบตัิงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
ประกอบไปด้วย (2.1) สมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ จํานวน 39 ข้อ สมรรถนะด้านทักษะ 
จํานวน 41 ข้อ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ จํานวน 20 ข้อ (2.2) โครงสร้างชุดปฏิบัตงิาน จํานวน 26 อัตรา 
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 นาย นายทหารประทวน จํานวน 17 นาย และพลทหาร จํานวน 
7 นาย โดยจําแนกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนกองบังคับการชุด จํานวน 4 นาย ส่วนพัฒนา จํานวน 12 นาย ส่วน
เตรียมการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตข้อมูล จํานวน 4 นาย และส่วนสนับสนุน จํานวน 6 นาย ซ่ึงแต่ละตําแหน่งจะมี
สมรรถนะท้ัง 3 ด้านแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความเหมาะสม 3) ผลการประเมินหลักนิยมทางทหารว่าด้วย
สมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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              กองทัพภาคที่ 3 
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