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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการ 2) ศึกษาสภาพความต้องการก�ำลังคน
ของสถานประกอบการในเขตบริการสถานศึกษา 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพือ่ ตอบสนองความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการ ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม แบบส�ำรวจ และ
แบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าความต้องการจ�ำเป็น ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพปัจจุบันการบริหารการผลิตก�ำลังคน เรื่องการวางแผน การน�ำแผนการผลิตก�ำลังคนไปปฏิบัติ
และการประเมินผล พบว่าสถานศึกษาวางแผนการผลิตสามารถผลิตก�ำลังคนได้ใกล้เคียงกับแผนแต่ยัง
ต้องปรับแผนการผลิตในบางสาขาที่สถานประกอบการต้องการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพ 2) สภาพความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการพบว่า
สถานประกอบการมีความต้องการทักษะด้านสติปัญญาเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้เครือ่ งจักรถูกต้องตามคูม่ อื เป็นผูฝ้ กึ สอน เป็นทีป่ รึกษาท�ำงาน
ได้มากกว่า 1 หน้าที่ ด้านทักษะทางพฤติกรรมต้องการให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถประสาน
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งานกับเพื่อนร่วมงาน และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ
(1) การวางแผนเชิงรุก (2) น�ำแผนสู่การปฏิบัติด้วยไตรภาคี (3) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินผล
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของ
สถานประกอบการ

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the current situations of management
in vocational colleges to respond to the need of enterprises; 2) study the requirement
of manpower skill specification requirements from enterprises. 3) develop management
strategies for vocational education institutions regarding manpower as requirement from enterprises.
The population were vocational college administrators, enterprise managers. The data
instruments comprised questionnaire, survey and validity evaluation. The data were analyzed
using content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and modified
priority need technique. The research findings showed that: 1) the current vocational
institutions issued main management ways by planning implementation and evaluation.
In planning, vocational institutions were able to produce manpower nearly by plan, but
needed to adjust plan for serving some branches as of occupation, with full quality skills.
2) For manpower skills, enterprises required cognitive skills for being able to work with new
technology and how to operate machines as stated in the manual correctly. For technical
skills, it needed manpower who could work by immediacy with ability to consult and
mentored people with multiple skills. For behavior skills, it required manpower
responsible for regulations and disciplines, coordinating with colleagues. 3) Strategies
for vocational administration comprised 3 main strategies: 1) proactive planning
2) implementation by 3 parties 3) adjusting a paradigm for evaluation process.
Keywords: Strategic development, Management in vocational colleges, Requirement of
manpower skill specification for enterprises
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บทน�ำ

ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดให้รัฐ
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและสร้ า งมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก รู ป แบบให้ ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายดังกล่าวจึงเป็นหลักการส�ำคัญที่ต้องพัฒนาคนไทย
ให้มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรหลักส�ำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นภาระหน้าที่
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งต้องการความร่วมมือในการพัฒนาก�ำลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
อุตสาหกรรมทัง้ ภาคการผลิตและภาคการบริการ ยังมีความต้องการก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามความต้องการ
เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (ส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
ปัญหาก�ำลังคนที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับ
ปวช. และ ปวส. ซึ่งพบว่าขาดทั้งด้านปริมาณตามสาขาวิชาชีพ และด้านคุณภาพทักษะฝีมือที่ต้องใช้
ในการปฏิบตั งิ าน ดังเห็นได้จากรายงานผลการส�ำรวจของสถาบันการวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศไทย ทีพ่ บว่า
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาได้เข้าสูต่ ลาดแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในช่วง พ.ศ. 2549-2554
จ�ำนวนผูส้ �ำเร็จการศึกษาได้ลดลงในทุกปี เช่น ใน พ.ศ. 2550 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษา ปวช. 23,078 คน ปวส.
112,909 คน แต่อกี 4 ปีตอ่ มา ใน พ.ศ. 2554 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช. 22,722 คน และระดับ ปวส.
109,714 คน ซึง่ เทียบกับความต้องการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมทัง้ ภาคการผลิตและภาคบริการ ก็พบว่า
มีความต้องการใช้แรงงานในระดับ ปวช. จ�ำนวน 493,242 คน และ ปวส. 594,096 คน ตามล�ำดับ
(สถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2555) ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการศึกษา
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูว้ า่ จ้างในแต่ละพืน้ ที่ โดยครอบคลุมปัญหาทีเ่ กิดจากการจ้างงาน การเปลีย่ นงาน
ของก�ำลังคน และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติของก�ำลังคน เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากร
ที่มีศักยภาพตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งต่างต้องฝึกอบรมพนักงานที่รับเข้าท�ำงาน
ในระยะแรกให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญโดยเร็ว เนื่องจากงานในระบบผลิต
เป็นงานที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักร การท�ำงานที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถทางทักษะ
จากก�ำลังคนที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งยังไม่เพียงพอในปัจจุบัน
การท�ำวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาความต้องการอย่างแท้จริงของตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบ
และปัญหาการผลิตก�ำลังคนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา แล้วน�ำมาประมวลเพือ่ เฟ้นหาวิธกี าร แนวทางหรือ
กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการบริหารการผลิตก�ำลังคนอย่างสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ในพื้นที่บริการของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ก�ำลังหางานในตลาดแรงงานได้รับ
การว่าจ้างทั้งหมด และสถานประกอบการก็สามารถใช้ประโยชน์จากก�ำลังคนที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว
วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
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เป็นอย่างดีเช่นกัน โดยจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการบริหารระบบอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการด�ำเนินงานของสถานศึกษา และประโยชน์ด้านการพัฒนาก�ำลังคน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ ตอบสนองความต้องการก�ำลัง
คนของสถานประกอบการ
2. ศึกษาสภาพความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการในเขตบริการสถานศึกษา
3. ศึกษาสภาพการท�ำงานของนักศึกษาหลังส�ำเร็จการศึกษา
4. พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการก�ำลังคนของ
สถานประกอบการ

ค�ำถามของการวิจัย

1. สภาพปัจจุบนั ของการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการตอบสนองความต้องการก�ำลังคน
ของสถานประกอบการเป็นอย่างไร
2. ความพึงพอใจคุณภาพก�ำลังคนของสถานประกอบการในเขตบริการเป็นอย่างไร
3. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของ
สถานประกอบการควรเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวคิด คือ
1. การบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของบริบทการบริหารสถานศึกษาของธีระ รุญเจริญ (2545)
ประกอบด้ ว ย 1) การบริ ห ารวิ ช าการคื อ การวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา 2) การบริหารงานบุคคล คือ การด�ำเนินงาน
ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ
การโยกย้ายและการเลื่อนขั้น 3) การบริหารงบประมาณ คือ การจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
รวมไปถึงการจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา และการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
4) การบริหารงานทั่วไป คือ การบริหารจัดการเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ การประกาศ การออกค�ำสั่ง และ
การให้ความเห็นชอบผลด�ำเนินงานประจ�ำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน การบริหาร
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมีระบบในการฝึกและสร้างทักษะพิเศษเพื่อให้นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษามี
ทักษะประจ�ำตัวและสามารถน�ำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2. ความต้องการก�ำลังคน ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทหนึง่ (จุฑา มนัสไพบูลย์,
2537) ซึ่งในทุกกิจการต่างก็มีความจ�ำเป็นใช้คน และมีความคาดหวังต่อแรงงานทักษะในระดับช่าง
เพือ่ ควบคุมเครีอ่ งจักรกลทีม่ เี ทคโนโลยีสงู ดังเช่น รายงานวิจยั ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2550)
พบว่า การลงทุนของชาวต่างชาติจะเน้นการผลิตที่อาศัยเครื่องจักรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็น
ในการใช้พนักงานระดับช่างเทคนิค และระดับช่างฝีมือในการควบคุมเครื่องจักร จึงต้องการจ้างงานใน
2 ระดับ คือ 1) ระดับช่างเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2) ระดับช่างฝีมือ หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับการศึกษา การผลิตก�ำลังคนของสถานอาชีวศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2546 โดยอาศัยอ�ำนาจในมาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 9 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใน 3 ระดับ คือ
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเทียบเคียงกับ
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาและระดับฝีมือตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
สถานประกอบการและชุมชน
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษามีสมรรถนะเทียบเคียงกับ
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาและระดับฝีมือตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
สถานประกอบการและชุมชน สามารถปฏิบตั งิ านโดยใช้ความรูท้ างวิชาการทีส่ มั พันธ์กบั วิชาชีพในขอบเขต
ทัว่ ไปของงานอย่างหลากหลายทีม่ คี วามซับซ้อนและไม่เป็นงานประจ�ำ สามารถประยุกต์ทกั ษะและความ
รู้ในการจัดการแก้ปัญหาและแนะน�ำผู้อื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และหมู่คณะ
3) ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้ สูง (ปทส.) พุทธศักราช 2551 จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึง่ เป็นกฎหมายเกีย่ วกับวิชาชีพทางการ
ศึกษาก�ำหนดให้วิชาครูเป็นวิชาชีพควบคุม จะต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับแห่งข้อจ�ำกัดและ
เงื่อนไขของคุรุสภา
4. การตอบสนองความต้องการก�ำลังคน การผลิตบุคลากรเข้าสูต่ ลาดแรงงานส�ำหรับการจ้างงาน
ในบางกลุม่ อาชีพ หรือการตอบสนองความต้องการก�ำลังคนในบางกลุม่ ทักษะนัน้ เกิดจากการขาดแคลน
ก�ำลังคนในบางสาขา (สุมาลี ปิตยานน์, 2539) แต่เนือ่ งจากก�ำลังคนในตลาดแรงงานมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกัน
ทั้งด้านทักษะและความสามารถ และในความแตกต่างดังกล่าวท�ำให้ทุกคนต้องหาความรู้ด้วยการศึกษา
เข้าเรียนหรือฝึกหัดอบรมวิชาชีพ ดังที่ Theodore W. Schultz (1961) กล่าวว่าเป็นการเพิ่มต้นทุน
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ของมนุษย์ จนสามารถน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มพูนรายได้
นอกจากนี้ จ�ำนวนก�ำลังคนในตลาดแรงงานก็ต้องมีอย่างเพียงพอเพื่อการตอบสนองดังกล่าว จึงสามารถ
สรุปได้ว่า การตอบสนองก�ำลังคนในตลาดแรงงานมีประเด็นหลักที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ คุณภาพ
ก�ำลังคน และปริมาณก�ำลังคน หรือที่กองวิจัยแรงงาน (2549) เรียกว่าเป็นความต้องการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และความต้องการก�ำลังคนอาชีวศึกษายังมีลกั ษณะพิเศษในการเน้นหนักในทักษะ 3 ด้าน คือ
ทักษะด้านสติปัญญา (cognitive skills) ทักษะด้านเทคนิคการท�ำงานเฉพาะสาขา (technical skills)
และทักษะด้านพฤติกรรม (behavior skills) (Mounier, 2001)
5. การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารรัฐกิจเชิงกลยุทธ์ในเชิงปฏิบตั ิ ของ Department of The Navy
Total Quality Leadership Office (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ได้อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ
พัฒนากลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวางแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลน�ำเข้าในการท�ำกลยุทธ์ โดยจ�ำแนกสถานการณ์
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ขีดความสามารถทีเ่ ป็นจุดแข็ง (Strengths) ขีดความสามารถทีเ่ ป็นจุดอ่อนขององค์กร
(Weaknesses) ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการท�ำงานขององค์กร (Opportunities) ปัจจัยภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคในการท�ำงานขององค์กร (Threats)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์หาต�ำแหน่งทางกลยุทธ์ โดยการท�ำ The Internal-External (IE) Matrix
ขั้นตอนที่ 5 ก�ำหนดกลยุทธ์ โดยน�ำเทคนิค HR Scorecard และ SWOT Matrix มาประยุกต์ใช้
และใช้เทคนิค The Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM) เพื่อหาค่าแรงดึงดูดในแต่ละ
กลยุทธ์และน�ำมาตัดสินใจคัดเลือกกลยุทธ์ที่สามารถน�ำมาปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
จากการบริหารเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น สามารถน�ำมาประยุกต์สกู่ ระบวนการ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมการวางแผนงานการผลิตก�ำลังคนเชิงกลยุทธ์
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทัง้ สภาพองค์กรและสภาพสิง่ แวดล้อม
ซึ่งหมายถึงวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตก�ำลังคน แลวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคน
ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์หาต�ำแหน่งทางกลยุทธ์
ขัน้ ตอนที่ 5 ก�ำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ ตอบสนองวิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอน เพือ่ ค้นหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีไ่ ด้ในครัง้ นี้ จะเป็นกลยุทธ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการก�ำลังคน
ของสถานประกอบการอย่างแท้จริง มีความถูกต้องตามหลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา เหมาะสม และ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นในการวิจยั เป็นการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐ
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารการผลิตก�ำลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการ และศึกษาสภาพความต้องการคุณภาพ
ก�ำลังคนของสถานประกอบการ การด�ำเนินงานในขั้นนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ในการบริหารการผลิตก�ำลังคนวิชาชีพระดับ
ปวช. และระดับ ปวส. ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2.2 การส�ำรวจการได้งานท�ำและการศึกษาต่อของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ตามรุ่นเข้าปีการศึกษา 2549-2550 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2.3 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในคุณภาพก�ำลังคนระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. ของสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 3 การร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ก�ำลังคนของสถานประกอบการ
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (expert judgement)
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและน�ำเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้บริหารสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2549-2550 โดยมีรายละเอียดและจ�ำนวนดังนี้
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1. ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
รวม 415 แห่ง จ�ำนวน 415 คน
2. ผูบ้ ริหารสถานประกอบการ ทีเ่ ป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 4,011 แห่ง
จ�ำนวน 4,011 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ใช้การก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
ซึง่ เป็นตารางก�ำหนดให้สดั ส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ�ำนวน
210 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ จ�ำนวน 354 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการ
บริหารการผลิตก�ำลังคนวิชาชีพระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ของสถานศึกษา
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการเรื่องสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ในคุณภาพก�ำลังคนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในสถานประกอบการ
ฉบับที่ 3 แบบส�ำรวจการได้งานท�ำและการศึกษาต่อของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ตามรุ่นเข้าปีการศึกษา 2549-2550
ฉบับที่ 4 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ เป็นแบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของร่างกลยุทธ์
เครี่องมือแบบสอบถามดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง (Validity) โดยการ
น�ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่านตรวจสอบ พร้อมหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
วัตถุประสงค์ (IOC) หลังจากนั้นได้น�ำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน และ
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.8 จึงน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้
โดยวิเคราะห์จากปริมาณการผลิตนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Supply
ก�ำลังคน) และการตอบสนองความต้องการก�ำลังคนของสถานประกอบการ (Demand ก�ำลังคน)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ใ นการบริ ห ารการผลิ ต ก� ำ ลั ง คนของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สรุปได้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความส�ำคัญของการน�ำแผนการผลิต
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ก�ำลังคนไปปฏิบัติ (Implementation) เป็นล�ำดับแรก ด้านการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
(Evaluation) ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่สอง และด้านการวางแผน (Planning) ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่สาม
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในคุณภาพก�ำลังคนระดับ ปวช. ของ
สถานประกอบการ สรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารสถานประกอบการให้ความส�ำคัญกับคุณภาพก�ำลังคนด้านทักษะเทคนิค
การท�ำงานเฉพาะด้าน/อาชีพ (technical skills) เป็นล�ำดับแรก ด้านทักษะสติปญ
ั ญา (cognitive skills)
เป็นล�ำดับทีส่ อง และทักษะด้านพฤติกรรม (behavior skills) ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับทีส่ าม ส่วนก�ำลังคน
ระดับ ปวส. ผู้บริหารสถานประกอบการให้ความส�ำคัญล�ำดับแรกเช่นเดียวกับระดับ ปวช. คือ ทักษะ
เทคนิคการท�ำงานเฉพาะด้าน/อาชีพ (technical skills) ส่วนล�ำดับที่สอง ให้ความส�ำคัญกับทักษะ
ด้านพฤติกรรม (behavior skills) และล�ำดับทีส่ ามให้ความส�ำคัญกับทักษะด้านสติปญ
ั ญา (cognitive skills)
3. ผลการศึกษาการท�ำงานของก�ำลังคนหลังส�ำเร็จการศึกษา รุ่นเข้าศึกษาปี 2549 และปี 2550
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. พบว่า 1) สถานศึกษาสามารถผลิตก�ำลังคนได้ใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้
(ปวช. ปี 2549 ส�ำเร็จ ร้อยละ 94.08 ปี 2550 ร้อยละ 90.72 ปวส. ปี 2549 ส�ำเร็จ ร้อยละ 88.47 และ
ปี 2550 ร้อยละ 87.43 ของแผน) 2) การท�ำงานและการศึกษาต่อ พบว่ามีจ�ำนวนก�ำลังคนศึกษาต่อ
มากกว่าท�ำงาน (ปวช. ปี 2549 ศึกษาต่อ ร้อยละ 80.08 ปี 2550 ร้อยละ 80.74 ปวส. ปี 2549 ศึกษาต่อ
ร้อยละ 55.99 ปี 2550 ร้อยละ 56.28) 3) การท�ำงานส่วนตัวและการท�ำงานกับสถานประกอบการพบว่า
มีการท�ำงานกับสถานประกอบการมากกว่าการประกอบอาชีพส่วนตัว (ปวช. ปี 2549 ท�ำงานกับ
สถานประกอบการ ร้อยละ 71.99 ปี 2550 ร้อยละ 69.43 ปวส. ปี 2549 ท�ำงานกับสถานประกอบการ
ร้อยละ 82.84 ปี 2540 ร้อยละ 70.46) 4) การท�ำงานในเขตบริการและท�ำงานนอกเขตบริการ พบว่า
ส่วนมากท�ำงานกับสถานประกอบการนอกเขตบริการ (ปวช. ปี 2549 ท�ำงานนอกเขตบริการ ร้อยละ 75.87
ปี 2550 ร้อยละ 76.08 ปวส. ปี 2549 ท�ำงานนอกเขตบริการ ร้อยละ 66.91 ปี 2550 ร้อยละ 68.77)
4. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของ
สถานประกอบการ ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามและแบบส�ำรวจความต้องการ ความพึงพอใจก�ำลังคนของ
สถานประกอบการ และข้อมูลด้านการบริหารการผลิตก�ำลังคนของสถานประกอบการ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์
เพื่อหาความเป็นไปได้และประมวลเป็นกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พร้อมจัดส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และน�ำผลการตรวจสอบเข้าสู่ที่ประชุมกลุ่ม (Focus group) สรุปได้กลยุทธ์หลัก
จ�ำนวน 3 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์นำ� แผนสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยไตรภาคี
2) กลยุทธ์ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินผล 3) กลยุทธ์วางแผนเชิงรุก กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1) ก�ำหนด
แผนการผลิตก�ำลังคนเชิงรุก 2) ก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จในการผลิต 3) ไตรภาคีในการผลิตก�ำลังคน
4) ไตรภาคีในการพัฒนาทักษะก�ำลังคน 5) ประเมินประสิทธิภาพภายนอก 6) น�ำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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อภิปรายผล

5. การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการน�ำแผนสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับแรกเพราะว่าสถานศึกษาต้องการรับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ในเรือ่ งการสนับสนุนห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับฝึกทักษะทีต่ อ้ งใช้จริงหลังส�ำเร็จการศึกษา ต้องการความร่วมมือ
ในการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการตามเกณฑ์วิชาชีพที่ก�ำหนดในหลักสูตร รวมทั้งการมี
งบประมาณ มีเครือ่ งมืออุปกรณ์ มีหอ้ งฝึกงานทีพ่ ร้อมในสถานประกอบการ และการจัดเตรียมครู/บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญส�ำหรับเป็นผู้ฝึกสอนนักศึกษา การสื่อสารภายในสถานศึกษาเพื่อให้ทราบเป้าหมาย
และมีแนวทางร่วมกันในการตอบสนองก�ำลังคน ตลอดจนการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลการตอบสนองก�ำลังคนในแต่ละรุน่ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี ระหว่างสถานศึกษา
สถานประกอบการ และส�ำนักงานแรงงานจากภาครัฐ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการบริหารและกระจายก�ำลังคน
ในภาพรวมต่อไป
6. การศึกษาความต้องการก�ำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการให้ความส�ำคัญทั้งระดับ ปวช.
และ ปวส. ต่อทักษะการท�ำงานเฉพาะด้าน/อาชีพ เพราะในระบบธุรกิจการผลิตและบริการของ
สถานประกอบการ มีความจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังคนที่พร้อมท�ำงานทันทีหลังรับเข้าท�ำงาน การฝึกงาน
ในสถานประกอบการเป็นต้นทุนการผลิตและการบริการอย่างหนึง่ ซึง่ สถานประกอบการต้องให้ความสนใจ
เพราะอาจส่งผลถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจนเสียเปรียบด้านราคาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง (วุฒิพล สกลเกียรติ,
2546) นอกจากการปฏิบัติงานได้ทันทีแล้วยังมีความต้องการให้ก�ำลังคนมีสมรรถนะ (competency
base) ทีส่ ามารถใช้เครือ่ งมือพิเศษได้เนือ่ งจากในระบบผลิตสมัยใหม่มเี ทคโนโลยีชนั้ สูงเข้ามาเกีย่ วข้องมาก
อีกทั้งยังต้องการก�ำลังคนที่สามารถรับผิดชอบงานได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ (multiple skills) สามารถ
ให้ค�ำปรึกษา (consult) แก่เพื่อนร่วมงานในกรณีเกิดปัญหาในงาน สามารถเป็นผู้ฝึกสอน (trainer)
เป็นพีเ่ ลีย้ งพนักงานใหม่ (mentor) ได้ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีอตั ราการเข้า-ออกของพนักงานสูง การถ่ายทอด
วิธีการ/ทักษะการท�ำงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นตลอดเวลาในระบบการผลิตและบริการ ส่วนความต้องการด้าน
สติปญ
ั ญาทีผ่ บู้ ริหารสถานประกอบการให้ความส�ำคัญเพราะทักษะด้านนีเ้ ป็นทักษะทีไ่ ด้มาจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษา เช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสื่อสารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
สถานประกอบการทีเ่ ป็นการลงทุนข้ามชาติ การมีปฏิภาณไหวพริบในการวิเคราะห์งานเพือ่ การแก้ไขปัญหา
ในงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบการคิดที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรม
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นความต้องการของสถานประกอบการทัง้ สิน้ ส่วนทักษะด้านพฤติกรรมเป็นความต้องการ
ด้านระเบียบวินัย การประสานงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสถานประกอบการ
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และต่อผู้รับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เกื้อหนุนให้ธุรกิจของสถานประกอบการเจริญก้าวหน้า มีความ
ได้เปรียบในเวทีแข่งขันทุกสถานการณ์ เป็นต้น
7. การศึกษาการท�ำงานของก�ำลังคนหลังส�ำเร็จการศึกษา จากการส�ำรวจและพบว่าสถานศึกษา
สามารถผลิตก�ำลังคนวิชาชีพได้เกือบเท่ากับแผนทีก่ ำ� หนด แสดงถึงการมีศกั ยภาพในการผลิตตามปริมาณ
ที่ก�ำหนดทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. แต่หลังจากส�ำเร็จการศึกษาแล้วพบว่ามีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ไปมากกว่าท�ำงาน เช่น นักศึกษา ปวส. รุน่ เข้าปี 2549 ศึกษาต่อ ร้อยละ 55.99 รุน่ เข้าปี 2550 ศึกษาต่อ
ร้อยละ 56.28 ส่วน ปวช. มีการศึกษาต่อมากที่สุด เช่น ปี 2549 ศึกษาต่อ ร้อยละ 80.08 รุ่นเข้าปี 2550
ศึกษาต่อ ร้อยละ 80.74 จึงท�ำให้เกิดการขาดแคลนก�ำลังงานที่เข้าสู่การตลาดแรงงาน ดังนั้นควรปรับ
ค่านิยมการส่งบุตรหลานเรียนให้จบปริญญาตรี ใหม่เพราะการจบปริญญาในปัจจุบนั ไม่มแี หล่งงานรองรับ
อย่างเพียงพอ อีกทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจควรก�ำหนดมาตรการจ่ายค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูด
ความสนใจท� ำ งานก่ อ น โดยอาจจ่ า ยตามระดั บ สมรรถนะและขี ด ความสามารถของก� ำ ลั ง คนก็ ไ ด้
ส่วนการท�ำงานส่วนตัวและการท�ำงานกับสถานประกอบการ พบว่าท�ำงานกับสถานประกอบการมีจำ� นวน
มากกว่าท�ำงานส่วนตัวทัง้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เนือ่ งจากลักษณะการประกอบอาชีพของผูป้ กครอง
ซึ่งถ้านักศึกษามาจากครอบครัวที่มีกิจการอยู่แล้วก็จะกลับไปช่วยกิจการครอบครัว แต่ส่วนใหญ่เข้ามา
ศึกษาเพือ่ ต้องการเป็นก�ำลังงานในภาคธุรกิจทัว่ ไปทีเ่ ปิดรับสมัคร สิง่ ทีน่ า่ ให้ความสนใจคือการพบว่ามีการ
ท�ำงานนอกเขตสถานประกอบการมากกว่าในเขตบริการ เช่น รุน่ เข้าปี 2549 ปวช. ท�ำงานนอกเขตบริการ
ร้อยละ 73 ปี 2550 ท�ำงานนอกเขตบริการ ร้อยละ 64 และ ปวส. ท�ำงานนอกเขตบริการ ร้อยละ 67 ปี
2550 ท�ำงานนอกเขตบริการ ร้อยละ 64 แสดงให้เห็นว่าในเขตบริการสถานศึกษามีแหล่งงานรองรับน้อย
หรือการผลิตก�ำลังคนไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพื้นที่บริการ
8. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของ
สถานประกอบการ ได้คน้ พบกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ซึง่ สามารถอภิปรายผลในแต่ละกลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์
น� ำ แผนสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ด ้ ว ยไตรภาคี เป็ น ลั ก ษณะการท� ำ งานร่ ว มกั น ของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
สถานประกอบการ และส�ำนักงานแรงงานในภาครัฐโดยมีแนวทางการผลิตก�ำลังคนร่วมกัน 2) กลยุทธ์
ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินผล กลยุทธ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้การประเมินผลเป็นการประเมิน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตก�ำลังคนและผู้ใช้ก�ำลังคน 3) กลยุทธ์วางแผนเชิงรุก เป็นกระบวนการวางแผน
จากการประมวลข้อมูลความต้องการก�ำลังคนที่แท้จริงจากการส�ำรวจ และน�ำมาก�ำหนดเป็นล�ำดับงาน
ที่สอดรับกับการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรที่สถานศึกษาจัดไว้เพื่อผลิตก�ำลังคนคุณภาพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถานศึ ก ษาควรจั ด ท� ำ แผนการบริ ห ารงานจากการประเมิ น ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ผ ่ า น
การประเมินผลร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ควรร่วมประสาน
งานในลักษณะไตรภาคีจึงจะเกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
การน�ำผลการวิจัยครั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถศึกษาวิธีการบริหารที่สรุปไว้ และน�ำมา
ปรับใช้เป็นล�ำดับงาน นับตั้งแต่การวางแผนการผลิตก�ำลังคน การน�ำแผนการผลิตไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ซึ่งสามารถใช้ได้กับสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค เพราะ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ศึกษาจากการปฏิบัติที่แท้จริงทั้ง 4 ภูมิภาค
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการท�ำวิจัยติดตามผล การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่น�ำกลยุทธ์ที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ไปปฏิบัติแล้วได้ผลการตอบสนองก�ำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
เป็นอย่างไร
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