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การพัฒนาวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ดัชนีย์  จะวรรณะ1 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีนี้กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบและความต้องการของตลาดแรงงาน (Labors market)ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทักษะฝีมือของก าลังแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคตจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง  จากผลการศึกษาของ Martin Carnoy (1999) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อ
การอาชีวศึกษาทั้งโดยภาพรวมและโดยอ้อมไว้ว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลกระทบต่อระบบการอาชีวศึกษา อันเป็น
ผลเนื่องมาจากความต้องการแรงงานคุณภาพสูงของสถานประกอบการ ประกอบกับแรงงานคุณภาพมีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถลดความสูญเสียอันเกิดจากการผลิตได้มหาศาล  ความต้องการใช้
ทรัพยากรหรือก าลังแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มบทบาทของตน เพื่อการวางแผนในการ
พัฒนาประเทศและโลกอนาคตอันใกล้นี้ มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ของการใช้
ก าลังแรงงานราคาถูกสู่สถานการณ์ค่าสมองราคาต่ า อันหมายถึง ก าลังแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น มีความรู้และมี
ทักษะอาชีพมากข้ึน มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า จะเข้ามาแย่งงานจากก าลังแรงงานระดับกรรมกรหรือก าลังแรงงานระดับ
ไร้ฝีมือ (ส านักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา, 2552) ดังนั้นการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ต้องเร่งวางแผนและ
ต้องการเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมก าลังคนท่ีต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์
ได้ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รายได้หลักของประชากรไทยยังต้องพึ่งพา
อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ในอดีตบริษัทข้ามชาตินิยมมาลงทุนสร้างฐานการผลิตใน
ประเทศไทย ด้วยเหตุผลค่าแรงราคาถูก ประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมืออยู่ในระดับเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาต่าง ๆ อีกทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้ายังมีไม่มาก แต่ปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ จีน อินเดีย และเวียดนาม มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับต้นทุนการผลิต 
ค่าจ้างแรงงาน และวัตถุดิบในประเทศไทยไม่ได้ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมื่ อก่อน ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
สูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศดังกล่าว ส่งผลให้แรงงาน
ไทยถูกเลิกจ้าง  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ สภาวะการขาดแคลนแรงงานไทยที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
ประชากรในประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา รวมไปถึงการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน โดยให้ “คนไทยต้องได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

 
 

1อาจารย์ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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แต่จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศไทยในปัจจุบัน คนไทยยัง
ประสบปัญหาการพัฒนาด้านการศึกษา สอดคล้องกับรายงานของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ที่
รายงานว่า สมรรถนะของประเทศไทยในภาพรวม พ.ศ. 2552 ในเวทีสากล โดยการจัดอันดับของสถาบัน Institute 
for Management Development (IMD) ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 พบว่า สมรรถนะภาพรวมของคนไทย
ลดลงโดยตลอด โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการอาชีวศึกษา จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า 
สมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 47 จาก 58 ประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญที่ฉุดรั้ง
สมรรถนะในภาพรวมของไทย 

 
ตารางที่ 1 แสดงอันดับความสามารถในการแข่งขันนานาชาติด้านการศึกษา 
 

ประเทศ 
(จาก

ทั้งหมด) 

2547(60) 2548(60) 2549(61) 2550(55) 2551(55) 2552(57) 2553(58) 

ไทย 48 46 48 46 43 47 47 
ญี่ปุ่น 25 28 23 19 22 26 29 
สิงคโปร์ 14 14 13 11 11 13 13 
ไต้หวัน 16 16 19 18 19 27 23 
มาเลเซีย 24 37 30 31 30 30 33 
ฟิลิปปินส์ 57 53 61 51 49 55 55 
อินโดนีเซีย 60 60 61 55 55 57 58 
 ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554)  
  
 ประเทศต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาก าลังแรงงานและประชากรในประเทศตนให้มีการศึกษา พัฒนาทักษะ
ฝีมือทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางและยุทธศาสตร์ส าคัญที่ในหลายประเทศเลือกด าเนินการ คือ การมุ่ง
พัฒนาแรงงานภายในประเทศของตนโดยให้การอาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญ ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ของผู้น า
ประเทศสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา (2552) ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
ผู้น าสหรัฐอเมริกาคาดหวังว่าในปี ค.ศ. 2020 ชาวอเมริกาจะมีอัตราส่วนการมีการศึกษาและทักษะอาชีพสูงที่สุดใน
โลก รวมไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพแรงงานด้านการขยาย
การอาชีวศึกษาอย่างรวดเร็วจาก 19% เป็น 45.3% และได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษากว่า 3,000 โรงเรียน ในช่วง
เพียง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อการน าร่องการพัฒนาและส่งเสริมการอาชีวศึกษา นอกจากนั้น UNESCO (2002) ได้ตอก
ย้ าความส าคัญของการอาชีวศึกษาอีกว่า การอาชีวศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านทักษะ
วิชาชีพ ช่วยให้บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตจากการท างาน เพิ่มรายได้จาก
ผลผลิต การอาชีวศึกษาเป็นส่วนเสริมให้บุคคลมีรายได้ อันจะท าให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ 
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 นอกจากนี้ในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) ได้ก าหนดเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานผลิตร่วมกัน (Single Market and Single 
Production Base)และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และมีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนที่เสรีมากขึ้น ดังนั้นประเทศสมาชิกต่างได้มีการเตรียมการในการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับกระแส
ประชาคมอาเซียน หรือ ASEN Community ในปี 2015 ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลักดันการ
อาชีวศึกษาให้เร่งพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตก าลังแรงงานให้สนองตอบความต้องการ
ตลาดแรงงานในระดับเอเซียและนานาชาติ ที่จะมีการเคลื่อนย้ายเสรี ให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้น ตามคุณภาพฝีมือที่ได้
พัฒนาขึ้น 
 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ให้ข้อมูลด้านการศึกษาว่า ประชากร
กลุ่มอายุ 15 -17 ปี ทั้งหมด 3,176,570 คน เรียนต่อ 1,966,875 คน โดยเรียนในสายสามัญ 1,204,057 คน และ
เรียนสายอาชีวศึกษา 762,818 คน คิดเป็นสัดส่วน 63:37 เนื่องจากสังคมไทย โดยเฉพาะนักเรียนไทย มีค่านิยมการ
จบปริญญาสูง ท าให้เยาวชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อให้ได้ปริญญา ส่งผลให้การอาชีวศึกษาไม่สามารถผลิต
ก าลังแรงงานสู่ตลาดแรงงานได้ ประกอบกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน และระบบราชการก าหนดค่าจ้างตามวุฒิ
การศึกษามากกว่าสมรรถนะความสามารถ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการอา ชีวศึกษาได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รวมไปถึงภาพลักษณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในเรื่องพฤติกรรม ท าให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนขาดความมั่นใจว่านักเรียนจะมีความปลอดภัยและได้รับความรู้จากการเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยัง
พบว่า ปัจจุบันการอาชีวศึกษาไทยตกอยู่ในสภาวะด้อยพัฒนาในระดับรุนแรง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551) ได้
ประเมินว่า แรงงานฝีมือที่มีอยู่ประสบปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งไม่สามารถสนองตอบความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ แรงงานใหม่ต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอย่างมาก แม้ว่าจะมีวุฒิการศึกษาสูงตรงตาม
สาขาอาชีพ  จะเห็นได้ว่าคุณภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาไทยถดถอยลงทุกวัน ประกอบกับปัญหานักเรียนทะเลาะ
วิวาทไม่เว้นแต่ละวัน ต่างส่งผลต่อภาพลักษณ์การเรียนสายอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า 
สัดส่วนคนเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเป็น 30:70 (จุรินทร์  ลักษณวิสิฐ, 2552) ซึ่งผลสืบเนื่องจากประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว มีการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในประเทศให้เลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือและพัฒนา
คุณภาพแรงงาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 

  องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ต้องการปัจจัยและกระบวนการ เพื่อให้การจัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ประกอบด้วย ศักยภาพของผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน งบประมาณการ
ลงทุนตลอดจนอาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และวัสดุฝึก  ขณะเดียวกัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะก็เป็นสิ่งจ าเป็นรวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และระบบควบคุม
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลผลิตต่อจ านวนช่างฝีมือ  ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี  ที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อคุณภาพและสมรรถนะ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสายปฏิบัติการและผลลัพธ์สุดท้ายคือ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ และความเพียงพอต่อ
ความต้องการก าลังคนของท้องถิ่นและประเทศ 

ดังนั้นการจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ เพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ ดังที่ฉัตรชัยเรืองมณี (2551) กล่าวถึงกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาอาชีวศึกษาควรประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (Intellectual Infra-Structure 
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Development)  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Vocational Learning Organization) และการมุ่งสู่สังคม
แห่งปัญญา (Wisdom Society) มีรายละเอียดดังนี้  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (Intellectual Infra-Structure) มีดังนี้ 
1.1 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการอาชีวศึกษาการน าเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแนวทาง ยุทธศาสตร์อิเลคทรอนิคส์ ( e-Strategy ) มาสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา ทั้งการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เช่นการจัดหาและพัฒนาระบบ  Virtual Classroom การ
จัด ระบบ Learning System Management: LMS โดยการจัดการเรียนการสอน บนชุมชนอวกาศ (Cyber 
Community) ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์ เน็ต  จัดการเรียนการสอน  e-Learning การเรียนการสอนบน
เว็บ  (WBI) การฝึกอบรมบนเว็บ  (WBT) การส่งเสริมการเรียนการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  การจัดตั้ ง
ห้องปฏิบัติการ Cyber ปลายทางในทุกสถานศึกษา จัดหาและพัฒนา สื่อ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
สาขาวิชาชีพหลัก  จัดหาและพัฒนา e-Book,  e-Library, Self Access Learning จัดหาและพัฒนา Internet 
Mobile เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนและหลักสูตรแกนวิชาชีพระดับมัธยมศึกษา การจัดท าระบบ   e-
Office จัดหาระบบ VDO Conference 

1.2 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันของประเทศโดยจัดหาและ 
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และชุดฝึกทันสมัยในสาขาวิชาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จัดหาและ
พัฒนาห้องเรียนจ าลองและห้องปฏิบัติการทันสมัย จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  และการส่งเสริม  การพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่น  พัฒนาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อ
สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีสว่นร่วมและหลกั
บูรณาการ  

1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้วยรูปแบบ
วิธีการทันสมัยพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ   พัฒนาต่อยอดและเพิ่ม
คุณวุฒิครูรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พัฒนาระบบ  e-Training เพื่อ
การฝึกอบรมพัฒนาครูและผู้บริหาร 

1.4 พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาขีด 
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ  

2. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Vocational Learning Organization)  มีดังนี ้
2.1 พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิตพัฒนา 

มาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพทั้งในและนอกระบบให้
มีความหลากหลาย เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา   บ่มเพาะให้เยาวชนใฝ่หา
ความรู้ มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างให้เยาวชนมีสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร 
ภาษา IT การคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ รองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณธรรม   จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีศีลธรรม และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

2.2 พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ดานวิชาชีพของเยาวชนและประชาชนสร้าง 
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ระบบการเรียนรู้อาชีวศึกษาส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิตและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
เยาวชนและประชาชน เพื่อการมีงานท า การสร้างผู้ประกอบการใหม่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ 

2.3 สร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชน ร่วมกับ สถานประกอบการ ชุมชน บ้าน สถาบันศาสนาและสถาน ศึกษา                
              3. การสร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) มีดังนี ้

3.1 สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรม
ใหม่ การวิจัยพัฒนาและการจัดการความรู้ 

3.2 ผลิตก าลังคนท่ีเพียงพอและมีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงกับความต้องการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ก าลังคน 

3.3 สถานประกอบการและสังคมให้การยอมรับ คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3.4 เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจากการพัฒนาอาชีพตามภูมิสังคมอาชีพ 
3.5 เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งในสังคมอุดมปัญญา 

 
แนวคิดการพัฒนาอาชีพครูอาชีวศึกษา 
 ปัญหาอาชีพครูอาชีวศึกษา 

                ครูอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีปัญหาอยู่มากพอสมควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคม ไทยมีความคาดหวังในตัว
ครูสูงทุก ๆ ด้าน ครูปัจจุบันมีคุณสมบัตลิดหย่อนไปจากความ คาดหวัง หรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังไปบ้าง แต่
ก็มีคุณสมบัติบางด้านสูงกว่าที่ สังคมคาดหวังก็มีเช่ือได้ว่าในปัจจุบันครูมีสมรรถภาพสูงกว่าครูในอดีตในหลาย ๆ 
ด้าน แต่บางด้านก็ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาและการ ยกระดับคุณภาพของครูให้สูงขึ้นคง
ต้องพิจารณาต้นเหตุของปัญหาอาชีพครูอาชีวศึกษา น่าจะมาจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้  

  1. กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของโลก และของประเทศไทยเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว และ
จะเร็วขึ้นในอนาคต และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสาร องค์กรแห่งความรู้อย่างมากมายครูจ าเป็นตอ้ง
ปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยเฉพาะโลกแห่งความรู้ ความรู้ที่สอนกันในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
และสูงขึ้นจากเดิมที่เคยสอนในระดับเดียวกันอย่างมากมาย ครูที่ปรับตนไม่ทันก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง ล้าสมัย ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองจนผลสุดท้ายอาจไม่กล้าสอนในบางวิชา บางครั้งอาจสอนผิดพลาดได้ ปัญหาจึงไม่ใช่ได้คนไม่
ฉลาดมาเรียนครูเท่าน้ัน แต่อยู่ที่ขาดระบบพัฒนาครูให้ปรับตนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย 

  2. ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีผลให้เกิดการงานอาชีพที่กว้างขวางหลากหลายมากขึ้น 
ในขณะที่สมัยก่อนคนกลุ่มหนึ่งมุ่งเรียนครูเพราะง่ายสะดวก และมั่นคงด้วยการรับราชการ แต่ปัจจุบันการงานอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดึงดูดคนที่มีการศึกษาเข้าสู่อาชีพ
นี้มากขึ้น คนที่ก าลังศึกษาก็หันเหมาให้ความสนใจศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพด้านอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ท าให้
ตัวเลือกคนท่ีจะมาเรียนเพื่อเป็นครูลดลง หรือท่ีได้ก็ไม่ใช่กลุ่มคนระดับมันสมองอย่างที่เคยเป็นในอดีต  

  3. ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นบริโภคนิยมมากขึ้น ครูเป็นบุคคลหนึ่งในสังคม ก็ต้องพยายามด ารงชีวิต
ให้สมกับฐานะในสังคม ครูจึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการรับราชการ ประกอบกับผู้เข้าสู่
อาชีพครูส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนบท มีการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ครอบครัวมีรายน้อยเมื่อได้ลูกหลานไปเป็นครู 
ครูผู้นั้นก็ ต้องรับภาระครอบครัวที่ได้อุปการะตนจนได้เป็นครู ครูบางคนมีภาระหนี้สินตั้งแต่ ยังไม่ทันได้เป็นครู ซึ่งดู
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ว่าน่าจะเป็นความจริง การมีส่วนร่วมในสังคมรอบ ๆ โรงเรียนก็ท าให้ครูมีรายจ่ายเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้
ครูมีรายจ่ายสูง บางคนจึงต้องคิดหา รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู 
  4. ระบบบริหารครูเป็นระบบราชการ ท่ีรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง แม้จะมีการกระจายไปสู่จังหวัด
บ้างก็ไม่มากนัก ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีบทบาทในการก ากับดูแล การบริหาร การจัดการ ท าให้ครูกับประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่หลวมและห่าง ขาดผู้ก ากับดูแลใกล้ชิด จึงเกิดปัญหาได้ง่าย ถ้าปรับระบบให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ ก ากับดูแลโรงเรียนและการสอนของครู ก็เชื่อว่าประสิทธิภาพการท างานและการวางตัว ของครูจะสูงขึ้น 

  5. สถาบันที่ผลิตครูด้านการอาชีวศึกษายังมีน้อย และขาดจุดเน้นที่ชัดเจนในกระบวนการผลิตครู
อาชีวศึกษา ตลอดจนกระบวนการผลิตครูกับกระบวนการรับคนเข้าเป็นครูไม่สัมพันธ์กัน อาชีพครูอาชีวศึกษา
กลายเป็นอาชีพส าหรับคนไม่มีทางเลือก จึงท าให้ขาดคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจเป็นครูอย่างจริงจัง  

  6. สภาพปัญหาด้านบุคลากรครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านการอาชีวศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (บรรเลง  ศรนิล, 2553)  มีประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาครูอาชีวศึกษา 
ดังนี้   
  6.1 ครู-อาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 20 ช.ม. / ปี)ร้อยละ 66.00 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีครูอาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาอีกร้อยละ 34.00  หรือกว่า  1 ใน 3  ที่ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
  6.2 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 34  ซึ่งจากการประเมิน
ภายนอกรอบแรกเท่ากับ 1 : 29 โดยมีแนวโน้มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพลดลง  เมื่อเทียบกับจ านวน
นักศึกษาท่ีอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายในอนาคต 
  6.3 จ านวนครู- อาจารย์อัตราจ้างที่ท าหน้าที่สอนในวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยสารพัดช่างมี
จ านวนมากถึงร้อยละ32.94 และ 39.61 ตามล าดับ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
  6.4 ครู - อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนที่ยังมีคุณวุฒิต่ า
กว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 12.43 โดยคิดเทียบสัดส่วนคุณวุฒิของครูอาจารย์ทั้งหมด คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี : ปริญญา
ตรี : สูงกว่า ปริญญาตรี   เป็น 12.43 : 73.22 : 14.35  หรือประมาณ  13 : 73 : 14 

แนวทางการพัฒนาอาชีพครูอาชีวศึกษา 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีพครูต้องแก้ปัญหาหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่การให้ได้คนที่เหมาะสม
มาเป็นครู เมื่อได้มาแล้วต้องดูแลให้เขาท างานได้เต็มที่มีขวัญ มีก าลังใจ มีผลตอบแทนและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบแก้ปัญหาครูที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูด้วยในการแก้ปัญหาคือการก าหนด
แนวทางปฏิรูปและพัฒนาส่วนที่ส าคัญ ๆ ควรจะมีดังต่อไปนี้  

  1. ก าหนดให้มีมาตรฐานอาชีพครูอาชีวศึกษาที่ครบวงจร คือ ต้องมีมาตรฐานหรือคุณสมบัติของคน
ที่เหมาะสมกับการเป็นครู มาตรฐานกระบวนการให้การศึกษาอบรม มาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้เป็นครู ทั้ง
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ความสามารถทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและมาตรฐานการ
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ปฏิบัติตนของผู้เป็นครู ถ้ามีมาตรฐานเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพครูได้
เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะนี้เราขาดการก าหนดมาตรฐานเกือบทุกด้าน 

  2. ก าหนดให้มีหน่วยงาน และมาตรการในการตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสามารถท าได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

  3. มีการก ากับควบคุมดูแลกระบวนการจัดการศึกษาด้านฝึกหัดครูอาชีวศึกษาอย่างเข้มแข็งและ
จริงจัง เพื่อให้การผลิตครูอาชีวศึกษาได้มาตรฐาน สถานศึกษาใดจะจัดการศึกษาด้านฝึกหัดครูอาชีวศึกษาก็ให้ผ่าน
การประเมินด้านศักยภาพ หลักสูตรและวิธีการจัดตลอดจนมีการควบคุมปริมาณของผู้รับการฝึกหัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการให้มากที่สุด 

  4. ผู้จะเข้าเป็นครูอาชีวศึกษาได้ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด (ดังกล่าว
ในข้อ 1) ผู้ผ่านการตรวจสอบจะได้รับเอกสารรับรองคุณสมบัติหรือจะเรียกว่าใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพครู
อาชีวศึกษาได้ ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่มีสิทธิเข้าเป็นครูอาชีวศึกษา 

  5. ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นประจ าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ผ่าน สื่อทางไกล 
การเข้าเรียนหรืออบรมในสถาบันตา่ง ๆ ที่ได้รับการรับรอง ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร ปริญญาชั้นสูง จัดให้มี
องค์กรพัฒนาครูขึ้นเป็นการเฉพาะ ควรมีงบประมาณพัฒนาครูให้พอเพียงกับความต้องการ 

  6. ให้มีระบบตอบแทนความดีความชอบครูที่มีผลงานดีเด่น เช่น การให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นพิเศษ 
การให้ต าแหน่งพิเศษ เป็นต้น  

  7. ก าหนดให้มีบัญชีเงินเดือนครูโดยเฉพาะโดยให้เริ่มต้นสูงกว่าข้าราชการทั่วไปประมาณ 20%เพื่อ
ดึงดูดคนท่ีมีความสามารถพิเศษเข้ามาเป็นครู บัญชีเงินเดือนครูไม่ควรอิงบัญชีเงินเดือนข้าราชการทั่วไป 

  8. ให้สถานศึกษาบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีประชาชนในท้องถิ่น
ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนก ากับดูแลครูได้ใกล้ชิดยิ่งข้ึน 

  9. มีระบบประเมินผู้ไม่เหมาะสม และผู้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลได้ตามหลักสูตร
ให้พ้นจากหน้าท่ีครู  

แนวทางที่กล่าวมานี้ ที่จริงก็ไม่ใช่ความคิดใหม่ทั้งหมด หลายเรื่องมีการกล่าวถึงมานาน 
แล้ว แต่ยังไม่สามารถท าให้เป็นความจริงได้ ถ้าจะให้ส าเร็จได้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ เอกชน ครู ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษาจะต้องช่วยกัน รัฐจะต้องกล้าลงทุนเพื่อการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ถ้าต้องการคุณภาพการศึกษา
ของประชากรให้สูงขึ้น ครบถ้วนมากขึ้น  

ครูอาชีวศึกษากับการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

           การพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษาและการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษาเป็น 60:40 ถือ
เป็นโจทย์ท้าทายท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอ
ศ.) คนปัจจุบัน ได้รับสนองนโยบายและเร่งด าเนินการอย่างสุดก าลัง โดยตั้งเป้าหมายที่จะต้องพัฒนา ครูใน
สถานศึกษา ครูในสถานประกอบการและครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น  หรือเรียกอย่างง่าย คือ  การพัฒนาครู
วิชาชีพ/ครูวิชาพ้ืนฐาน ครูฝึกในสถานประกอบ และครูภูมิปัญญา  ซึ่งเป็นฐานพลังส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้านตั้งแต่ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ และที่ส าคัญคือด้านสร้างและผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาพลังครูอาชีวศึกษา จะกลายเป็น
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แรงขับเคลื่อนในการผลิตและเพิ่ม ผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในทุกสาขา และในสาขาท่ีขาดแคลนได ้
          "ครู" คือรากฐานส าคัญ ดังนั้นจ าเป็นที่การปฏิรูปการอาชีวศึกษาต้องเริ่มพัฒนา ครูอาชีวศึกษา ให้มีขีด
ความสามารถ ปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ สามารถเรียนรู้ที่จะเพิ่มและพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ครูอาชีวศึกษา มีความแตกต่างจาก ครูสามัญหรือครูทั่วไปที่ต้องสอนวิชาชีพ สอนนักเรียนให้เปิดโลก
ทัศน์ผ่านการเรียนรู้ ควบคู่การฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนวิ่งก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยความเป็น แรงงานมืออาชีพ อย่าง
แท้จริง การเปิดมิติการการพัฒนาครูอาชีวศึกษา จึงมุ่งพัฒนาครู 3 กลุ่ม คือ ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ครูฝึก และ
ครูภูมิปัญญา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
           1. ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน เน้นปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ พร้อมฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
           2. ครูฝึก เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการในสร้างระบบแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับครูฝึก 
           3. ครูภูมิปัญญา จัดท าทะเบียนครูภูมิปัญญา และน าความเช่ียวชาญ ความช านาญมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งเดนิหน้าแผนปฏิบัติการพลิกโฉม ครูวิชาชีพ/ครูวิชาพ้ืนฐาน 
โดยการมุ่งก าหนดมาตรฐานครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้ คนที่มีความสามารถ และ
รักในวิชาชีพครู มาเป็นครู  ส าหรับครูวิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน ที่สอนในสาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์และตาม
อุตสาหกรรมหลักของรัฐบาล ประกอบด้วยสาขา การบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว  ปิโตรเคมี  อัญมณี การ
ขนส่งสินค้าและพาณิชยนาวี และอาหาร  ให้เป็น"ครูพันธุ์ใหม่" โดยการเพิ่มขีดความสามารถ เปิดโลกทัศน์ใหม่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้น พร้อมการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบทสาขาการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นครูยุคใหม่ ผู้เป็นพลังส าคัญในการพลิกโฉม
สถานศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการ รูปแบบการสอน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่นักเรียนให้ก้าวสู่การเป็น"
นักเรียนอาชีวศึกษายุคใหม่ ทันสมัย" ผู้สะสมความรู้ ควบคู่การฝึกวิชาชีพ ผ่านครูผู้สอนวิช าชีพสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดับประเทศ และตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจและเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้
นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อสายอาชีพ มากยิ่งข้ึนดังน้ันการพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษาจึงควรได้รับการพิจารณา  ดังนี้ 
 ระดับนโยบายครูอาชีวศึกษาควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์  เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพแก้ปัญหาจ านวนครูอัตราจ้างที่ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษาโดยสนับสนุน  
ความมั่นคงในอาชีพของครูอัตราจ้าง พัฒนาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่
ยังมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  ใช้ผลการประเมินภายนอกในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเป็นขวัญก าลังใจใน
การท างานส่งเสริมให้ครูสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  การท าวิจัยในช้ันเรียนและส่งเสริมให้
ผู้บริหารทุกระดับ  ท าวิจัยสถาบันเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ใช้รูปแบบการประเมินวิทยฐานะโดย
พิจารณาจากผลการประเมินภายนอกและร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติจริงที่สนับสนุนให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและ
สถานศึกษา  ในทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูทั้ง
ระบบท าอย่างไรจึงจะสรรหาและดึงดูดคนดีคนเก่งมาสู่ระบบการศึกษา  ใช้กลไกพัฒนาครูให้ตื่นตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาขีดความสามารถและเทคนิควิธีการสอนอย่างกระตือรือร้น 
 ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วม ใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ มีทิศทางการบริหารชัดเจน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) และพัฒนาความสามารถของครูในการ
ท างานในระบบฐานสมรรถนะ พัฒนาความสามารถในการท างานท่ีเป็นที่ประจักษ์และสามารถวัดได้ ประเมินผลงาน
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ครูอย่างเป็นระบบ มีตัวช้ีวัดชัดเจน ส่งเสริมและยกย่องครูมืออาชีพเห็นผลลัพธ์เป็นส าคัญน าความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานมาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนวิชาชีพ สนับสนุนวัสดุฝึกให้เพียงพอ ใช้
ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานปกติเน้นกิจกรรมวิชาการวิชาชีพ โดยเฉพาะการ
บริการทางวิชาชีพควรบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพทุกคน 
 ระดับผู้ปฏิบัติ  ครู เป็นบุคคลที่มีความส าคัญได้รับความเช่ือถือจากสังคมว่าผู้ที่รักในการสอนมีความ 
สามารถในการเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของนักเรียนได้ และพัฒนาสติปัญญา ผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ด้วยความตั้งใจ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และด าเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีมีอารมณ์มั่นคง พูดจาไพเราะมี
ความรัก เมตตา ครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา แม้ในยุคใหม่ที่มีระบบสารสนเทศและสื่อการสอนใหม่ ๆ ช่วย
ให้ครูท างานได้ดีกว่า ผู้เรียนมีช่องทางการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า 
สื่อจะมาทดแทนครูได้  ครูยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาและในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ในโลกยุคใหม่นักเรียนจะต้องมีขีดความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลความรู้ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล มีความคิดสร้างสรรค์  สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากครูที่เป็นหัวใจส าคัญ
ของการศึกษาไม่ได้พัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติในการจัดการเรียนสอนและการบูรณา
การการเรียนการสอนให้เข้ากับบรบิทใหม่ของสังคมที่เปลีย่นไป ครูอาชีวศึกษาจึงต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม  วิธีคิด  ปรับ
กระบวนทัศน์  สร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนซึ่งเป็นปัจเจก
บุคคล  มุ่งให้ประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโต ของท้องถิ่น  ครูต้องเป็นนักบูรณาการ  รู้จัก
กลั่นกรองวัฒนธรรมใหม่และประยุกต์เข้ากับพ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ่มเพาะคุณภาพผู้เรียน  มุ่งสนองความต้องการ
และสร้างความมั่นคงในชุมชนและสังคม 
บทสรุป 

 กระแสโลกาภิวัตน์  แนวโน้มการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  เขตการค้าเสรีทั้งในระดับโลกและ
ระดับอาเซียนทัศนะของผู้น าประเทศ รวมถึงองค์การค้าระดับโลกอย่าง UNESCO ต่างมุ่งสู่การพัฒนาก าลังคน โดย
การพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง  หากประเทศไทยเรายังไม่เร่งพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ทันกระแส
ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะตัวเลือกอันดับท้าย ๆ ในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก 
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ เพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาอาชีวศึกษาควรประกอบด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้วิชาชีพและการมุ่งสู่สังคมแห่งปัญญา 

การพัฒนาครู เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครูจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการคุณภาพ โอกาสและความร่วมมือจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ขณะเดียวกันควรมีกระบวนการปล่อยถ่ายครูหรอืบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานออกจากระบบ  เราต้องยอมรับ
ว่าระบบราชการได้เก็บคนไม่มีประสิทธิภาพเอาไว้เป็นจ านวนไม่น้อย  ซึ่งเป็นตัวถ่วงส าคัญในการปฏิรูปการศึ กษา  
ส าหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง "ครู" คือรากฐานส าคัญ ดังนั้นจ าเป็นที่การปฏิรูปการอาชีวศึกษาต้อง
เริ่มพัฒนา ครูอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถ ปรับบทบาทการสอนแนวใหม่ สามารถเรียนรู้ที่จะเพิ่มและพัฒนา
สมรรถนะตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลง การเปิดมิติการพัฒนาครูอาชีวศึกษา จึงมุ่งพัฒนาครู 3 กลุ่ม คือ ครู
วิชาชีพ/ครูวิชาพื้นฐาน  ครูฝึก และครูภูมิปัญญา ซึ่งฝ่ายบริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพครู
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อาชีวศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับสถานศึกษา  และระดับผู้ปฏิบัติ  ส าหรับครูอาชีวศึกษาต้องเรียนรู้
ที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรม  วิธีคิด  ปรับกระบวนทัศน์  สร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล  มุ่งให้ประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโต ของท้องถิ่น  
ครูอาชีวศึกษาต้องเป็นนักบูรณาการรู้จักกลั่นกรองวัฒนธรรมใหม่และประยุกต์เข้ากับพื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ่ม
เพาะคุณภาพผู้เรียน มุ่งสนองความต้องการและสร้างความมั่นคงในชุมชนและสังคม 
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