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ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางไร
ใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
(How to Produce and Develop Vocational Manpower Accordance
with the Industrials Requirement)
พุทธ ธรรมสุนา1, 2*

บทนํา

ในปจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญหนา
กับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในระดับโลก
ซึ่งหนึ่ งในปจจัยสํ าคั ญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข งขั นใหกับอุ ตสาหกรรมไทยก็ คือ ป จจัยทางด าน
เทคโนโลยีและกําลังคน เพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ
ในการผลิตสินคาและบริการ [1] โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาว
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
: AEC) ในปพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีจุดมุงหมายคือการ
เปนตลาดและเปนฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน รวมทั้งแรงงานฝมืออยางเสรี
ระหวางกัน นําไปสูการแขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได [2]
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคการศึกษา จึงควรมีการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล รองรับการ
แขงขันของประเทศ นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่มั่นคงและยั่งยืน
บทความนี้จะกลาวถึงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
อยางไร ใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว ในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศและ
ภูมิภาคตอไป

สถานการณ ดานการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาโดยรวม
ของประเทศ [3],[4],[5] พบว า ยั งไม สอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ทั้งปริมาณและ
คุ ณ ภาพของแรงงาน กํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาเข า สู
ตลาดแรงงานน อ ย ส ง ผลให ป ระเทศขาดกํ า ลั ง คน
ระดั บกลางเพิ่ มขึ้ น ส วนด านคุณภาพกํ าลั งคนที่ ผลิ ตได
ขาดคุณลักษณะทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ทํ างาน เช นทั กษะการสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต างประเทศ การใช คอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งขาดความรับผิดชอบ ความอดทน ความ
ขยั น และระเบี ยบวิ นั ย เปนต น ส วนในด านความรู และ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาใหม ยั งไม ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงลักษณะงาน ไม มีประสบการณ สถาน
ประกอบการสวนใหญ ตองนําไปฝกอบรมอยางนอย
3 - 6 เดือน ทําใหตองมีคาใชจายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบปญหาในเชิงระบบเชน ระบบการจัด
อาชี วศึ กษายั งขาดประสิ ทธิ ภาพ ขาดระบบกลไกการ
ประสานงานความรวมมือระหวางฝายผลิต ฝายผูใช ขาด
ความร ว มมื อ และประสานงานระหว า งภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชน ขาดฐานขอมู ลกําลังคนที่เชื่ อมโยงทั้งระบบ
ขาดการกําหนดมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ
กล าวโดยสรุ ป การผลิ ตและพั ฒ นากํ า ลั ง คนยั ง ไม
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่แทจริงของ
ประเทศ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพของแรงงาน
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การเปดเสรีอาเซียน ความตองการ และการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรีในภูมิภาค
การคาเสรี จากการเปดเสรีอาเซียน ไดสงผลกระทบใน
เชิงบวกตอการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน
ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ค วามต อ งการแรงงานมากขึ้ น ในภาค
อุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ
ซึ่ ง จะส ง ผลดี ต อ ผู ใ ช แ รงงาน ให มี อั ต ราค า จ า งสู ง ขึ้ น
มาตรฐานแรงงานหรือคุณภาพชีวิต มีความกาวหนาใน
อาชีพและสวัสดิการสูงขึ้นขณะเดียวกันก็จะสงผลในเชิงลบ
ตอแรงงานในดานความมั่นคงของอาชีพ จากการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี ระหวางกลุมประเทศอาเซียนดวยกัน สงผลให
ผู จ างงานมี ทางเลื อกแรงงานมากขึ้ น นํ ามาซึ่ งป ญหา
ชองวางรายได และสวัสดิการระหวางผูใชแรงงานที่มีระดับ
ฝมือแตกตางกัน รวมทั้งอาจเกิดปญหาการวางงานขึ้นได
[2]
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจใหม เปนเศรษฐกิจฐานความรู
สงผลใหภาคอุตสาหกรรมตองการใชแรงงานที่มีความรูและ
ทักษะสูงขึ้ น ในการผลิตสิ นค าและบริ การ ใหมี คุ ณภาพ
มากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมของแรงงาน
ในการพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ เพื่ อ รองรั บ การแข งขั น ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต
จากข อ มู ล สถานการณ และป ญ หาด า นกํ า ลั ง คน
อาชีวศึกษา โดยรวมของประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น ทํ า ให ท ราบถึ ง สภาพ
ปจจุบัน และแนวโนมความตองการกําลังคนอาชีวศึกษาใน
อนาคต จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษา
ไดอยางไร ซึ่งควรที่จะศึกษาวิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษา
นานาชาติไวดวย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชี วศึ กษาของประเทศ ซึ่ งจะกล าวใน
หัวขอตอไป
วิสัยทัศนการจัดอาชีวศึกษานานาชาติ
องคการยูเนสโก (UNESCO) รวมกับรัฐบาลเกาหลีจัด
ประชุมครองเกรสนานาชาติ ดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา
TVE (Technical and Vocational Education) ครั้งที่ 2 ใน
หัวขอการศึกษาและฝกอบรมตลอดชีวิต : สะพานสูโลก
อนาคต [6] ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่
26 – 30 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคให

ประเทศสมาชิกขององคการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และประสบการณระหวางกัน อันจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการจั ดอาชี วะและเทคนิ คศึ กษา แต ละประเทศให มี
ประสิทธิผล ผลจากการวิเคราะหประเด็นปญหา นําไปสู
ขอสรุปที่เปนขอเสนอแนะรวม 6 ขอดวยกัน สรุปสาระ
สําคัญไดดังนี้
1. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVE) ใหสอดคลอง
กับศตวรรษที่ 21
ผลจากการเปลี่ ยนแปลงทางด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
และสั งคม เป นเหตุ ให ต องมี การพั ฒนาการศึ กษาเพื่ อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากการศึกษาเปนเครื่องมือ
สํ าคั ญที่ สุ ด ในการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของบุ คคลและ
สั งคม ดั งนั้ นรั ฐบาลต องมี เอกภาพในนโยบายการจั ด
อาชี วศึ กษา มี การจั ดสรรเงิ น งบประมาณให เพี ยงพอ
รวมทั้ ง จั ด อาชี ว ศึ ก ษาให เ ชื่ อ มโยงกั บ อาชี พ ในตลาด
แรงงาน สงเสริมความรวมมือการจัดการศึกษาระหวาง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เปนการเตรียมคนใหมี
ความรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ อยางเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใหเขาสูอาชีพได
2. การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและฝกอบรม
ตลอดชีวิต
บุ คคลที่ ทํ างานในระบบเศรษฐกิ จ ต องมี มาตรฐาน
ความรูที่สูงขึ้นในการทํางาน ดังนั้นการปรับปรุงระบบการ
จั ดการศึ กษาและฝ กอบรมตลอดชี วิ ตจึ งเป นสิ่ งจํ าเป น
สําหรั บผู ที่ศึกษาอยู ในระบบและนอกระบบ รวมทั้ งผู ใช
แรงงาน เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนไดเขารับการศึกษาและ
ฝ กอบรมอาชี พ เพิ่ มเติ มอยู ตลอดเวลา ในระหว างการ
ทํางาน เปนการพัฒนาตนเอง เพื่อใหสามารถปรับตัวรับ
เทคโนโลยีใหม ในอาชีพนั้น ๆ ได
นอกจากนี้ สถาบั นการอาชี วศึ กษา ต องร วมมื อกั บ
ภาคอุ ตสาหกรรมในการจัดหลั กสู ตร การเรี ยนการสอน
การใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน นําไปสูการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยิ่ ง ขึ้ น มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก าร
ทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
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3. การใชนวัตกรรมสําหรับกระบวนการศึกษาและ
ฝกอบรม
ความทาทายในศตวรรษที่ 21 สงผลใหมีบุคคลมีความ
ตองการเรียนรูดวยวิธีการใหมๆ มีการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งจัดเนื้อหาสาระ
ของวิชาในหลักสูตรเพื่ออาชีพ จะใหความสําคัญกับวิชา
สามัญมากกวาความรูในทักษะเฉพาะดาน ประชากรรุน
ใหมจะตองมีความรูที่กวางขึ้น อันประกอบดวยความรูทาง
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม มีความรู ความเขาใจในดานภาษา
และวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะในการประกอบการ
ขณะเดียวกันก็เพื่อเปนการเตรียมคนเขาสูงานอาชีพ
ที่ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นและเปดกวาง
จําเปนจะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูดานคอมพิวเตอร
มีความรูขามสาขาวิชา มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การ
ทํางานเปนทีม มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสในงาน และมีทักษะเชิงระบบ รวมทั้งจะตอง
อาศั ยครู ที่ มี คุ ณภาพ มี ความรู ด านวิ ชาการและวิ ชาชี พ
อยางเพียงพอ และมีความหลากหลาย
4. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อปวงชน
การอาชีวะและเทคนิคศึกษา เปนหนึ่งในเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใชจัดการศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ ซึ่งหลักสูตรควรตอบสนองความตองการของผูเรียน
เปดโอกาสใหคน ทุกกลุม ทุกวัย ผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาส
ผูที่ยากจน รวมทั้งแรงงานขามชาติ เขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมอาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษา จะตองมีบทบาท
หน าที่ เพิ่ มขึ้ น คื อทั้ งจั ดการศึ กษาอาชี พและฝ กอบรม
อาชีพ กลาวคือการอาชีวศึกษาเพื่อปวงชน ลักษณะการ
เรียนรูตลอดชีวิต สูการยกระดับฝมือใหทันกับวิทยาการ
เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ เพื่อพัฒนาอาชีพของบุคคล
รวมทั้งการเปลี่ยนอาชีพใหม ใหกาวทันตอโลกของงาน
อาชีพ และโลกของเทคโนโลยีตลอดไป
5. บทบาทใหมของรัฐและผูเกี่ยวของในการจัดอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา (TVE)
การที่ จะจั ดการอาชี วะและเทคนิ คศึ กษาให ประสบ
ผลสําเร็จยิ่งขึ้นไดนั้น จะตองเนนการมีสวนรวมกับผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย ภาครัฐจะตองสรางบรรยากาศและ
สงเสริมการเปนหุนสวนกับภาคเอกชน สถานประกอบการ
และชุมชน ภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย สรางมาตรการจูง

ใจภาคเอกชน ให เข ามาร วมในการจั ดการศึ กษาและ
ฝ กอบรม เนื่ องจากการทํ างานด านอาชี วะและเทคนิ ค
ศึ ก ษา เป นการลงทุ นในทรั พยากรมนุ ษ ย เพื่ ออนาคต
สถาบั นของรั ฐจะต องมี ความเป นอิ สระ เป นองค กรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ จะสามารถตอบสนองต อความต องการ
ใหม ๆ และสามารถแข ง ขั น ได สั ด ส ว นของความ
รับผิ ดชอบด านอาชีวะและเทคนิ คศึ กษา จะตองมาอยู ที่
ฝายผูจางงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งตองมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อรับรองมาตรฐานอาชีพดวย
6. การสงเสริมความรวมมือในระดับนานาชาติดาน
อาชีวะและเทคนิคศึกษา
การจั ด อาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษา ให ไ ด ผ ลดี แ ละมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น ควรจะมีการสงเสริมใหเกิดความ
ร วมมื อระหว างประเทศ เชนในด านการวิ จั ยและพั ฒนา
การช ว ยเหลื อ เงิ น งบประมาณ ความร ว มมื อ การจั ด
การศึ กษาระหว างประเทศ เป นต น โดยอาศั ยองค การ
ยูเนสโก (UNESCO) เปนผูประสานงาน เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหว างกัน นําไปสู การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน
กลาวโดยสรุป สิ่งทาทายที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นั่น
คือยุคของความรู ขอมูลขาวสาร และการติดตอสื่อสารใน
โลกยุคโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สงผลใหทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต และ
พิจารณาวาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVE) เปน
เครื่องมือที่สําคัญและจําเปน ที่จะนํามาใชในการสงเสริม
การพัฒนาบุคคล ทั้งเพื่อการเรียนรูอาชีพในภาพกวาง การ
เตรียมคนเขาสูอาชีพ เพื่อทักษะที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยน
อาชีพใหม
จากขอเสนอแนะทั้ง 6 ขอ ดังกลาวขางตนสมควร
อยางยิ่ง ที่ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึ กษา จะนํ ามากํ าหนดเปนวิ สัยทั ศน นโยบาย
ยุทธศาสตร และแนวทางดําเนินงานสูการผลิตและพัฒนา
กํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาของประเทศ ให ส อดคล อ งและ
เหมาะสมกับสภาพการณ ดังกลาวตอไป
จากวิ สั ย ทั ศ น ก ารจั ด อาชี ว ศึ ก ษานานาชาติ จะ
สอดคล องกั บการผลิ ตกํ าลั งคนอาชี วศึ กษา ให ตรงกั บ
ความตองการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไดอยางไร
ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

ผลิ ตกํ าลั งคนอาชี วศึ กษาอย างไร ให ตรงกั บความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเขารวมฟงบรรยาย การ
อภิปรายกลุมเรื่อง “ ผลิตกําลังคนอยางไร ใหตรงกับความ
ต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมในทศวรรษหน า ” จาก
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตัวแทนสถาน
ประกอบการ และตั วแทนฝายการศึกษาอาชี วศึกษา [7]
เพื่ อใช เปนแนวทางแก หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง ในการจั ด
อาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให
ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยสรุปขอมูล
จาก 3 ประเด็น ไดดังนี้
1. ความตองการกําลังคนเชิงปริมาณ
แนวโน ม ความต อ งการกํ า ลั ง คน เชิ ง ปริ ม าณ ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความตองการเพิ่ม
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ งกํ าลั งคนระดับกลาง (ระดั บ
ปวช. และ ปวส.) เนื่องจากประเทศไทยจัดเปนแหลงนา
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพราะมีขีดความสามารถในการ
แข งขันสู ง ประกอบกับภูมิประเทศ เอื้ ออํ านวยให มีการ
กระจายสินคาในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนผูผลิตรายใหญ
มีฐานการผลิตในประเทศไทย สงผลใหชาวตางประเทศมี
ความสนใจมาลงทุน มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหมี
ความต อ งการแรงงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งสอดคล องกั บผล
การศึกษาของ [3], [4], [5] ที่พบวาภาคอุตสาหกรรม มี
แนวโนมความต องการแรงงานในระดั บอาชีวศึ กษาเพิ่ ม
มากขึ้ น ทั้งในระดั บประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวนในระดับปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี มี แนวโน ม
ความตองการกําลังคนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสายงาน
ผลิต รวมทั้งยังตองการวิศวกรภาคปฏิบัติ ในโรงงาน ที่มี
ทักษะสูง มากกวาวิศวกรสายการจัดการ และยังมีความ
ตองแรงงานดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการแขงขัน
ของประเทศในอนาคตอีกดวย
2. ความตองการกําลังคนเชิงคุณภาพ
ความตองการกําลังคนเชิงคุณภาพในดานความรูและ
ทั กษะที่ จํ าเป นต อการทํ างาน โดยสรุ ปตั วแทน
ภาคอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นตรงกันวา คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
ควรมี ทั ก ษะการติ ด ต อ สื่ อ สาร ทั้ ง ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ มีความรูทางดานคอมพิวเตอร ความรู
ในการประยุกตใชตัวเลข / ทักษะการคํานวณ เปนตน และ
ในอนาคตตองการผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทางดาน
ภาษาต างประเทศ ความรู และทั กษะที่ ใ ช เทคโนโลยี
เขมขน อีกเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับธุรกิจใหม ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีระเบียบวินัย มี
ความขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย สุจริต อดทนตองาน รัก
องคกร และทุมเทใหกับงาน มีความตั้งใจในการทํางานจริง
รู จริ ง ทําได มี ปฏิ ภาณไหวพริ บ มี การพั ฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา
ส วนในด านความรู และทั กษะวิ ชาชี พ คุ ณภาพของ
ผู สํ าเร็ จการศึ กษา ในระดั บ ปวช. และ ปวส. ที่ จะเข าสู
ตลาดแรงงาน ควรมี ความรู และทั กษะวิ ชาชี พในสาขา
อาชีพที่ตนไดศึกษา จากสถาบันการศึกษามาเปนอยางดี
สวนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ควรมีความรู ทักษะ
วิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ข องเครื่ อ งจั ก ร
อุ ป กรณ ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่ งได เ น น ให
สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให
มี ทั กษะวิ ชาชี พด านการออกแบบเครื่ องจั กร อุ ปกรณ
การผลิ ตชิ้ นส วน การควบคุ มดู แลเครื่ องจั กร ตลอดจน
กระบวนการผลิต เพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ และ
ได ให ข อเสนอแนะเพิ่ มเติ มไว ว า นั กเรี ยน นั กศึ กษาที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแตละแหง ควรที่จะ
มี ระดั บความรู ด านวิ ชาการและมี ทั กษะวิ ชาชี พ อยู ใน
มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ สถานประกอบการในภาคอุ ตสาหกรรม
บางแหง ไดเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน โดยเพิ่มเงินเดือน
เงิ นสวั สดิ การแก ผู ใช แรงงาน ตามความรู และทั กษะ
วิชาชีพเปนสวนสําคัญ ไมไดผูกติดกับใบประกาศนียบัตร /
ปริญญาบัตร เพียงอยางเดียว กลาวคือจายคาตอบแทน
แรงงานตามทักษะ ประสบการณในการทํางาน เพื่อเปดให
มี โอกาสก าวหน าในงานอาชี พได ตลอดจนสงเสริ มและ
สนับสนุนใหแรงงานในระบบไดมีการเรียนรูตลอดชีวิต
จากการวิ เคราะห ข อมู ลความต องการกํ าลั งคนเชิ ง
คุณภาพดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ [3], [4],
[5] ที่ พ บว า กลุ ม อุ ต สาหกรรมต อ งการกํ า ลั ง คนที่ มี
คุณลักษณะ 3 ดาน คือ 1) ความรูและทักษะที่จําเปน 2)
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ความรูและทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการทํางาน
3. การผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา
ผู แทนฝ ายการศึ กษาอาชี วศึ กษา ได กล าวถึ งแนว
ทางการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาไววา ควรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ควรร วมมื อกั นจั ดทํ าระบบฐานข อมู ลเกี่ ยวกั บอุ ปสงค
อุปทานแรงงานที่นาเชื่อถือและแลกเปลี่ยนระหวางกันได
รวมทั้ งควรจั ดตั้ งสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ(Nation
Qualifications Institute) เพื่อดูแลดานมาตรฐานวิชาชีพ
ภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (Nation Qualifications
Framework ; NQF) ซึ่งควรผลักดันใหเปนวาระ
แหงชาติ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูที่กําลังศึกษาอยู และ
ผูใชแรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ใหมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ในการจัดหลักสูตร
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ใหมีความ
ตอเนื่อง เชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้ ยั งได เน นให สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาจั ด
การศึกษารวมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ใน
รู ปแบบการจั ดศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระบบการฝ กอาชี พ
(ฝกงาน) ระบบสหกิจศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาขาดแคลนเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนไดใหขอเสนอแนะตอ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาได จั ด การศึ ก ษาให นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีความรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในการทํ า งาน ตามความ
ตองการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
กล าวโดยสรุ ป กลุ มอุ ตสาหกรรมมี ความต องการ
กํ าลั งคนอาชี ว ศึ ก ษาในเชิ ง ปริ ม าณ มี ความต อ งการ
แรงงานระดับกลางเพิ่มขึ้น (ระดับปวช. และ ปวส.) สวนใน
เชิงคุณภาพ มี ความต องการกําลังคนที่มีคุณลักษณะ 3
ดาน คือ 1) มีความรูและทักษะที่จําเปน 2) ความรูและ
ทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการทํางาน
สําหรับทางดานการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ควรให
หนวยงานที่ เกี่ยวข องทั้ งภาครั ฐและเอกชน จัดทําระบบ
ฐานขอมูลกําลังคนระหวางกัน มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ

แห งชาติ สถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พให เชื่ อมโยงกั บระดั บ
คุณวุฒิการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานอาชีพ ใหเปนที่
ยอมรั บของแต ล ะฝ าย รวมทั้ งได เ น น ให สถาบั น การ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ดการศึ ก ษา ร ว มกั บ สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้น มีการสงเสริมการจางงาน และ
จายคาตอบแทนแรงงานตามสมรรถนะ มีการจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา รวมทั้งจั ดการศึกษาเพื่ อผลิ ตกําลังคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
จากการศึกษาขอมูลทั้งหมด นําไปสูขอมูลสวนสุดทาย ซึ่ง
จะเปนสวนเติมเต็ม ในประเด็นที่สําคัญ ตอแนวทางการ
ผลิ ตและพั ฒนากํ า ลั งคนอาชี ว ศึ กษา ให ตรงกั บความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม จําแนกตามบทบาทผูที่มี
สวนเกี่ยวของแตละฝาย ซึ่งควรจะดําเนินการอยางไร
สรุป
ภาครัฐบาล
1. จัดทําฐานขอมูลกําลังคนของประเทศระหวาง
หน วยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคการศึ กษา
นํ าไปสู ทิศทางการผลิ ตและพั ฒนากํ าลั งคนอาชี วศึ กษา
ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
2. กําหนดนโยบายที่มุงเนนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอยางชัดเจน และมีความเปนเอกภาพ เพื่อผลิต
บุคลากรที่มี คุณภาพและมีทักษะวิชาชีพ ในสาขาอาชี พ
ต าง ๆ รวมทั้ งผลั กดั นการจ างงานอาชี วศึ กษาสู สถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
3. เรงรัดพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ จัดตั้ง
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เพื่ อ การทดสอบและรั บ รอง
สมรรถนะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เปนไปตามมาตรฐานอาชีพและ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การผลิ ตและพั ฒนากํ าลั งคนอาชี วศึ กษาทั้ งระบบ ให มี
ความสอดคลอง และเชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 1

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

สมรรถนะกําลังคนที่ตองการ
แรงงาน
มาตรฐาน
การทํางาน
ทํางาน
ประเมิน
VQ

นักศึกษา
มาตรฐานอาชีพ/
สมรรถนะ
ฝกงาน
ประเมินในบริษัทฯ /สถาบัน
ศึกษาเพิ่มเติม(เทียบโอน)

หลักสูตร
อาชีวศึกษา
การเรียน
การสอน
ประเมิน
ปวช./ปวส./
ป.ตรี + VQ

ความรูในการทํางาน

รูปที่ 1 กระบวนการการพัฒนาศักยภาพกําลังคนผาน
ระบบอาชีวศึกษาและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จากรูปที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนผานระบบอาชีวศึกษา และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ขั้นตอนจะเริ่มจาก ศึกษาสมรรถนะกําลังคนที่ตองการของ
แตละกลุมอุตสาหกรรม เพื่อนํามากําหนดมาตรฐานอาชีพ
ซึ่งจะวิเคราะหถึงความรู ทักษะ การประยุกตใชความรู
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค แลวนําไปกํ าหนด
มาตรฐานการทํางาน ในระบบแรงงาน และนําไปออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในระบบการศึกษา จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ภายใตมาตรฐาน
อาชีพ รวมทั้งจั ดฝ กงานในสถานประกอบการเพิ่มเติ ม
ใหแกนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และเขารับ
การทดสอบ ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เมื่ อ ผ า นการ
ทดสอบ ก็ จ ะได ใ บรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาแตละระดับ (ปวช., ปวส., ป.ตรี) เพื่อรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป
สวนในระบบแรงงาน เมื่อผูใชแรงงาน ตองการเขารับ
การทดสอบ ประเมิ นมาตรฐานวิ ช าชี พ ก็ เข าสู
กระบวนการทดสอบ และเมื่อผ านการประเมิน ก็จะได
ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เช น กั น แต ห ากผู ใ ช แ รงงาน
ตองการวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม สามารถเทียบโอนความรู

และประสบการณ ไปยั ง ระบบการศึ ก ษา และศึ ก ษา
รายวิชาตาง ๆ เพิ่มเติม จนครบตามเกณฑของหลักสูตร
ในแต ล ะระดั บ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และเข า รั บ การ
ทดสอบตามกระบวนการ เมื่ อผ านการประเมิ น ก็จะได
ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
เชนเดียวกันกับในระบบการศึกษา ดังกลาว เพื่อรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป
4. มีระบบการจางงาน และกําหนดเงินเดือน/
คาตอบแทนตามสมรรถนะมากยิ่งขึ้น
5. สรางระบบเครือขายความรวมมือในการผลิตและ
พั ฒ นากํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา จากภาคส ว นต า ง ๆ ทั้ ง
สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องคการผูใชกําลังคน
และสถาบันการศึกษา/ผูผลิตกําลังคน
6. สรางมาตรการที่จูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวม
สนั บสนุ น ในการจั ดการศึ กษาและฝ กอบรมอาชี พแก
นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู ใ ช แ รงงานในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
7. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ สนับสนุน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา
แตละแหง อยางเพียงพอและเหมาะสม
8. เรงรัดพัฒนาครูวิชาชีพ ใหไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในดานเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหไดคุณภาพ
9. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับการ
พัฒนากลุมจังหวัด จัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
ปวส. และปริญญาตรี ใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน
10. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษา
ผานกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
11. สงเสริมความรวมมือ การจัดอาชีวศึกษาระหวาง
ประเทศในดานตาง ๆ เชนการพัฒนาทักษะฝมอื แรงงาน
ระหวางประเทศ การวิจัยและพัฒนา เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน
ภาคการศึกษา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ใหไดทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ดังที่กลาวมาแลว
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2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให
สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพตาง ๆ และตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
3. พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ตามมาตรฐานอาชีพแกผูสําเร็จ
การศึกษา และผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
4. สรางกลไกการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการอาชีวศึกษา
5. จั ดการศึ กษาอาชี วศึ กษา ในรู ปแบบการจั ดการ
เรี ย นการสอน แบบบู ร ณาการกั บ การทํ า งาน (Work
integrated Learning – WiL) ไดแกการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี ระบบการฝกอาชีพ ระบบสหกิจศึกษา และ ระบบ
ฝกหัดใหมากขึ้น ดังรูปที่ 2

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน
ในระบบทวิภาคี ระบบฝกอาชีพ (ฝกงาน) ระบบสหกิจ
ศึกษา และระบบการฝกหัด เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรจะไดรับคุณวุฒิการศึกษาในระดับตาง ๆ
ตอไป
6. บริหารจัดการคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดย
จัดระบบการจัดอาชีวศึกษาที่เนนผลลัพธ บนฐานสมาคม
วิชาชีพ โดยใหเชื่อมโยงกับความตองการตลาดแรงงาน
ภาคอุ ตสาหกรรม ภายใต มาตรฐานอาชี พ และคุ ณวุ ฒิ
วิชาชีพ หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนประเมินและ
รับรองอาชีพ โดยการควบคุมจากองคกร วิชาชีพ ที่ไดการ
รับรองมาตรฐานสากล ดังรูปที่ 3
ตลาดแรงงาน

วิชาชีพพื้นฐาน
สมรรถนะหลัก

รูปที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทํางาน
ที่มา : ปานเพชร ชินินทร และคณะ (2553 : 27) [8]
จากรูปที่ 2 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทํางาน โดยเริ่มตนจัดการศึกษาพื้นฐาน
แกผูเรียนในสมรรถนะหลักที่มีความจําเปนตอการทํางาน
ไดแกการใชภาษา การประยุกตใชตัวเลข การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการ การทํางานเปนทีม และการ
คิดเชิงระบบ รวมทั้งจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานในสาขา
อาชีพนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการบูรณาการ

การบริหารจัดการคุณภาพ

ระบบฝกหัด (Internship)

ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative)

ระบบฝกอาชีพ Apprentice)

คุณวุฒิการศึกษา

ระบบทวิภาคี (DVT)
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ประเมิน &
รับรองอาชีพ

มาตรฐาน
อาชีพ

ควบคุม
โดยองคกร
วิชาชีพ

พัฒนาหลักสูตร
ใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ

เครื่องมือชวย
สรางระบบความ
รวมมือการจัด
อาชีวศึกษา
(แบบเปนทางการ)
จากสมาคมวิชาชีพ
บริษัท ฯลฯ

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จัดหลักสูตร
ฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น/ระยะยาว
(ไมเปนทางการ)
โดยศูนยฝกอบรม
อาชีพ บริษทั ฯลฯ

จัดอาชีวศึกษา
(แบบเปนทางการ)
เชน จัดในสถานศึกษา
การฝกอาชีพ
สหกิจศึกษา ฯลฯ

รูปที่ 3 ระบบการจัดอาชีวศึกษาที่เนนผลลัพธบนฐาน
สมาคมวิชาชีพ
ที่มา : Ministry of Education (2008) p.25 [9]
จากรูปที่ 3 แสดงระบบการจัดอาชีวศึกษาที่เนน
ผลลั พ ธ บ นฐานสมาคมวิ ช าชี พ เริ่ ม ต น จากวิ เ คราะห
ตลาดแรงงาน ประเมินความจําเปนในการประกอบอาชีพ
ระบุคุณสมบัติของแรงงานที่ตองการ กําหนดมาตรฐาน

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 2 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2554

อาชี พ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดยสมาคมวิ ช าชี พ สถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะอาศัยเครื่องมือ
หลักสูตร จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอและได
มาตรฐานในอาชี พนั้ น ๆ สร างระบบความร วมมื อกั บ
สมาคมวิชาชีพ บริษัท องค กรตาง ๆ โดยการสนับสนุ น
จากรัฐบาล จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ โดยสถาบันการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน ใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ใหแกนักศึกษา และสุดทาย
จัดการทดสอบ ประเมิน และรับรองมาตรฐานอาชีพ แกผู
เขารับการทดสอบ โดยองคกรวิชาชีพ เมื่อผานการทดสอบ
ก็ ได รั บใบประกาศรั บรองมาตรฐานวิ ชาชี พ ก อนเข าสู
ตลาดแรงงานตอไป
7. สนับสนุน และสงเสริมการจัดฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผู ใช แรงงานหรื อผู สํ าเร็ จการศึ กษาใหม ให สอดคล อง
เชื่อมโยง กับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยจะตองมี
การวิเคราะหเชิงระบบ เพื่อประสิทธิผลการฝกอบรม ดังรูป
ที่ 4
ตลาดแรงงาน , วิเคราะห
งานอาชีพ
ปจจัยนําเขา
เนื้อหาหลักสูตร,
ครู, วัสดุ อุปกรณ,
การจัดการ, ระบุ
คุณสมบัติที่
ตองการฝกอบรม

กระบวนการ
เวลาที่ใชฝก
วิธีการ
ฝกอบรม
และการ
ประเมินผล

ผลลัพธ
ความรู
ความสามารถ
ทักษะ และ
คุณลักษณะ

ตลาดแรงงาน,
ผลปอนกลับ & ติดตามผล

รูปที่ 4 ขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม
ที่มา : Asian Development Bank (2004) p.43 [10]
จากรูปที่ 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม โดย
เริ่มตนจากการสํารวจขอมูลในตลาดแรงงานเกี่ยวกับการ
จางงาน วิเคราะหงานอาชีพในดานความรู ทักษะวิชาชีพ
และคุ ณลั กษณะต าง ๆ ที่ ตลาดแรงงานต องการ สู การ
เตรียมปจจัยนําเขา ในดานเนื้อหาหลักสูตร ครูผูฝกอบรม

วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการ ระบุ
ความรู ความสามารถ ทั ก ษะและคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่
ตองการฝกอบรม สวนดานกระบวนการ จะกําหนดเวลา
ในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม และการประเมินผล สวน
ในดานผลลัพธ จะประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม ใน
ด านความรู ความสามารถ ทั กษะ และคุ ณลั กษะอื่ น ๆ
และสุดทายผลสะทอนกลับ ปรับปรุง จะตรวจสอบ และ
ติดตามผลผูเขารับการอบรมที่อยูในตลาดแรงงาน เกี่ยวกับ
ความรู ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะต า ง ๆ ว า
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานหรือไม มาก
น อยเพียงใด รวมทั้ งข อเสนอแนะ เพื่ อนํ าข อมู ลที่ ได มา
ปรับปรุงการจัดการฝกอบรมครั้งตอไป
ภาคเอกชน
1. พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝมือ
แรงงาน เพื่อใหไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
โดยรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐ
2. สนับสนุนการดําเนินงาน การจัดอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมอาชีพ ตามนโยบายและยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ
3. สรางขีดความสามารถ ในการสนับสนุนภาคการ
อาชีวศึกษา โดยรวมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ระบบการฝ กอาชี พ ระบบสหกิ จศึ กษา รวมทั้ งร วมจั ด
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน และฝ ก อบรมอาชี พ แก
นักศึกษา เปนตน
4. รวมพัฒนาครูอาชีวศึกษา ใหมีความรู ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพตาง ๆ
5. พัฒนาระบบคาตอบแทน ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
สมรรถนะของแรงงานทุกระดับ ในสาขาอาชีพตาง ๆ เพื่อ
สรางแรงจูงใจแกผูใชแรงงาน และผูที่กําลังศึกษาอยู ใน
ระบบการอาชีวศึกษา
6. จัดฝกอบรมอาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาใหม และ
ผู ใช แรงงานในระบบอุ ตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน ในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหกาวทันตอ
อาชีพ และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
จากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด คงจะมองเห็นแนวทาง
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหตรงกับความ
ต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมได บ า ง ไม ม ากก็ น อ ย
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โอกาสที่จะนําไปสูความสําเร็จไดนั้น จะตองปรับเปลี่ยน
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ต อ ง อ า ศั ย ก า ร
เปลี่ ย นแปลงจากกลไกหลั ก ของรั ฐ บาล สถาบั น การ
อาชีวศึกษา และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ
เงื่อนไขปจจัยความสําเร็จ อยูที่ได รับการสนับสนุ น
อย างจริ งจั ง จากภาครั ฐบาล ในการกํ าหนดนโยบายที่
ชัดเจนและมีความเปนเอกภาพ โดยจะต องไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ในทุกภาคสวนของสังคม
ตลอดจนกํ าหนดกฎหมายให เอื้ อ หรื อสร างมาตรการ
แรงจู ง ใจให ภ าคเอกชน เข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษาและฝกอบรมอาชีพ นําไปสูการผลิตและพัฒนา
กํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให ต รงกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศและภูมิภาคตอไป
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