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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานฉบับย่อเล่มนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลายกลุ่ม
บุคคลและหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้ ดังต่อนี้ 

กลุ่มแรก “ผู้ให้โอกาสการทำวิจัยและทุนวิจัย” ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อันเป็นหน่วยงานกลางดา้น
การบริหารงานวิจัยของประเทศที่มีบทบาทวางมาตรฐานด้านการวิจัย ช่วยจัดการความรู้จากการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
อย่างมีทิศทาง รวมถึงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประ เทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้าน
สังคม คนไทย 4.0 และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

กลุ่มที่สอง “ผู้ให้การส่งเสริม” ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ 
สุทธิรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และท่านหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้กรุณาให้ผู้วิจัยได้มีเวลาทำวิจัยอย่างเต็มที่  

กลุ่มที่สาม “ผู้เชี ่ยวชาญที่ให้คำแนะนำแก่งานวิจัย” ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ ่งสรรพ์ ขาวสอาด  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และ อ.ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม ตลอดจน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่เป็นผู้จุดประกายความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจให้นักวิจัยริเริ่มทำโครงการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งท่านยังกรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้วย 
ท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานคณะทำงานฯ อนุกรรมการสภาการศึกษา ที่
กรุณาให้คำแนะนำและเอื้อเฟื้อข้อมูลอาชีวศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ดร.อำนาจ  
วิชยานุวัติ ท่านอรรถพล สังขวาสี ดร.นิติ นาชิต และคุณปัทมา คำภาศรี ที ่ทำให้ผู ้วิจัยได้เรียนรู ้ถึงความก้าวหน้าของ
อาชีวศึกษาไทยโดยเฉพาะคุณอำภา พรหมวาทย์ ที่กรุณาติดต่อประสานงานผู้บริหารระดับสูงและวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึง
ให้คำแนะนำที่มีคุณค่ากับงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่มที่สี่ “ผู้ให้ข้อมูล” ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 177 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
นักเรียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา นายจ้างจากสถานประกอบการทั้งบริษัทภายในประเทศและบริษัทระหว่างประเทศ 
ครอบครัวของนักเรียนอาชีวศึกษา และผู้นำชุมชน นอกจากผู้เข้าร่วมในงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังได้รับความอนุเคราะห์และ
เกื้อกูลจาก ผู้อำนวยการ และครูอาจารย์ของสถาบันอาชีวศึกษาที่ให้คณะผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล  

กลุ่มที่ห้า “ผู้ช่วยวิจัยในการประสานงานการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ออกแบบภาพกราฟิก” 
ได้แก่ นางสาวพิสุทธิลักษณ์ บุญโต นายฐากูร ข่าขันมะลี นายจิตติพงศ์ ตะสัย และนางสาวรภัสสรณ์ สารพุฒิเศรษฐ์ รวมถึง
“ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ” คือหน่วยงานจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: 
Outcome Delivery Unit) ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 ประกอบด้วยผู้จัดการ  
คุณจักรี เตจ๊ะวารี และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาวสุพรรณิกา แก้วน้อย และนางสาวเจนจิรา ขมิ้นเขียว  

ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อท่ีทุกท่านมีให้กับงานวิจัย และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย 

ดร.กุลกนิษฐ์ สุธรรมชัย 
พฤษภาคม 2565 
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บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อศึกษาและฉายภาพเส้นทางการก้าวเข้าสู ่แรงงานสายอาชีพของไทย 

(Vocational Labor Journey Map) ใน 3 อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) นับตั้งแต่ต้นทางการเริ่มเข้ามาศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ไปจนถึงปลายทางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ
นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนช่องว่างทางทักษะของกลุ่มแรงงานสายอาชีพของไทย 
ทั้งจากมุมมองของตนเอง และมุมมองของผู้ทำธุรกิจจากบริษัท/องค์การภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษา วิธีการวิจัยประกอบไปด้วย เทคนิคการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
เป็นการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ที่มีอยู่ทั้งในสังคมตะวันตกและ
ตะวันออก โดยมุ่งเน้นไปที่การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้ทราบถึงประเด็นที่
อาชีวศึกษาไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่น ตลอดจนค้นหาช่องว่างทางวรรณกรรม ทำให้สามารถนำมา
ศึกษาวิจัยต่อยอดจากความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการต่อ ไป รวมไปถึงการค้นคว้า
ข้อมูลและสถิติของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของเอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อที่จะได้ทราบ
ข้อกำหนดเชิงนโยบายและแนวโน้มในการให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เทคนิคแผนที่เส้นทาง (Journey 
Map) และเทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยา (Anthropological Research Techniques) ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติชีวิต 
(Life History) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทั้งแบบต่อหน้า และการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
และเทคนิคการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยกลุ่มประชากรที่งานวิจัยนี้ศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาและแรงงานอาชีวศึกษาของไทย กลุ่มหัวหน้างาน/นายจ้างผู้ทำธุรกิจใน 3 อุตสาหกรรม และกลุ่มคนรอบ
ข้างแรงงานอาชีวศึกษา ได้แก่ ครอบครัวและชุมชน รวมจำนวนผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยทั้งสิ้น 177 คน 

จากงานวิจัยทำให้ได้พบผลการศึกษาท่ีสำคัญ ดังนี้ หนึ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา 8 ประการ 
ได้แก่ 1) การรู้จักตัวเอง 2) คนรอบตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเป็นแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะครอบครัว 3) โอกาสในการ
ได้งานทำหลังเรียนจบและการคาดการณ์ว่าจะเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 4) การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 5) เหตุผล
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน 6) การแนะแนวของครูหรือได้รับการประชาสัมพันธ์จากสถาบันอาชีวศึกษา 7) ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของสถาบันอาชีวศึกษา และ 8) บริบทพ้ืนท่ีที่มีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน สอง การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบไปด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การได้รับความรู้หรือทักษะที่มีความสำคัญจากการ
ได้มาเรียนในหลักสูตรของอาชีวศึกษา 2) ปัจจัยเชิงกายภาพ/วัตถุ 3) วิธีการเรียนรู้ในอุดมคติของสายอาชีวศึกษานั้นต้องเน้น
ภาคปฏิบัติ 4) ครูอาชีวศึกษา และ 5) ตัวผู้เรียนเองและสังคมเพื่อนรอบข้าง สาม ช่องว่างทางทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ยัง
จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม และพบในทุกอุตสาหกรรม คือ ทักษะความรู้เฉพาะทางของสาขา การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
(โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สี่ จุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาไทยมี 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับ
ตลาดแรงงานไทย แรงงานอาชีวศึกษามีทั้งความรู้และทักษะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง (Hard Skills/Technical Skills) 
และสมรรถนะที่ไม่ใช่ทักษะอาชีพโดยตรงด้วย (Soft Skills/Non-technical Skills) และสำหรับจุดแข็งในระดับตลาดแรงงาน
นานาชาตินั ้น นอกจากเรื ่องทักษะฝีมือเฉพาะทางแล้ว แรงงานอาชีวศึกษาของไทยยังมีบุคลิกหรือคุณลักษณะอันเป็น
เอกลักษณ์ที่สามารถสร้างมูลค่าความแตกต่างทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับแรงงานชาติอื่น ๆ ได้ ได้แก่ ความคิดในการประยุกต์
อย่างสร้างสรรค์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการไหว้อันเป็นเอกลักษณ์ไทย ความละเอียด/พิถีพิถัน ความเป็นมิตรที่สร้าง
ความรู้สึกอบอุ่น และการเป็นผู้กินอยู่ง่ายและไม่คิดเล็กคิดน้อย ห้า ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ 
อุปกรณ์ หลักสูตร ครู และตัวนักเรียน ส่วนปัญหาอุปสรรคที่แรงงานอาชีวศึกษาพบในช่วงการทำงาน ได้แก่ ผลกระทบจาก
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ภาพลักษณ์ในแง่ลบของอาชีวศึกษา วุฒิการศึกษา ผลกระทบจากนายจ้าง และการปรับตัว หก การพัฒนาแรงงานอาชีวศึกษา
ไทยพบว่า ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของแรงงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องเกิดจากความสนใจใฝ่รูแ้ละ
การเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอของตัวแรงงานเอง ประกอบกับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการและหัวหน้า
งานท่ีมีบทบาทร่วมกัน และ เจ็ด ในส่วนของประเด็นด้านภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้อยากให้สังคมได้รับรู้
ถึงแง่มุมดี ๆ ของอาชีวศึกษาอีกหลายแง่มุมที่ไม่ได้มีเพียงการทะเลาะวิวาทดังในภาพข่าว อาชีวศึกษานั้นไม่ได้เรียนง่ายและ
ไม่ได้ด้อยกว่าสายสามัญ หากแต่อาชีวศึกษาคือสถานที่ที่นักเรียนจำนวนมากได้พัฒนาตัวเองในหลากหลายทักษะที่น่าชื่นชม 
อาชีวศึกษาคือการเรียนในสิ่งที่ใช้ได้จริง อีกท้ังการเรียนจบอาชีวศึกษาก็สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือเติบโตในเส้นทางอาชีพ
ของตนเองได้ และนักเรียน/แรงงานอาชีวศึกษายังทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป
เพื่อให้อาชีวศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม คือ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและจุดแข็งของนักเรียนและแรงงาน
อาชีวศึกษาผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่แค่ข่าวโทรทัศน์ การพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้มีความเฉพาะทางจนมีช่ือเสียง
ระดับโลก และการสร้างความผูกพันระหว่างอาชีวศึกษากับชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้อาชีวศึกษากับชุมชนร่วมมือกันพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง 

สุดท้าย โครงการวิจัยได้อภิปรายผลรวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาแรงงานอาชีวศึกษาไทย อีกทั้งผลการศึกษาจากโครงการนี้ยังได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมไทยในเรื่องภาพลักษณ์
อาชีวศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ในเชิงบวก จุดแข็ง และเอกลักษณ์ของแรงงานอาชีวศึกษาไทย ที่มาจากมุมมอง
ของคนในซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของอาชีวศึกษาท่ีรอบด้านมากข้ึน ทั้งในมิติของอดีต ปัจจุบัน และภาพที่มุ่งหวังไปยังอนาคตที่
อาชีวศึกษาไทยควรพัฒนาต่อไป 
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คำนำ 

 
 

รายงานฉบับย่อเล่มนี้เป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและ
เอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 อุตสาหกรรมหลัก: การวิเคราะห์ผ่านแผนที่เส้นทางการก้าวเข้าสู่
แรงงานอาชีวศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดความปกติใหม่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 รายงานฉบับย่อนี้จึงได้ตัด
เนื้อหาที่ลงรายละเอียดบางส่วนออกไปเพื่อความกระชับ สำหรับเนื้อหางานวิจัย ผลการศึกษาโดยละเอียด
ทั้งหมด และผลการศึกษาในรูปแบบของการนำเสนอแผนที่เส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานสายอาชีพของไทย 
(Vocational Labor Journey Map) สามารถอ่านได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.01  

ด้วยผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังคน
หลักที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นถึงการกำหนดนโยบาย การวางแผน การ
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพอาชีวศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้ามา
โดยตลอดในระยะหลายปีที ่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาไทย 
ดังนั ้น ในฐานะที่เป็นนักวิจัย ผู ้ว ิจัยจึงมีความปรารถนาที่ อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของไทยในแง่มุมที่ตนเองพอจะทำได้ นั่นก็คือ การนำวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการเก็บข้อมูลด้วย
เทคนิควิจัยทางมานุษยวิทยามาเป็นหัวข้อการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก และเป็นข้อมูลจากมุมมองคน
ใน (Emic Perspective) ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในวงการอาชีวศึกษายังมีอยู่จำนวนจำกัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่ศึกษาเก็บข้อมูลจากเสียงของคนใน ได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษา แรงงาน
อาชีวศึกษา และนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานอาชีวศึกษาในสาขาวิชาของอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อีกท้ังงานวิจัยนี้ยังเป็นการเก็บข้อมูลในยุคร่วมสมัยของความ
ปกติใหม ่(New Normal) อีกด้วย  

นักวิจัยจึงมุ่งหวังที่จะนำผลการวิจัยนี้มาเพิ่มเติมองค์ความรู้ และให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย ซึ ่งกลุ ่มเป้าหมายและผู้ท ี ่สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา/ครูแนะแนว นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวที่มีบุตรหลานวัยเรียน นักเรียนอาชีวศึกษา 

 
 

1 https://khonthai4-0.net/index.php 
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แรงงานอาชีวศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน สื่อในสังคมไทย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปผู้ที่
สนใจในประเด็นเรื่องอาชีวศึกษาไทย โดยผลจากศึกษาจากโครงการวิจัยนี้จะให้ความรู้ในเชิงลึกถึงเหตุผลและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา และมุมมองเชิงลึกในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อการเลือกเส้นทางการเรียนและทำงานสายอาชีพของแรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ทั้งยังได้วิเคราะห์หาจุดแข็ง คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยเน้นการสร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา การลดช่องว่างทางทักษะที่
สำคัญของแรงงานอาชีวศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษา การ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีวศึกษา และที่สำคัญคือ การค้นหาจุดเด่น จุดแข็ง และอัตลักษณ์
ของแรงงานอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นจุดเด่นในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอาชีวศึกษาของไทยต่อไป  

นอกจากนี้ องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นภาพในด้านบวก รวมถึงจุดเด่น จุดแข็ง และเอกลักษณ์
ของอาชีวศึกษาไทยที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
อาชีวศึกษาออกไป เพื่อที่นักเรียน ครอบครัวหรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยเรียน ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และสังคมโดยรวมของไทยจะได้มีความเข้าใจถึงวิถีการเรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับอาชีวศึกษาที่ไม่มีอคติหรือภาพเหมารวม มีข้อมูลที่ครบถ้วนที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ในสิ่งที่เหมาะสมกับกับผู้เรียนอย่างแท้จริง อีกทั้ง ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยยังนำเสนอถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานและรัฐคาดหวัง ตลอด
เส้นทางการพัฒนาแรงงานสายอาชีพของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสิ่งที่ควรสนับสนุนแก่องค์การธุรกิจและสถาบัน
อาชีวศึกษาที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 3 อุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งการศึกษานี้จะเป็นการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่มาจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) เพื่อเป็นข้อมูลเสริมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย
ของประเทศด้านการอาชีวศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

สำหรับรายงานย่อฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 บท เริ่มด้วยบทที่ 1 บทนำ เป็นการให้ข้อมูลในภาพรวม
เกี่ยวกับความสำคัญและที่มาของปัญหาอันเป็นที่มาของการทำงานวิจัยนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เทคนิคที่
ใช้ในงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่งานวิจัยศึกษา หลังจากนั้นจะเป็นการนำเสนอการสรุปผลการศึกษา
ที่ได้จากงานวิจัย โดยรายงานนี้ได้แบ่งการสรุปผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เส้นทางการก้าว
เข้าสู่แรงงานสายอาชีพของไทย ประกอบไปด้วย บทที่ 2 ช่วงก่อนเข้าเรียนอาชีวศึกษา บทที่ 3 ช่วงระหว่าง
เรียนอาชีวศึกษา และบทที่ 4 ช่วงหลังจากเรียนจบและเข้าทำงานในสายอาชีพ ส่วนที่ 2 เอกลักษณ์แรงงาน
อาชีวศึกษาไทย การปรับภาพลักษณ์ และการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบไปด้วย 
บทที่ 5 จุดเด่น จุดแข็ง และเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทย และบทสุดท้าย บทที่ 6 การปรับภาพลักษณ์
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย  
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 บทนำ 

 
 

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่การ
เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง โดยรัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ “Thailand 4.0” คือ การมุ่งให้
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการที่
ประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายให้ได้นั้น “ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่า งยิ่ง โดย
ประเทศจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม เพ่ือ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ประเทศมีสมรรถนะในการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น (กระทรวงแรงงาน, 2559)  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่มีความผันผวนและการแข่งขันสูงทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเทศไทยกำลังเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาแรงงานมีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และการขาดแคลน
แรงงาน โดยในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศขาดแคลนกำลังคนสายวิชาชีพหรือแรงงานอาชีวศึกษา2มากเป็น
พิเศษ (วุฒิชัย กปิลกาญจน์, 2561) เนื่องจากโครงสร้างสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้เกิดปัญหา
จำนวนวัยแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับการที่มีผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีพน้อยกว่าความต้องการของตลาด 
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากทัศนคติของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ที่มองว่า การศึกษาสายอาชีพเป็นทางเลือก
รองจากสายสามัญ (Chalapati & Chalapati, 2020) ในขณะที่ในความเป็นจริงแล้ว ทรัพยากรมนุษย์จากกลุ่ม
อาชีวศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของประเทศได้ 

ในการศึกษาและพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคความปกติใหม่นั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 3 
อุตสาหกรรมภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้าน
ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง จะสามารถเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจ

 
 

2 การใช้คำว่า “แรงงาน” ในงานวิจัยนี้ ไม่ได้ต้องการที่จะสื่อถึงแรงงานระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น หากแต่มีความหมายเป็น
กลางที่หมายรวมถึงคนทำงานทุกระดับ ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามคำว่าแรงงานไว้ว่า 
หมายถึง “(1) คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการ
แรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้
ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วัยแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน (2) 
ความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงานทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์” 
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ไทยต่อไปในอนาคต เนื่องจาก ประการแรก อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพสูงแห่ง
อนาคต (New S-Curve) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานตามกระแสโลก (World Economic Forum, 
2018) แต่สำหรับประเทศไทย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยังต้องมีการพัฒนาทักษะในด้านนี้ให้กับกลุ่ ม
แรงงานในสายอาชีพนี้อีกมาก ประการที่สอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-Curve) เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของไทย 
โดยประเทศไทยมีรายได้ท่องเที่ยวสุทธิจากการท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมาเยือนสูงเป็นลำดับที่ 8 ของโลก ในช่วงก่อนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (มิ ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2564) และไทยยังเป็นผู ้นำด้านการท่องเที ่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) ประการสุดท้าย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เป็นการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยในด้านความหลากหลายเชิงชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559) เนื่องด้วย
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่โดดเด่น จึงมีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น อาหารไทยท้องถิ่น และงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดทั้งในการผลิตสินค้าและ
ผสมผสานไปกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ ให้บริการ
รปูแบบใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของไทย ที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชน
และท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างทางการตลาดให้กับ
ประเทศไทย ในขณะทีก่ารแข่งขันในตลาดโลกมีการผลิตสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันจนเกิดการแย่งชิงส่วน
แบ่งตลาดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ดังนั้น การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของไทยจึงมี
ความสำคัญมากในการแข่งขันกับต่างชาติอีกด้วย 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยแรงงานที่มีศักยภาพจากกลุ่ม
อาชีวศึกษาที่จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน 3 อุตสาหกรรมข้างต้นให้ก้าวหน้า จึงมีความจำเป็นที่
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้เป็นไปตามที่รัฐและ
ตลาดแรงงานคาดหวังของกลุ่มแรงงานสายอาชีพไทยใน 3 อุตสาหกรรมดังกล่าว ตลอดจนค้นหาจุดอ่อน  
จุดแข็ง และที่สำคัญคือ คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มแรงงานสายอาชีพเหล่านี้ ที่จะสามารถ
นำไปส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นที่สำคัญของแรงงานไทยในเวทีโลกได้ โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา
และเก็บข้อมูลจากมุมมองคนใน ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยในลักษณะยังมีอยู่อย่างจำกัด อีกท้ังภายใต้แนวความคิด
ของความปกติใหม่ (New Normal) ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่เกี ่ยวข้องกับแวดวงอาชีวศึกษาและ
ตลาดแรงงาน ในโครงการวิจัยนี้จึงผนวกการศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และทางเลือกใน
การตัดสินใจ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างเสริมทักษะ (Up-Skill) และช่องทางโอกาสการสร้างอาชีพ
ใหม่ภายใต้ฐานความรู้ทางวิชาชีพที่เรียนมา ซึ่งจะนำมาสู่การปรับภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) ให้กับ
การศึกษาสายอาชีวศึกษาในสังคมไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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1.1 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 
อุตสาหกรรมหลัก โดยใช้เทคนิคแผนที่เส้นทางและเทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยา ทำให้ได้มาซึ่งจุดแข็ง 
คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการนำมาปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้ง
ยังได้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นเสียง
สะท้อนมาจากมุมมองคนในและตรงจุดที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาอย่าง
แท้จริง 

1.2 เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย 

1) เทคนิคแผนที่เส้นทาง (Journey Map) เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กระบวนการ Design Thinking ที่
สามารถให้แผนที่เป็นภาพ (Visualized Map) ทำให้เห็นความต่อเนื่องของเส้นทางเดินในชีวิตของคน ใน
ประเด็นที่สนใจศึกษาอย่างละเอียด การใช้เทคนิคแผนที่เส้นทางยังทำให้เข้าใจในกระบวนการคิด ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต รวมทั้งเข้าใจบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอีกด้วย 
เทคนิคแผนที่เส้นทางสามารถระบุจุด/ช่วงเวลาของปัญหาอุปสรรค โอกาส และจุดที่สามารถปรับภาพลักษณ์
ของอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี ผลที่เกิดจากการใช้เทคนิคนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้
เห็นภาพใหม่ของการพัฒนาและการเลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษาด้วย 

2) เทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยา (Anthropological Research Techniques) ได้แก่  
2.1) การสัมภาษณ์ประวัติชีวิต (Life History) เป็นการสัมภาษณ์เรื่องราวของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

เพ่ือทราบประวัติ ความเป็นมาของบุคคลนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนด้านอาชีวศึกษา 
2.2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ทั้งแบบเผชิญหน้า (Face-to-

Face) และผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยกับทุกกลุ่มประชากร 

2.3) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ก่อนช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

นอกจากนี ้ ยังมีการใช้เทคนิคการวิจ ัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง (Literature Review) ที่มีอยู่ทั ้งในสังคมตะวันตกและ
ตะวันออก โดยมุ่งเน้นไปท่ีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเอกสารและข้อมูลที่
นำมาวิจัยอาจปรากฏในรูปแบบสถิติ งานวิจัย หนังสือ บทความ วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ เป็นต้น เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้ทราบถึงประเด็นที่อาชีวศึกษาไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอ่ืน 
ตลอดจนค้นหาช่องว่างทางวรรณกรรม ทำให้สามารถนำมาศึกษาวิจัยต่อยอดจากความรู้เดิม และสร้างองค์
ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการต่อไป รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลและสถิติของหน่วยงาน
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ภาครัฐในรูปแบบของเอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อที่จะได้ทราบข้อกำหนดเชิง
นโยบายและแนวโน้มในการให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบทของไทย 

1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 177 คน ซึ่งมาจากหลายพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี และสงขลา โดยแบ่งประชากรที่เข้าร่วมในงานวิจัย
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มแรงงานอาชีวศึกษาของไทย ประกอบไปด้วย 
- กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่

งานวิจัยนี้กำหนดไว้เป็นขอบเขตในการศึกษา3 อายุ 18 ปีขึ้นไป  
- กลุ่มแรงงานอาชีวศึกษา คือ นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจบแล้วจากสาขาที่งานวิจัยนี้ศึกษา และได้อยู่

ในตลาดแรงงานในสาขาอาชีพที่เก่ียวข้องกับ 3 อุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้ศึกษา อายุระหว่าง 19-49 ปี 
2) กลุ่มหัวหน้างาน/นายจ้าง ผู้ทำธุรกิจใน 3 อุตสาหกรรม ทั้งบริษัทภายในประเทศไทยและบริษัท

ระหว่างประเทศ และมีการจ้างงานแรงงานอาชีวศึกษาท่ีเรียนจบมาจากสาขาท่ีงานวิจัยนี้ศึกษา 
3) กลุ่มคนรอบข้างแรงงานอาชีวศึกษา ได้แก่ ครอบครัวของนักเรียนอาชีวศึกษา และผู้นำชุมชนใน

เขตพื้นที่จังหวัดที่มีการเก็บข้อมูลกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในงานวิจัยนี้  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
อุบลราชธานี และสงขลา 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ทั้ง 3 กลุ่มดังที่กล่าวมาสามารถแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมที่
งานวิจัยนี้ศึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
 

3 เนื่องด้วยหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับปวส.นั้นมีสาขาจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของกลุ่มประชากรให้
ชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลกับทุกสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 3 อุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้เลือกศึกษา ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดขอบเขตการศึกษากับนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาจากสาขาอาชีวศึกษาท่ีตรงกับ 3 อุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้ศึกษา
มากที่สุด ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาอาหารและโภชนาการ และ
สาขาในประเภทวิชาศิลปกรรม 
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ตารางท่ี 1.1 สรุปจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้ศึกษา 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

กลุ่มแรงงานสายอาชีพของไทย กลุ่มหัวหน้างาน/นายจ้าง 
นักเรียน

อาชีวศึกษา (คน) 
แรงงาน

อาชีวศึกษา (คน) 
บริษัท

ภายในประเทศ 
(คน) 

บริษัทระหว่าง
ประเทศ (คน) 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 40 17 2 2 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

- ด้านการท่องเที่ยว 
- ด้านการโรงแรม 

 
18 
21 

 
8 
9 

 
3 
3 

 
2 
3 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
- ด้านอาหาร 
- ด้านศิลปกรรม 

 
9 
9 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
- 
- 

รวม  97 44 14 7 

 

ตารางท่ี 1.2 สรุปจำนวนประชากรกลุ่มคนรอบข้างแรงงานอาชีวศึกษา 

กลุ่มคนรอบข้างแรงงานอาชีวศึกษา จำนวน (คน) 
ครอบครัว 8 
ชุมชน 7 
รวม 15 

 
สำหรับผลการศึกษาที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดในงานวิจัยนี้ จะสรุปผลในประเด็น

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยในส่วนต่อไป 
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7 
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 ช่วงก่อนเข้าเรียนอาชีวศึกษา 

 
 

การศึกษาเส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานสายอาชีพช่วงก่อนเข้าเรียนอาชีวศึกษา ในบทนี้มุ ่งเน้นไปที่
การศึกษาถึงเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเรียนอาชีวศึกษา ทั้ง
ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวของนักเรียนเอง เช่น ความชอบ ความถนัด ความสนใจ และปัจจัยภายนอกที่เกิด
จากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง คนรู้จัก รุ่นพี่ ครูอาจารย์ โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาหรือสาขาที่เรียน รวมไปถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น โอกาสในการหารายได้
พิเศษระหว่างเรียน อัตราค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังศึกษาการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียน โดยการค้นหา
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ
ที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากมีความง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เรียนอาชีวศึกษา  

ข้อมูลที่นำมาสรุปผลการศึกษาในบทนี้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในงานวิจัยจากทุกสาขาที่งานวิจัยศึกษาเก็บข้อมูล 
จำนวนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว สาขา
อาหารและโภชนาการ และสาขาในประเภทวิชาศิลปกรรม อีกทั้งยังมีผลการวิจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับกลุ่มคนรอบข้างนักเรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ กลุ่มครอบครัวร่วมด้วย โดยในบทนี้ได้แบ่งผลการศึกษา
ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ 2.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา และ 2.2 การใช้
เทคโนโลยีค้นหาทางเลือกในการตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเจาะจงลงมาถึงเหตุผลและปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะ โดยงานวิจัยนี้ใช้เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการสร้างคำถามปลายเปิดที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้
เหตุผลด้วยตนเอง จึงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยตัวเลือกคำตอบในแบบสอบถาม อีกทั้งยังเป็นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเพ่ิมเติม ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียนอาชีวศึกษาที่มาจากเรื่องเล่าในชีวิตจริงและ
เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคำถามสัมภาษณ์ในเบื้องต้นก่อนว่าทำไมนักเรยีน
จึงเลือกเรียนสายอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ และการสัมภาษณ์ท่ีเจาะลึกเพ่ิมเติมลงไปถึงเหตุผลที่นักเรียน
เลือกเรียนสาขาเฉพาะทางนั ้น ซึ ่งสามารถสรุปรวบยอดได้ว่า ปัจจัยที ่มีอิทธิพลให้นักเรียนเลือกเรียน
อาชีวศึกษามี 8 ประการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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1) การรู้จักตัวเอง (เช่น ความชื่นชอบ ความสนใจ บุคลิกส่วนตัว ชอบการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ และมี
เป้าหมายอาชีพในอนาคตชัดเจน เป็นต้น) 

2) คนรอบตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเป็นแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ีน้อง ญาติ) 
และยังรวมไปถึงเพ่ือน รุ่นพี่ และคนรู้จักด้วย 

3) โอกาสในการได้งานทำหลังเรียนจบ และการคาดการณ์ว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
4) การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
5) เหตุผลด้านการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ไม่เป็นภาระครอบครัว การได้รับทุนการเรียนศึกษา 

การประหยัดค่าเดินทาง เป็นต้น 
6) ครูแนะแนว (จากโรงเรียนมัธยมฯ) และการประชาสัมพันธ์จากสถาบันอาชีวศึกษา 
7) ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันอาชีวศึกษา 
8) บริบทพื้นที่ เช่น พ้ืนที่ที่เด่นเรื่องการท่องเที่ยว นักเรียนจึงอยากเรียนสาขาการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
ยิ ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี ้ยังสามารถอธิบายถึงบริบทแวดล้อมให้เห็นภาพด้วยว่า 

“ทำไม” เหตุผลหรือปัจจัยนั้น ๆ จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาของพวกเขา จึงทำให้สามารถให้
รายละเอียดประกอบของเหตุผลแต่ละประการได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้นักเรียน
เลือกเรียนอาชีวศึกษาทั้ง 8 ประการข้างต้น อาจจัดกลุ่มได้เป็น 2 หมวดใหญ่ ดังนี้ 

หมวดปัจจัยภายใน หรือปัจจัยที่มาจากตัวนักเรียนเอง ได้แก่ “การรู้จักตัวเอง” ในเรื่องความสนใจ 
ความชอบ ความถนัด ความหลงใหล (Passion) ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ และการรู้จัก
บุคลิกภาพส่วนตัวของตนเอง เช่น ความเป็นคนช่างสงสัย ช่างเจรจา กล้าแสดงออก เป็นต้น โดยนักเรียนได้
เรียนรู้และรู้จักตัวเองจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ทำให้ได้รู้ว่าตนเองว่ามีความสนใจอะไร อาทิ ชอบ
หุ่นยนต์ ชอบงานบริการ ชอบทำขนม ชอบพบปะผู้คน ชอบการสื่อสารภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างชาติ เป็นต้น ในงานวิชาการเชิงจิตวิทยาได้อธิบายว่า พัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ นับตั้งแต่วัยเด็กนั้นมีส่วน
ในการสร้างความสนใจและความถนัดได้ โดยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระหว่างที่เด็กเติบโต โดยเฉพาะกับ
บุคคลในครอบครัว สามารถหล่อหลอมความชอบความสนใจของนักเรียนได้ (Pässler & Hell, 2020; Tracey 
& Sodano, 2008) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็พบเช่นกันว่า ความชอบของนักเรียนหลายคนเป็นผลมาจากการได้เห็น
คนในครอบครัวปฏิบัติกิจกรรมหรือประกอบอาชีพ เช่น การประดิษฐ์สิ่งของ การซ่อมรถยนต์ การทำอาหาร 
ทำขนม การค้าขายหรือให้บริการลูกค้า เป็นต้น มีส่วนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังความชอบความถนัด
ของตนเองไปด้วย 

การรู้ถึง “วิธีการเรียนรู้” ที่เหมาะสมกับตนเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นของการรู้จักตนเองของนักเรียน
อาชีวศึกษา โดยประสบการณ์การเรียนในอดีตที่ผ่านมาทำให้นักเรียนรู้แน่ชัดว่าไม่ชอบเรียนที่เน้นทฤษฎีหรือ
วิชาการ หากแต่ชอบลงมือปฏิบัติ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมาที่พบว่า ความสนใจใน
การเรียนแบบลงมือปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎีหรือวิชาการเป็นหนึ่งในปัจจัยที ่นักเรียนเลือกเรียนต่อ
อาชีวศึกษา (ภัคชุดา เสรีรัตน์ และคณะ, 2561; สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2557) อย่างไรก็ตาม 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของงานวิจัยชิ้นนี้ทำได้ให้ค้นพบรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่า เหตุผลที่นักเรียนไม่
ชอบเรียนสายสามัญและทราบว่าตนเองชอบการเรียนแบบปฏิบัติ เพราะนักเรียนหลายคนสัมผัสได้ว่า  
บรรยากาศการเรียนการสอนในสายสามัญมีความเครียดและการแข่งขันสูง ทำให้ตนเองรู้สึกไม่สนุกไปกับการ
เรียนและรู้สึกกดดันมากเกินไป โดยเฉพาะการแบ่งแยกนักเรียนว่าเป็นห้องเก่ง ห้องไม่เก่ง อีกทั้งในช่วงที่เรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษานักเรียนได้ค้นพบตนเองว่าชอบวิชาที่ลงมือปฏิบัติจากบางวิชาที่โรงเรียนจัดให้เรียน 
เช่น วิชาช่างพื้นฐาน วิชาประดิษฐ์ วาดเขียน เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนมองว่าตนเองไม่เหมาะกับ
การเรียนในสายสามัญ เนื่องจากมีผลการเรียนไม่ดี ทำให้รู้ตัวเองว่าต้องการเลือกเรียนสายอาชีพที่เน้นการลง
มือปฏิบัติมากกว่าการเรียนในสายสามัญ และเมื่อมาเรียนอาชีวศึกษากลับถูกจริตกับการเรียนรู้ของตนและทำ
ผลการเรียนได้ด ี

นอกจากนี้ ปัจจัยที่มาจากตัวผู้เรียนที่มีความชัดเจนถึงเป้าหมายในอนาคตว่าตนอยากประกอบอาชีพ
อะไร ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของเตือนใจ อารีโรจนนุกูล (2557) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงต่อการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนเลือกเรียนสายอาชีพตามเป้าหมายใน
อนาคตที่ตนเองได้คิด วางแผน และตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกศึกษาต่อ  

หมวดปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยที่มาจากสภาพแวดล้อมหรือบุคคลอ่ืนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียน ประการแรกที่มีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจของนักเรียน คือ การมีครอบครัวและคนรู้จักที่เป็นแหล่ง
จุดประกายและเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจของตนเองโดยไม่ได้บังคับ งานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่า การที่อาชีวศึกษามีภาพลักษณ์ที่เป็นรองในสังคมสามารถส่งผลให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ไม่ดี และทำ
ให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ลูกเลือกเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา (Ayub, 2017; Billett et al., 2020; Pantea, 
2020) อย่างไรก็ดี จากการได้สัมภาษณ์ทั้งนักเรียนอาชีวศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนั้น งานวิจัยนี้
กลับพบว่า ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของอาชีวศึกษานั้นยังมีอยู่จริงในสังคม แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักอันดับ
ต้น ๆ ที่พวกเขานำมาพิจารณาตัดสินใจ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ เน้นเรื่องความชอบ ความสนใจ
ของตัวผู้เรียนเป็นหลักมากกว่า ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีอิทธิพลทำให้ลูกเลือกเรียนอาชีวศึกษา มักจะเป็นคนที่
เปิดใจกว้างให้ลูกได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ หรือผู้ปกครองมีประสบการณ์ในสายอาชีพจึงมองเห็นโอกาส
เติบโตในสายอาชีพนั้น ๆ ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่พ่อแม่เท่านั้น แต่รวมไปถึงพ่ีน้อง ลูกพ่ีลูกน้อง เครือญาติคนอ่ืน ๆ ที่
มีประสบการณ์ในอาชีพ ทำให้เด็กสังเกตได้เองจากบุคคลเหล่านั ้นที่ทำงานแล้วจริง ๆ อีกทั้งยังมีกรณีที่
ผู้ปกครองเห็นโอกาสในการมีงานทำหลังเรียนจบ เนื่องจากการเรียนอาชีวศึกษาใช้เวลาเรียนน้อยกว่าการเรียน
สายสามัญในมหาวิทยาลัย แต่กลับได้ลงมือฝึกปฏิบัติมาก ทำให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนมองว่าจะมีโอกาสใน
การหางานได้มากกว่าการเข้าเรียนสายสามัญ หรือเมื่อจบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพทำธุรกิจเช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองได ้

นอกจากนี้ เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและการเงินก็มีอิทธิพลสำคัญต่อการตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษาของ
นักเรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพราะตนเองจะได้มี
โอกาสหารายได้จากการทำงานระหว่างเรียน การมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของสถานศึกษา และ
ระยะทางจากบ้านถึงสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ เนื่องจากการเดินทางที่ใกล้และสะดวกจะสามารถช่วย
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ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู ้เรียนได้ สิ ่งเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีแรงผลักดันมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ (เตือนใจ อารีโรจนนุกูล , 2557; ยุพา  
ไทยพิทักษ์, 2560; วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, 2557; สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้, 2562; สำนักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2557; อรรถกฤต อินทะโย, 2560) ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปกับปัจจัยด้านครอบครัวด้วย เพราะจากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักตอบ
เชื่อมโยงประเด็นเรื่องการเงินหรือค่าใช้จ่ายไปถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น 
นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพราะอยากหารายได้พิเศษระหว่างเรียนมาช่วยเหลือครอบครัว หรือการที่
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเทอมในการเรียนอาชีวศึกษาไม่สูงมากจึงไม่เป็นภาระทางการเงินกับครอบครัว สถาบัน
อาชีวศึกษามีทุนการศึกษาให้นักเรียน และสถานที่เรียนใกล้บ้าน ทำให้ช่วยประหยัดค่าเดินทางได้ หรือนักเรียน
มีเวลาช่วยงานที่บ้านก่อนไปเรียนได้ เป็นต้น 

นอกเหนือจากบุคคลอื่นที่เป็นคนในครอบครัวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาของนักเรยีน
แล้ว บุคคลที่เป็นครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาก็มีผลด้วยเช่นกัน โดยมีงานที่ศึกษาว่าคุณครูแนะแนวใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเดิมมีอิทธิพลมากในช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อของการเลือกศึกษาต่อ 
เนื่องจากครูสามารถช่วยให้ข้อมูลของโปรแกรมการเรียนการสอน ข้อมูลของสถาบันที่นักเรียนจะเลือกศึกษา
ต่อ และให้ความเห็นถึงประโยชน์ในการเลือกเรียนต่อ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนได้โดยตรง 
(Cedefop, 2014; Clement, 2014; UNESCO-UNEVOC, 2018) อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า บุคคลจาก
สถาบันอาชีวศึกษาที่มาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักเรียนได้มาก และในบางกรณีอาจจะมากกว่าครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอง เพราะเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครูมัธยมศึกษาก็อาจไม่ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาที่ค่อนข้างใหม่และมีความ
เฉพาะทางมาก ดังเช่นสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่งานวิจัยนี้พบว่า นักเรียนหลายคนได้มารู้จักสาขานี้ก็
เพราะบุคลากรจากสถาบันอาชีวศึกษาแนะนำ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า รุ่นพี่ที่
เรียนอาชีวศึกษาและกลับมาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟังสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ ดีมาก เพราะสามารถ
เล่าในสิ่งที่มาจากประสบการณ์ตรงและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนจบอาชีวศึกษา
สามารถมีงานทำและยังได้รับการยอมรับจากสังคมได้ ในขณะเดียวกัน นักเรียนบางส่วนตัดสินใจเข้าเรียนใน
สถาบันอาชีวศึกษาเนื่องจากมั่นใจในภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เช่น ผลงานความสำเร็จในการ
ประกวดหรือแข่งขันทักษะฝีมือของนักเรียน/รุ่นพี่ และการไม่มีข่าวในเชิงลบเรื่องการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนในสถาบัน เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมั่นใจและไม่มีความกังวลในการตัดสินใจ
เข้าเรียนอาชีวศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ยังมีนักเรียนอีกบางส่วนที่ระบุว่า ได้เลือกเรียนอาชีวศึกษาเป็นทางเลือกรอง
หลังจากท่ีไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาที่ถูกมอง
ว่าเป็นทางเล ือกที ่ด ้อยกว่าสายสามัญนั ้นยังมีอยู ่จร ิงในส ังคม ไทย (Chalapati & Chalapati, 2020) 
เช่นเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย และโรมาเนีย เป็นต้น 
( Agrawal & Agrawal, 2017; Aldossari, 2020; Ayub, 2017; Billett et al., 2020; Pantea, 2020) 
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นอกจากนี้ มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่งานวิจัยนี้ศึกษาได้ชี ้แจงว่า นักเรียนตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษาไปก่อน
เพื่อที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในภายหลัง เพราะอยากจะเพิ่มทางเลือกในหน้าที ่การงานโดยนักเรียน
บางส่วนจะไปเรียนต่อในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สายเดียวกับท่ีเรียนอาชีวศึกษา หรือบางคนก็เรียนต่อปริญญาตรีใน
สายเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในสายงาน เนื่องจากนักเรียนคิดว่าการเรียนต่อจะทำให้มีความรู้ทางทฤษฎีแน่น
ขึ้น และมีวุฒิปริญญาตรีที่อาจจะเป็นคุณสมบัติที่ต้องการในบางตำแหน่ง เป็นต้น 

2.2 การใช้เทคโนโลยีค้นหาทางเลือกในการตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษา 

เด็กนักเรียนอาชีวศึกษาที่งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลเป็นนักเรียนที่เติบโตมาในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารผ่านโลก
ดิจิทัลและสื่อต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า มี
นักเรียนอาชีวศึกษาจำนวนมากที ่มีการหาข้อมูลเพิ ่มเติมจากโลกออนไลน์เพื ่อประกอบการตัดสินใจ
นอกเหนือจากการมีปัจจัยเหตุผลต่าง ๆ 8 ประการหลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเป็นเหตุผลขั้นพื้นฐาน ซึ่งผล
ปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมด โดยมากจะเป็นการใช้ Search Engine 
เช่น Google ที่สามารถใส่คำค้นหาที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอาชีวศึกษาสาขาที่ตนสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในสาขาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่นักเรียนมีการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากเพื ่อศึกษาว่าเป็นการเรียนเกี ่ยวกับอะไร เช่น เว็บไซต์ และ 
Facebook Page ของสถาบันอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น YouTube Blog หรือ Forum 
ก็มีความสำคัญต่อการให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่ต้องการค้นหาภาพบรรยากาศโรงเรียน ครูอาจารย์ในสถาบัน และ
สาขาที่สถาบันนั้น ๆ เปิดสอนว่ามีอะไรบ้างหรือสอนเรื่องอะไรบ้างอีกด้วย จึงนับว่าช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนี้ไม่ควรจะถูกละเลย เพราะเด็กนักเรียนในวัยนี้ล้วนคุ้นเคยกับการสืบค้นข้อมูลจ าก
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรใช้ช่องทางนี้ในการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอาชีวศึกษาและลงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนให้มากที่สุด 

 
สรุป ผลการศึกษาในบทนี้ที ่เน้นช่วงวัยก่อนเข้าเรียนอาชีวศึกษานั้นช่วยให้ เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

เกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนไทย ผลการศึกษาในประเด็นนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางหรือกลยุทธ์เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนสาขาวิชาในระบบ
อาชีวศึกษาได้ตรงตามความต้องการของนักเรียน และช่วยตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการผลักดันให้นักเรี ยนมี
อัตราส่วนที่เลือกเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนกว่าที่เป็นมา 
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 ช่วงระหว่างเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา 

 
 
การศึกษาเส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานสายอาชีพช่วงระหว่างเรียนอาชีวศึกษาบทนี้ ให้ความสำคัญกับ

องค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษา เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น 
งานของ Placklé et al. (2014, 2018, 2020) พบว่า การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ที ่มีพลังจะสามารถ
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดบริบทการเรียนรู้ในสถาบัน
อาชีวศึกษาที่จำลองให้เหมือนหน้างานจริง มีความท้าทาย การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก การได้
พัฒนาทักษะที่จำเป็น และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในบทนี้ยังได้สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยในเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่นักเรียนพบ
ในระหว่างเรียนอาชีวศึกษา รวมไปถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และวิถีชีวิตในยุคความปกติใหม่ที่กระทบกับชีวิตการเรียน ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุของ
การลาออกระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา เนื ่องจากการยกระดับคุณภาพและความสำเร็จของ
อาชีวศึกษา องค์ประกอบหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือ การลดลงของอัตราการลาออกระหว่างเรียนของนักเรียน
อาชีวศึกษา โดยจากรายงานของ OECD (2021) พบว่า การลาออกกลางคัน (Dropout) ของนักเรียน
อาชีวศึกษาไทยยังมีตัวเลขที่ยังค่อนข้างสูง ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา อาทิ ปริญญา มีสุข (2559) พุทธชาติ สร้อยสน 
และคณะ (2560) และเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และคณะ (2556) พบว่า การลาออกของนักเรียนอาชีวศึกษามี
สาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียนซึ่งเกิดจากการเลือกเรียนตามเพื่อน การติดเพื่อน การโดด
เรียน ปัญหาด้านสุขภาพทำให้ต้องขาดเรียนเป็นประจำ และปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงินของครอบครัว เป็น
ต้น 

ข้อมูลที่นำมาสรุปผลการศึกษาในบทนี้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
เทคนิคการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในงานวิจัยจากทุกสาขาที่งานวิจัย
ศึกษาเก็บข้อมูลทั ้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์ สาขาการโรงแรม สาขาการ
ท่องเที่ยว สาขาอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาศิลปกรรม โดยจะแบ่งผลการศึกษา ในช่วงระหว่าง
เรียนอาชีวศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ คือ 3.1 การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษา 3 .2 
ความปกติใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเรียน 3.3 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเรียนอาชีวศึกษา 
และ 3.4 การลาออกระหว่างเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.1 การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษา 

เนื่องจากช่วงระหว่างการเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเป็นช่วงที่เน้นการเรียนการสอนเป็นหลักสำคัญ ซึ่ง
ประเด็นเรื่องการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนับว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่มีองค์ประกอบปลีกย่อยอีก โดยผลการศึกษาวิจัย
ของงานวิจัยนี้พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ที่ดีในอุดมคติของนักเรียนอาชีวศึกษา
นั้นประกอบไปด้วย 5 ประการหลักท่ีสำคัญ ได้แก่  

1) การได้รับความรู้หรือทักษะที่มีความสำคัญจากการได้มาเรียนในหลักสูตรของอาชีวศึกษา  
2) ปัจจัยเชิงกายภาพ (Physical) หรือสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) 
3) วิธีการเรียนรู้  
4) ครูอาชีวศึกษา  
5) ตัวบุคคล คือ ตัวผู้เรียนเองและสังคมเพ่ือนรอบข้าง 
 
ผลการศึกษาในรายงานวิจัยชิ้นนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากมุมมองของนักเรียนเองว่าอะไรบ้างที่มีผลต่อการ

เรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพในความคิดของพวกเขา เสียงที่สะท้อนมาจากมุมมองและประสบการณ์ตรงของ
นักเรียนอาชีวศึกษาไทยจะสามารถให้รายละเอียดเชิงลึกตามความเป็นจริงที่มีความเฉพาะเจาะจงที่จะสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในอาชีวศึกษาที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายจากล่างขึ้นบน หรือ 
Bottom-up Policy ได้ดีและลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากมุมมองคนในที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ใช้งานโดยตรง 
(Consumers and Users’ Point of View) ซึ่งในท่ีนี้ก็คือ นักเรียนอาชีวศึกษา โดยสามารถสรุปและอภิปราย
ผลงานวิจัยนี้ได้ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 การได้รับความรู้หรือทักษะที่มีความสำคัญจากการเรียนในหลักสูตรของอาชีวศึกษา 

การได้รับความรู้หรือทักษะที่มีความสำคัญจากการเรียนในหลักสูตรของอาชีวศึกษานับได้ว่าเป็นหนึ่งใน
ความสำคัญลำดับแรก ๆ ที่นักเรียนอาชีวศึกษากล่าวถึง เพราะการที่นักเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษานั้นก็สืบ
เนื่องมาจากสิ่งที่เป็นหัวใจหลักและเอกลักษณ์ของอาชีวศึกษา นั่นก็คือ การได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็น
สำหรับการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้เข้าไปค้นหาว่า เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษาได้ก้าวเข้า
มาสู่รั้วอาชีวศึกษาแล้ว นักเรียนคิดว่ามีความรู้และทักษะใดบ้างที่เป็นทักษะที่นักเรียนมองว่ามีความสำคัญ 
และนักเรียนรู้สึกว่าเป็นเพราะการได้มาเรียนอาชีวศึกษาจึงทำให้นักเรียนพัฒนาความรู้ทักษะเหล่านั้น โดย
สามารถสรุปภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปความรู้และทักษะท่ีนักเรียนมองว่าสำคัญและได้รับการพัฒนาจากการเรียนอาชีวศึกษา

ในสาขาต่าง ๆ4 

ทักษะ 

สาขาเมคคา
ทรอนิกส์และ

หุ่นยนต ์

สาขาการ
โรงแรม 

สาขาการ
ท่องเท่ียว 

สาขา 
คหกรรม 

ประเภท
วิชา

ศิลปกรรม 
ทักษะและความรู้เฉพาะทางของสาขา      
การทำงานร่วมกับผู้อื่น      
การปรับตัว      
ความสนใจใฝ่รู้/การหาความรู้/ความ
ขยันหมัน่เพียร 

     

ความอดทน      
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม      
การแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า      
การใช้เทคโนโลยี/สารสนเทศ      
ภาษาและการสื่อสาร      
ความมีน้ำใจ/ การมีเมตตา      
ทักษะการเป็นผู้นำ      
การตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

     

การควบคุมอารมณ ์      
ความกล้าแสดงออก      

 
จากตารางข้างต้นเป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมของทักษะและความรู้ที่นักเรียนอาชีวศึกษากล่าวถึงใน

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ทั้งนี้ ทักษะใดก็ตามที่ไม่ปรากฏในตารางไม่ได้หมายความว่าที่โรงเรียนไม่ได้สอนหรือ
นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาในความรู้หรือทักษะนั้น ๆ หากแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
นักเรียนอาชีวศึกษาได้เลือกเพียงบางทักษะที่นักเรียนนึกถึงเป็นลำดับต้น ๆ และถูกมองว่าเป็นทักษะมีคุณค่า
สำหรับตัวนักเรียนเองมากที่สุด โดยเป็นการกลั่นกรองมาจากความรู้สึกและประสบการณ์ตรงของนักเรียนแต่
ละคนว่า การมาเรียนอาชีวศึกษานั้นไดท้ำให้ได้รับการพัฒนาทักษะอะไรที่เด่น ๆ สำหรับพวกเขาบ้าง 

 
 

4 เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับทักษะที่นักเรียนได้รับการพัฒนาจากการเรียนอาชีวศึกษาเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ระบบหรือหลักสูตร
อาชีวศึกษามีอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว การสรุปรายงานผลในส่วนนี้จึงไม่ได้ลงรายละเอียดของแต่ละทักษะในตารางสรุป อย่างไรก็
ตาม การสรุปผลในประเด็นเรื่องช่องว่างทางทักษะ จะมีการสรุปที่ให้รายละเอียดในตาราง เนื่องจากอาจเป็นประเด็นที่
อาชีวศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 
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จะเห็นได้ว่าทักษะที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด โดยนักเรียนทุกสาขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นทักษะ
ที่พวกเขาได้รับจากการได้มาเรียนในอาชีวศึกษา ได้แก่ ทักษะและความรู้เฉพาะทางของสาขา การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว ความสนใจใฝ่รู้/การหาความรู้/ความขยันหมั่นเพียร และความอดทน รองลงมาคือ 
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ไขปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะหน้า การใช้
เทคโนโลยี/สารสนเทศ และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ส่วนทักษะที่มีนักเรียนเพียงบางสาขากล่าวถึง 
ได้แก่ ความมีน้ำใจ/การมีเมตตา ทักษะการเป็นผู้นำ และการตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย สุดท้าย
คือ ทักษะการควบคุมอารมณ์ และความกล้าแสดงออก ที่มีนักเรียนเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งกล่าวถึง ซึ่งอาจเป็น
เพราะทักษะบางอย่างนั้นเป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จำเพาะเจาะจงมากเป็นพิเศษกับบางสาขาอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม การได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญในระหว่างการเรียนอาชีวศึกษานั้น
ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากองค์ประกอบหรือปัจจัยด้าน ๆ อื่น ซึ่งจะกล่าวถึงเป็นลำดับต่อไป 

3.1.2 ปัจจัยเชิงกายภาพ 

ปัจจัยเชิงกายภาพ/วัตถุ (Physical) หรือสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นและ
สำคัญมากต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในอุดมคติของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่กล่าวถึง
ร่วมกันนั้น ได้แก่ การมีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติเสมือนหน้างานจริงและความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ อันเนื่องมาจากว่า การเรียนรู้ในอาชีวศึกษาไม่ได้เน้นภาคทฤษฎีและวิชาการเป็นหัวใจหลัก 
หากแต่เป็นภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนลงไปสู่การฝึกงานที่สถานประกอบการ และ
ท้ายที่สุดคือการเรียนจบออกไปเริ่มทำงานจริง ดังนั้น การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในบริบทของอาชีวศึกษา สิ่ง
สำคัญคือ การที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติลงมือทำโดยจำลองให้คล้ายกับการปฏิบัติงานจริง 
และการจัดให้มีอุปกรณ์ประกอบการฝึกภาคปฏิบัติที่มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนที่จะต้องไม่ทำให้
นักเรียนบางคนไม่ได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึงความพร้อมในเชิงคุณภาพ คือ การมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
และมีการดูแลรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้จริงอยู่เสมอ นอกเหนือไปจากนี้ นักเรียนยังได้กล่าวถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่พอประมาณที่จะทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปได้โดยสะดวกและรื่นรมย์ เช่น โต๊ะเก้าอ้ี 
อุปกรณ์ในห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ การไม่มีสิ่งรบกวนในห้องเรียน เช่น เสียงดังจากภายนอก เป็นต้น 

3.1.3 วิธีการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในอุดมคติของนักเรียน เพราะการ
เรียนให้ได้มาซึ่งการพัฒนาความรู้และทักษะที่พึงประสงค์นั้นย่อมต้องเกิดมาจากการมีกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้มีความเห็นที่สอดคล้องตรงกันว่า วิธีการเรียนรู้ใน  
อุดมคติของสายอาชีวศึกษานั้นต้องเน้นภาคปฏิบัติ การสอนที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าองค์ความรู้และทักษะที่
เรียนนั้นจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานอย่างไร รวมถึงการเตรียมตัวให้นักเรียนได้รู้เบื้องต้นถึงการ
รับมือหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มักเกิดขึ้นในโลกแห่งการทำงาน ซึ่งการเรียนการสอนที่เน้นการใช้งานจริงนี้
นักเรียนมองว่าควรจะมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจริงมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน
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เพิ่มเติมนอกเหนือจากครูอาชีวศึกษาด้วย เพราะบุคคลจากสถานประกอบการจะมีความรู้ที ่ทันสมัยและมี
ประสบการณ์ตรงที่สามารถเล่าให้นักเรียนฟังได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่อยากให้ลักษณะการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาที่มีการเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมทำในระหว่างเรียน เพราะนอกจากจะช่วย
สร้างบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวแล้ว จากประสบการณ์ของนักเรียนพบว่า ห้องเรียนที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการใช้วิธีเรียนแบบงานกลุ่มและการให้ทำ
โครงงานเป็นกลุ่ม (Project-based Learning) ที่เน้นการแก้โจทย์หรือแก้ปัญหา (Problem-based Learning) 
สามารถทำให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้หลายอย่างได้พร้อมกัน เพราะในการจะทำโครงงานหรือแก้โจทย์
ให้สำเร็จได้ ต้องอาศัยการประยุกต์ความรู้หลายวิชาที่เรียนมา และยังได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไข
ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น จึงนับว่าทำให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา 
หรือที่เรียนว่า Hard Skills/Technical Skills และยังได้ฝึกทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพ
โดยตรงที่จัดได้ว่าเป็น Soft Skills/Non-technical Skills ไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย 

3.1.4 ครูอาชีวศึกษา 

จากที่ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปแล้วข้างต้นนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการ
เรียนรู้อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ก็คือ ครูอาชีวศึกษา เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการทำให้เกิดการเรียนการ
สอนและกำหนดวิธีการเรียนรู้ขึ้นในชั้นเรียน จึงนับว่าผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนาระบบหรือหลักสูตรอาชีวศึกษาไทย สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นครูอาชีวศึกษาที่ดีนั้น งานวิจัยใน
ระยะหลัง ๆ เช่น งานของ Jafar et al. (2020) ได้เน้นย้ำว่า นอกเหนือไปจากวิชาความรู้ของครูแล้ว ทักษะใน
การถ่ายทอดและทักษะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความรู้เฉพาะทางก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันในการเรียนการสอนยุค 4.0 
เช่น การเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (Facilitator) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน (Motivate) การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการมีทักษะการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เป็นต้น ซึ่งผล
การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า ครูอาชีวศึกษาในอุดมคติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่จะ
เป็นผู้สรรค์สร้างการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในอาชีวศึกษาได้นั้นควรมี 3 สิ่งหลัก ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการสอน
ของครู 2) ความรู้ความสามารถของครู และ 3) การเป็นผู้มีจิตวิทยาของครู ดังนี้ 

ประการแรก เทคนิควิธีการสอนของครู จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับองค์ประกอบเรื่องปัจจัยดา้น
วิธีการเรียนรู้ที ่กล่าวไปข้างต้น โดยเทคนิคการสอนของครูที่นักเรียนอาชีวศึกษาต้องการ  คือ การสอนที่
น่าสนใจ ทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเข้าใจได้ง่ายและทำให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียน เช่น นำประสบการณ์
ตรงมาอธิบายมากกว่าการสอนตามทฤษฎี การแนะนำวิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานที่นอกตำราเรียน 
การสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้มีความสนุกสนานไม่เคร่งเครียด การหากิจกรรมที่หลากหลายมาใช้
ประกอบการสอน การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางความคิด ยิ่งไป
กว่านั้น บทบาทของผู้เป็นครูที่นักเรียนอาชีวศึกษาพูดถึงมากว่าจะสามารถสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้
คือ การเป็น “พ่ีเลี้ยงหรือผู้แนะนำ” ให้กับนักเรียนมากกว่าการเป็น “ผู้บอก” ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนได้
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กล่าวไว้ว่า นักเรียนชอบการเรียนรู้แบบได้ลงมือปฏิบัติหรือการทำงานในลักษณะ Project-based หรือ 
Problem-based Learning ดังนั้น นักเรียนจึงอยากให้ตนเองเป็นผู้ได้ทดลองลงมือทำก่อนที่ครูจะเป็นผู้บอก
ทุกสิ่ง แต่ครูจะคอยแนะนำนักเรียนเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือเมื่อพบปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
ตลอดจนให้คำแนะนำถึงแหล่งเรียนรู้สำหรับค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองในภายภาคหน้าด้วย 

ประการที่สอง ความรู้ความสามารถของครู เป็นสิ่งที่นักเรียนมองว่ามีความสำคัญ เพราะการเรียนใน
อาชีวศึกษาเน้นความรู้เฉพาะทางที่นักเรียนจะนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง อย่างไรก็ตาม ความรู้นั ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีที่หรือวิธีปฏิบัติในสายอาชีพต่าง ๆ ที่มักจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ไปเรื่อย ๆ ดังนั้น นักเรียนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าครูจะต้องรู้ทุกเรื่อง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือนักเรียนอยากให้ครู
เป็นผู้ที่เรียนรู้และพัฒนาความรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

ส่วนสุดท้ายแต่ความสำคัญไม่ได้ท้ายสุด คือ ความเป็นผู้มีจิตวิทยาของครู ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าเป็นสิ่งที่
นักเรียนแทบทุกคนกล่าวถึงว่า เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้เป็นครู โดยความเป็นผู้มีจิตวิทยานี้สามารถ
แสดงออกได้ทั้งในเวลาสอนและนอกเวลาสอน กล่าวคือ นักเรียนมองว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ครู
ควรจะให้นักเรียนรู้สึกดีกับการเรียน โดยครูควรจะมีความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของนักเรียน และ
ไม่เปรียบเทียบนักเรียน ที่สำคัญคือ ครูควรเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทั้งในทางคำพูดและการกระทำ 
ซึ่งจะเป็นผลดีในการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนด้วย 
นอกเหนือจากการคุมอารมณ์แล้ว ครูควรให้ความเป็นมิตร การเปิดใจกว้างรับฟังเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน เพราะนักเรียนอยากที่จะเข้าหาครู ขอคำปรึกษาครูได้ทั้งในเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัว อาจกล่าวได้
ว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ส่วนครูก็เปรียบเสมือนพ่อหรือแม่คนที่สองของนักเรียนนั่นเอง 

3.1.5 ตัวผู้เรียนเองและสังคมเพื่อนรอบข้าง 

ตัวบุคคล คือ ตัวผู้เรียนเองและสังคมเพื่อนรอบข้าง เป็นปัจจัยอีกประการที่นักเรียนอาชีวศึกษามองว่า
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของอาชีวศึกษา เนื่องจากนักเรียนมองว่าตัวผู้เรียนก็
นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เป็นกายภาพหรือวัสดุ
อุปกรณ์ทางกายภาพเท่านั้น อีกท้ังเมื่อมีครูผู้สอนที่ดีแล้ว การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับตัวผู้รับด้วย 
ผู้รับในที่นี่ก็หมายถึงตัวนักเรียนอาชีวศึกษาแต่ละคนที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ดี การมีเพื่อนที่ดีที่ไม่พากัน
ออกนอกลู่นอกทาง แต่พากันช่วยเหลือในการเรียน ทั้งหมดนี้ล้วนสามารถส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความรู้สึกอยากมาเรียนด้วย 

3.2 ความปกติใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเรียน 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนอาชีวศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ได้รับจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเรียนอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแง่ลบเป็นส่วนมาก เหตุผลประการสำคัญเป็นเหตุผลที ่สืบ
เนื่องมาจากการที่รูปแบบการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ การได้ฝึกหัดจริงกับสถานที่
จำลองหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นหลัก จึงทำให้การที่นักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้โดย
ต้องปรับไปเรียนผ่านระบบออนไลน์แทน หรือแม้แต่การที่ต้องสลับกันมาเรียน เพราะต้องจำกัดจำนวนการ
รวมตัวกันของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงส่งผลกระทบกับนักเรียน
อาชีวศึกษามากเป็นพิเศษ ซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือ นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้อย่างเตม็ที่
ผ่านการเรียนออนไลน์ นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน และยังมีปัญหาอุปสรรคด้านความไม่พร้อมของ
อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจำเป็นต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลกระทบในแง่ลบแต่อย่างใด 
โดยนักเรียนกลุ่มนี้มักจะเป็นนักเรียนที่ชอบศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีความสนใจใฝ่รู้ใน
การหาความรู้ใหม่ ๆ ชอบค้นหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยด้วยตนเอง จึงรู้สึกว่าการเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ก็
ไม่ได้สร้างความแตกต่างจากในช่วงเวลาที่มีการสอนปกติ เพราะนักเรียนก็มักจะค้นคว้าหาข้อมูลเองเป็นประจำ
อยู่แล้ว อีกท้ังการเรียนที่บ้านยังช่วยประหยัดค่าเดินทางได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีนักเรียนอาชีวศึกษาบางส่วน
มองเห็นข้อดีในช่วงของการเรียนออนไลน์ในแง่ของการมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัลมาใช้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวโดยใช้ 
Google Maps คำนวณระยะทางและเวลาแทนการลงพื้นที่จริง และการฝึกปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้ตอบ
โจทย์สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีความอดทนและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่
เสมออีกด้วย 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเรียนอาชีวศึกษา 

ในการที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปนั้น การค้นหาและทำความเข้าใจถึงปัญหาและ
อุปสรรคในปัจจุบันถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพัฒนา เพื่อที่จะได้ทราบถึงช่องว่างที่มีอยู่และแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุด งานวิจัยนี้จึงได้เก็บข้อมูลจากมุมมองคนใน (Emic Perspective) ได้แก่ ตัวนักเรียนอาชีวศึกษา ถึง
ปัญหาอุปสรรคท่ีพวกเขาพบเจอจากประสบการณ์ตรง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและนำไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่อได้ โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้พบในขณะ
เรียนได้ดังตารางต่อไปนี้ 
  



 

21 

ตารางท่ี 3.2 สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการเรียนอาชีวศึกษา 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 

อุปกรณ์ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
อุปกรณ์ชำรุด ใช้งานไม่ได้จริง หรือตกรุ่นไปแล้ว 
ไม่มี Internet Access (ต้องเรียนออนไลน์ท่ีบ้านในช่วง COVID-19) 
ไม่มีสื่อการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 
อาคารเรียนและอุปกรณ์ในสถานท่ีเรียนมีสภาพเก่า 
ไม่มีห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานเสมือนจริงหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน 
ไม่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ (เรียนออนไลน์ช่วง COVID-19) 

หลักสูตร วิชาสามัญเน้นการท่องจำและสั่งงานเยอะกว่าวิชาหลักในสายอาชีพ 
มีรายวิชาที่เนื้อหาไม่ Update 
บางรายวิชาไม่จำเป็น  
บางรายวิชามีเนื้อหาที่ยากเกินความจำเป็น 

ครู ครูไม่เพียงพอ 
ครูไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
ครูขาดทักษะทางเทคโนโลยี 
ครูสอนเร็วเกินไป 
ครูขาดทักษะการสื่อสารกับนักเรียน 
ครูสั่งงานปริมาณมาก บางครั้งครูมอบหมายงานหรือการบ้านหลายวิชาพร้อม ๆ กัน 
ครูไม่ตอบข้อสงสัย 
ครูไม่มาสอนเพราะติดภารกิจอ่ืน 

ตัวนักเรียน บริหารจัดการเวลาลำบาก (เพราะบางครั้งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ใน
การจัดเลี้ยงของหน่วยงานรัฐ จึงไม่ได้เข้าเรียน และเรียน/ทำงานตามเพื่อนไม่ทัน) 

ต้องทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ 
ต้องทำงาน/การบ้านช่วงใกล้สอบ ทำให้เตรียมตัวสอบไม่เต็มที่ 

 
จากผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ดังที่สรุปในตารางข้างต้น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่

ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในอาชีวศึกษาไว้ว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับบุคลากรครูอาชีวศึกษาที่ยังไม่เพียงพอ ความ
ไม่พร้อมของเครื่องมือในการเรียนการสอน และการขาดแคลนครุภัณฑ์ จึงทำให้ครูไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีการจัดเก็บและการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ (ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ , 2559) 
ประกอบกับปัญหาเกี่ยวกับครูอาชีวศึกษาไทยในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น การที่ครูบางคนปรับตัวไม่
ทันในการนำเอาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ และการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
อาชีวศึกษา เพราะวิธีการเรียนรู้ในยุคสมัยที่ครูเคยได้เรียนรู้มามีความแตกต่างไปจากยุคปัจจุบัน (Cox & 
Prestridge, 2020) อย่างไรก็ตาม ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงได้ให้รายละเอียดที่ลงลึกเพ่ือ
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อธิบายถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และให้องค์ประกอบปลีกย่อยที่สามารถนำมาต่อยอด
และเสริมงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาได้มากยิ่งข้ึน อีกท้ังงานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ได้ข้อมูลประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมสมัยและสอดคล้องกับยุค
ปกติใหม่ที่บริบทสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการเรียนการสอนได้มีการปรับเปลี่ยนไปอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.4 การลาออกระหว่างเรียน 

ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในช่วงระหว่างการเรียนอาชีวศึกษาอีกประเด็นหนึ่งคือ การลาออกระหว่างเรียน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นการเสียเวลาและโอกาสของตัวนักเรียนเองแล้ว ยังทำให้เสีย
ทรัพยากร/งบประมาณของการที่เด็กนักเรียนหนึ่งคนเข้ามาเรียนแล้วไม่จบการศึกษาออกไป และที่สำคัญคือ  
ทำให้ประเทศขาดบุคคลคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญของอนาคต งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและค้นหาถึงสาเหตุของ
การลาออกระหว่างเรียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นผู้สังเกตเห็นเหตุการณ์ของ
เพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักที่มีเหตุให้ต้องออกจากการเรียนกลางคันว่าสืบเนื่องมาจากเหตุ
ใดบ้าง สามารถสรุปได้เป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

3.4.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเอง  

สำหรับในปัจจัยที่มาจากตัวนักเรียนยังประกอบไปด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่  
ประเด็นแรก เกี่ยวกับความชอบและบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรียนเองที่นักเรียนเพิ่งมาค้นพบใน

ภายหลัง หลังจากที่เริ่มเรียนแล้วว่าสาขาที่เลือกมาเรียนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนถนัดและไม่ตรงตามบุคลิกภาพ หรือ
จริตนิสัยของตนเอง ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ได้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า สาเหตุเบื้องหลังนั้นเกิดมา
จากความเข้าใจผิดและการไม่มีข้อมูล หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาที่ตนเลือกมาเรียน 
และการที่นักเรียนไม่ทราบถึงความชอบและความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง จึงอาจจะเลือกเรียนตามเพื่อน
หรือตามคำแนะนำของคนอ่ืน ทำให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนและขาดความรับผิดชอบในตนเอง ทำให้ขาด
เรียน ไม่มีความสุขในการเรียน และลาออกในที่สุด 

ประเด็นที่สอง คือ ความรู้สึกเรียนไม่ไหว เพราะการเรียนอาชีวศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติและออกไป
ทำงานจริงที่สถานประกอบการ ซึ่งนักเรียนบางส่วนก็รู ้สึกว่าหนักเกินไปสำหรับตนเอง ไม่สามารถบริหาร
จัดการเวลาได ้และไม่สามารถปรับตัวกับการทำงานในสถานที่ทำงานจริงได ้

ประเด็นที ่สาม คือ การตั ้งครรภ์ระหว่างเรียน ในงานวิจัยที ่ผ่านมาได้รายงานไว้ว่า ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา จนทำให้ต้องลาออกกลางคัน (พุทธชาติ  
สร้อยสน และคณะ, 2560; เพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และคณะ, 2556) อย่างไรก็ดี จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาบางคนแม้จะตั้งครรภ์ระหว่างเรียน แต่ทางครอบครัวของนักเรียนทั้ง
สองฝ่ายรับทราบและไม่ได้เป็นปัญหากับการที่นักเรียนตั้งครรภ์ (พ่อแม่ของนักเรียนยอมรับได้) ส่วนตัวนักเรียน
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เองก็ยังอยากเรียนหนังสือ ไม่ได้อยากลาออก เพียงแค่อยากขอหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อคลอดลูกแล้วจะกลับมา
เรียนต่อ แต่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการให้กลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง จนทำให้ต้องออกจากการเรียนไปถาวร 

3.4.2 ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนรอบตัวนักเรียน 

งานวิจัยที่ผ่านมามักจะมีการรายงานว่า สาเหตุของการลาออกที่พบบ่อยเป็นผลมาจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น ขาดเรียนบ่อย ติดยาเสพติด การพนัน ติดเกม เป็นต้น (เพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี และคณะ, 2556; 
สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีสาเหตุเกี่ยวข้องที่สำคัญ 
คือ มีความเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นรอบตัวนักเรียน โดยเฉพาะเพื่อนหรือแฟน เนื่องจากพฤติกรรมการโดดเรียน
และการออกไปเที่ยวเล่นหรือเสพยาต่าง ๆ นักเรียนมักจะไปกับกลุ่มเพ่ือนหรือแฟน จึงสะท้อนให้เห็นว่า สังคม
รอบข้างและการเลือกคบคนของนักเรียนมีผลต่อพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนด้วย 

ปัจจัยที่มาจากครอบครัว ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัว กล่าวคือ การที่
ครอบครัวมีความลำบากด้านรายได้และไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ จึงต้องให้ออกจากการเรียนมาช่วยที่บ้าน
ทำงาน หรือการที่ครอบครัวต้องย้ายถิ่นที่อยู่ ทำให้นักเรียนต้องลาออกจากที่เรียนปัจ จุบันเพื่อย้ายตาม
ครอบครัวไป 

ปัจจัยเกี่ยวกับครูหรือโรงเรียน  มีนักเรียนบางส่วนให้ข้อมูลว่า เพ่ือนนักเรียนที่ลาออกไปเพราะทนแรง
กดดันจากการเรียนในระบบอาชีวศึกษาไม่ไหว แต่เมื่อปรึกษาครูแล้วก็ไม่ได้รับคำปรึกษาที่ดีและไม่ได้รับการ
สนับสนุน อีกท้ังนักเรียนบางส่วนได้รับคำพูดที่กดดันหรือเป็นการเสียดสีนักเรียน จนทำให้รู้สึกไม่ดีและลาออก
ไปในที่สุด 

 
  



 

24 

 

  



 

25 

 ช่วงหลังจากเรียนจบและเข้าทำงานในสายอาชีพ 

 
 

การศึกษาเส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานสายอาชีพช่วงหลังเรียนจบและเข้าทำงานในสายอาชีพบทนี้
มุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วในสายอาชีพที่ตนเองเรียนจบมา ผล
การศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการค้นหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นอย่างโดดเด่นในแต่ละสาขา
อาชีพ จากมุมมองของทั้งนักเรียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา และนายจ้าง ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
แรงงานอาชีวศึกษาทั ้งในแง่ของการพัฒนาตนเองและการพัฒนาโดยสถานประกอบการและนายจ้าง 
นอกจากนี้ ยังศึกษาไปถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่นักเรียนอาชีวศึกษาต้องพบเจอในระหว่างการทำงานจริง 
ช่องว่างทางทักษะที่สำคัญในสายอาชีพที่แรงงานอาชีวศึกษายังขาดไป และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ต่อการทำงาน รวมไปถึงโอกาสหรือความต้องการในการ
สร้างอาชีพใหม่ที่เป็นของตัวเองอีกด้วย  

ข้อมูลที่นำมาสรุปผลการศึกษาในบทนี้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
เทคนิคการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับนักเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนที่จบจากอาชีวศึกษาที่ได้ก้าวเข้าสู่วัย
แรงงานแล้ว และผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่เข้าร่วมในงานวิจัยจากทุกสาขา/ธุรกิจอุตสาหกรรมที่งานวิจัย
ศึกษาเก็บข้อมูล ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาการโรงแรม สาขาการ
ท่องเที่ยว สาขาอาหารและโภชนาการ และประเภทวิชาศิลปกรรม โดยในบทนี้จะแบ่งการสรุปผลการศึกษา
ออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ 4.1 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 4.2 การพัฒนาและสร้างเสริมทักษะแรงงาน
อาชีวศึกษา 4.3 ผลกระทบจากความปกติใหม่กับการประกอบอาชีพในอนาคต 4.4 การสร้างอาชีพใหม่ 4.5 
ปัญหาอุปสรรคของแรงงานอาชีวศึกษา และ 4.6 ช่องว่างทางทักษะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เช่น รายงานเรื่อง 
Key competences for lifelong learning โดย European Commission (2019) ที ่ได้ศึกษาและระบุ 8 
สมรรถนะหลักสำหรับการเรียนรู ้ตลอดชีวิต รายงานเรื ่อง New Vision for Education: Unlocking the 
Potential of Technology โดย World Economic Forum (2015) ที ่ได้ระบุ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” 
เอาไว้จำนวน 16 ทักษะ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประเทศไทย ที่ได้วางกรอบแนวคิด
เรื่อง “3R และ 8C” ให้เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) งานวิจัยนี้จึง
ได้รวบรวมทักษะต่าง ๆ ที่จัดว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นจากหลายงานศึกษา 
หลายบริบท และหลายประเทศ เพื่อสร้างเป็นกรอบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย 
(Thianthai & Sutamchai, 2022) โดยสรุปทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่ใช้เป็นกรอบในงานวิจัยได้ดังรูปภาพต่อไปนี้  
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รูปที่ 4.1 สรุปทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่ใช้เป็นกรอบในงานวิจัย 
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งานวิจัยนี้ได้รวบรวมทักษะต่าง ๆ ที่นับว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น
สำหรับหลากหลายบริบทและหลายประเทศ โดยมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามที่น่าสนใจว่าทักษะเหล่านี้ “จำเป็นอย่างไร” และมี “ระดับความจำเป็น” แตกต่าง
กันมากน้อยอย่างไรในบริบทเฉพาะของแต่ละสาขาอาชีพของแรงงานอาชีวศึกษา เพราะแม้ว่าทักษะเหล่านี้จะ
ผ่านการเก็บข้อมูลทำการวิจัยมาโดยองค์การต่าง ๆ ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าทักษะเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็น
ทั้งสิ้น แต่แน่นอนว่าในบรรดาจำนวนทักษะที่มากมาย ระดับความสำคัญและการให้คุณค่าความหมายของแต่
ละทักษะย่อมแตกต่างกันไปในบริบทย่อย เช่น สาขาอาชีพหนึ่งอาจให้ความสำคัญกับบางทักษะมากเป็นพิเศษ
ที่แตกต่างไปจากอีกสาขาอาชีพหนึ่งก็ได้ หรือแม้กระทั่งทักษะเดียวกันที่มีความจำเป็น ในทุกสาขา แต่เมื่อ
ทักษะนั้นถูกนำไปใช้ในบริบทสาขาอาชีพต่างกัน อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือลักษณะการใช้งานของ
ทักษะนั้นที่ไม่เหมือนกันก็เป็นได้ ดังนั้น ด้วยลักษณะงานวิจัยนี้ที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงได้มุ่งเน้นศึกษา
อย่างลงรายละเอียดถึงลักษณะความจำเป็นของแต่ละทักษะซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะใดมี
ความสำคัญโดดเด่นเป็นพิเศษในแต่ละสาขาอาชีพ และสำคัญอย่างไร  

สำหรับผลการศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัยนี้สามารถสรุปวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่
จำเป็นสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปความรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนอาชีวศึกษามองว่าสำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน โดยจำแนกเหตุผลตามสาขาอาชีพต่าง ๆ 

ทักษะ เมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ การโรงแรม การท่องเท่ียว คหกรรม ศิลปกรรม 

ทักษะด้านการ
ปฏิสัมพนัธ์และ
การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

หลายงานในสาขานีไ้มส่ามารถ
คิดหรือลงมือทำคนเดียวได้ 
ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน 
ปรึกษาหารือกัน แบ่งหน้าท่ี
การทำงานกัน นอกจากนี้ การ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบท
สังคมไทย คือ ต้องเคารพรุ่นพ่ี
รุ่นน้อง การมีสมัมาคารวะ 
และรูจ้ักกาลเทศะด้วย 

เป็นงานท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กับคน
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งลูกค้าและ
ผู้ร่วมงานด้วยกัน จึงจำเป็นต้อง
มีทักษะในการปฏสิัมพันธ์กับคน
สูง ท้ังในด้านการควบคุม
อารมณ์ การมีทัศนคติเชิงบวก 
ความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็น
ใจ และการมีน้ำใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

เป็นงานท่ีต้องทำร่วมกับผู้อื่น 
ต้องพบเจอ ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นตลอดเวลา จึงต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักวางตัว
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ช่วยลดปัญหาและ
ข้อผิดพลาดของงานได ้

งานในครัว โดยเฉพาะครัว
ใหญ่เช่นในโรงแรม เป็นงานท่ี
ต้องแบ่งงานกันทำเป็นทีม  
เมื่อก้าวเข้ามาสู่สถาน
ประกอบการ จึงต้องสามารถ
ทำงานให้เข้ากับผู้ร่วมงานคน
อื่น ๆ ให้ได ้

ในการทำงานจริงจะต้องมีการ
พูดคุยงานกับเพื่อนร่วมงาน
และลูกค้า การทำความรู้จัก
ลูกค้า การออกแบบ การ
นำเสนอผลงาน การขายงาน
ให้ลูกค้า 

ความอดทน ต้องไม่หยดุเรยีนรู้และทำงาน
ไปพร้อมกัน จึงต้องใช้ความ
อดทนในการจัดสรรเวลา, 
อดทนต่อปัญหาและความ
กดดันที่เกิดหนา้งาน อดทนใน
การจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองเมื่อเกิดปญัหาด้วย 

เป็นงานบริการที่ต้องทำงานกับ
คน ต้องเจอปัญหาระหว่างการ
ทำงานเยอะ จึงต้องใช้ความ
อดทนในการจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น อดทนกับการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

เป็นงานท่ีต้องทำงานกับผู้คน
จำนวนมากที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย จึงต้องใช้ความ
อดทนในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และอดทนในการรับมือ
กับลูกค้า รวมถึงอดทนต่อ
ความเปลีย่นแปลงในหน้างาน
ที่เกิดขึ้นเสมอ 

การทำงานในครัวไม่ใช่งาน
สบายและยังมรีะเบยีบ
มาตรฐานการทำงานอาหารสูง 
ต้องอดทนในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และอดทนก้าว
ผ่านความเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์อยู่เสมอ (เช่น 
COVID-19) 

การทำงานศิลปะเป็นงาน
ละเอียด ประณีต ดังนั้น 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะต้องใช้เวลาและ
ความอดทนในการทำงานสูง 

ทักษะการปรับตัว ทักษะในการปรับตัว เป็น
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อมาเริม่
ทำงานจริงต้องมีการปรับตัวให้

การทำงานจริงในด้านการ
โรงแรม จำเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น รวมถึง
การปรับตัวใหส้อดคล้องไปตาม

ต้องทำงานร่วมกับผู้คนท่ี
แตกต่างหลากหลาย และเป็น
งานท่ีต้องศึกษาและติดตาม
ความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ของ

ในการทำงานจริงหากทำงาน
ในองค์การจะต้องรู้จักปรับตัว
ให้เข้ากับการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน 

การทำงานด้านศลิปะจะต้อง
ปรับตัวและตามให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม
อยู่เสมอจึงจะสามารถ
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เข้ากับสภาพแวดล้อมการ
ทำงานนั้น ๆ และการรับมือ
กับคนในทีมหรือคนต่างแผนก
ที่มีความหลากหลาย 

สถานการณ์ที่แตล่ะคนต้องพบ
เจอ 

สังคมด้วย จึงจำเป็นต้อง
สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างและ
ไม่คุ้นเคย ปรับตัวใหเ้ข้ากับ
กฎระเบียบขององค์การ 

และต้องปรับตัวให้ทัน
สถานการณ์ หรือกระแสความ
นิยมของคนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปใหไ้ด้ด้วย จึง
จะสามารถอยูร่อดในการ
ทำงานหรือในสายอาชีพน้ีได ้

สร้างสรรคผ์ลงานออกมาได้
อย่างทันสมัย ดึงดดูใจ 
เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้คน 

ทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การทำงานและขาดไม่ไดเ้ลย
สำหรับสาขาอาชีพด้านนี ้

ระบบหรืออุปกรณต์่าง ๆ ในการ
ทำงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช้เทคโนโลยมีากขึ้น รวมถึง
ลูกค้าด้วย เช่น QR Code, การ
จองที่พักและประชาสมัพันธ์ทาง 
ออนไลน ์

เทคโนโลยีช่วยให้การทำงาน
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
เช่น หาสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ 
ออกแบบโบรชัวร์ การ
ติดต่อสื่อสารกบัลูกค้า 

เทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถนำมาใช้
ศึกษาความสนใจของคน เพื่อ
วางแผนการตลาด ออกแบบ
เมนูอาหาร ประชาสมัพันธ์ 
หรือหาไอเดียให้มคีวาม
ทันสมัย ดึงดดูใจ และเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น 

อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการทำงานด้านศิลปะมี
ความเป็นแบบดจิิทัลมากข้ึน 
การมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีจะช่วยใหส้ามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานใหม้ีความ
หลากหลาย ทันสมยั ตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาด
และลูกค้าได ้

ความใฝ่รู้และ
พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

ต้องตามให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นจึงต้องหาความรู้เพิม่เตมิ
นอกจากท่ีเคยเรยีน และ

การทำงานจริงต้องเจอ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอด 
จึงต้องพร้อมเปิดใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ 
สนใจใฝ่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง
และพัฒนาทักษะการทำงาน

ในการทำงานจริงต้องเจอ
เหตุการณ์ที่ต้องใช้ความรู้ 
ทักษะที่มากกว่าในเนื้อหาการ
เรียน จึงต้องหาความรู้เพิ่มเพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ
ต้องตามให้ทันความ

ในปัจจุบันมีการแข่งขันทาง
ธุรกิจด้านคหกรรมสูง จึงต้อง
พัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า
และบริการให้ตามทันความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องไม่
หยุดอยู่กับที ่มิฉะนั้นจะตาม

ต้องมีความใฝรู่้ในการสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สิ่ง
ที่ไม่ได้เรยีนจากสถาบัน
อาชีวศึกษา การติดตาม 
Trend หรือการพัฒนาผลงาน
ของคนอ่ืน ๆ ในระดับโลก จะ
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พัฒนาทักษะของตัวเองอยู่
เสมอ จึงจะสามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริการของตัวเองให้ดี
ขึ้น 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ 
ด้วย เนื่องจากมีความสำคญั
ต่องานด้านการท่องเที่ยว 

ไม่ทันคู่แข่งทางธุรกิจรายอื่น 
ๆ 

ยิ่งทำให้สามารถพัฒนาทักษะ
การใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือเพื่อทำงานศิลปะที่มี
ความสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 

ทักษะการแก้ไข
ปัญหา 

งานในสายช่างที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีจำเป็นต้องมีทักษะ
การแก้ไขปัญหาสูง เพราะ
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
แม้แต่การออกแบบเพื่อผลติ
นวัตกรรมสามารถเกดิการ
ผิดพลาดได้ จึงต้องหาวิธีการ
แก้ปัญหาอยู่เสมอ 

ลักษณะงานในโรงแรมนั้น มัก
พบปัญหาในหน้างานบ่อยครั้ง 
เช่น พฤติกรรมของลูกค้าท่ี
แตกต่างกันไป การจัดเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณ์ที่อาจไม่
เป็นไปตามแผน การทำหน้าที่
แทนเพื่อนร่วมงานท่ีไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ เป็นต้น ซึ่งทำให้
ต้องรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าอยู่เสมอ 

การจัดทริปท่องเที่ยว และการ
บริการลูกค้าท่ีหลากหลายต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า หรือปัญหาทีเ่กิดขึ้นแบบ
ไม่คาดคิดได้ มไีหวพริบที่
รวดเร็วในการจัดการกับปัญหา 
และมีการใช้เหตผุลในการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

การทำงานในครัวต้องทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วย รวมถึงต้อง
ทำงานกับอุปกรณ์ วัตถุดิบ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นได้
ง่าย และเมื่อเกิดปัญหาในการ
ทำงานขึ้นจะต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างมีเหตผุล และรวดเร็ว 

ต้องสามารถคิดวิเคราะห์และ
เลือกใช้หลักการหรือเหตุผลที่
เหมาะสมในการสื่อสารผลงาน
หรือการจดัการกับปญัหาที่
เกิดขึ้นในการทำงานได้ และ
ต้องสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที จึงจะทำให้สามารถ
ดำเนินงานในส่วนต่อไปได ้

ทักษะภาษาและ
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

ต้องอ่านคู่มือเครื่องจักร
ต่างประเทศจากภาษาต้นฉบับ
โดยตรงได้ และใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกบัลูกค้า หัวหนา้
งาน หรือเพื่อนร่วมงานท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ และเพื่อโอกาส
เติบโต ความก้าวหน้าในงาน 

ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ชาวต่างชาติเพื่อสามารถ
ให้บริการได้อย่างถูกต้องตาม
ความต้องการของลูกค้า เช่น 
การรับ order การรับโทรศัพท์ 
การให้ข้อมูล เป็นต้น 

ต้องติดต่อสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต้อง
เรียนรูม้ารยาทหรือบรบิทการ
ใช้ภาษาต่างประเทศใหเ้หมาะ
กับสถานการณ์ เพื่อให้การ
บริการเป็นไปอย่างเหมาะสม
กับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุม่ 

ช่วยสร้างความโดดเด่นให้
ตนเอง เพิ่มโอกาสในการ
ทำงาน/การไปทำงาน
ต่างประเทศ โอกาสที่จะไดร้ับ
ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ต่างชาติได้หลากหลายขึ้น 
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ทักษะ เมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ การโรงแรม การท่องเท่ียว คหกรรม ศิลปกรรม 

ความคิด
สร้างสรรค์และ
ความคิดเชิง
นวัตกรรม 

ต้องนำความคิดสร้างสรรคม์า
ประยุกต์ใช้ในการผลติหรือต่อ
ยอดสิ่งประดิษฐ์/พัฒนางานให้
มีความทันสมัย สะดวกต่อการ
ใช้งาน เกิดนวัตกรรมใหม่ 
แตกต่างไปจากของเดิมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ต้องใช้ในการคิดและออกแบบ
กิจกรรม โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ 
ไม่ซ้ำกับของเดมิ และเป็นที่พึง
พอใจของลูกค้า 

ต้องนำความคิดสร้างสรรค ์
มาประยุกต์ใช้ในการทำ 
อาหารให้มีความสวยงาม  
น่ารับประทาน แตกต่าง และ
แปลกใหม่ เพื่อดึงดดูใจลูกค้า
และสร้างอรรถรสในการทาน
อาหารของลูกค้า 

ต้องสร้างผลงานใหม่ ๆ ตลอด 
งานต้องมีความแตกต่าง ตาม
ทันความเปลีย่นแปลงของยุค
สมัยหรือกระแสนิยมในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ ผลงานต้องตอบ
โจทย์ผู้ว่าจา้ง แต่ยังคง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ตนเองไดด้้วย 

ทักษะการเข้าใจ
ผู้อื่นและยอมรับ
ความหลากหลาย 

 การทำงานในอาชีพการโรงแรม
ต้องเจอคนต่างชาติ ต่าง
วัฒนธรรม จึงต้องมีทั้งความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
คน เพื่อวางตนและให้บริการได้
อย่างเหมาะสม 

ต้องทำงานกับนักท่องเที่ยว 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย ท้ังด้าน
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม 
และเพศสภาพ การเข้า
ใจความหลากหลายและเคารพ
ในความแตกต่างจะช่วยให้
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีอคต ิ

คนท่ีทำงานในสาขานี้มาจาก
หลากหลายพื้นท่ี มีความคดิ 
วัฒนธรรม และเพศสภาพที่
แตกต่างกัน การยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื่นจะช่วยทำให้
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น 
ไม่เกดิการเลือกปฏิบตัิต่อกัน 

 

ภาวะผู้นำ  ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นที่
หลากหลาย ต้องทำงานเป็นทีม
หรือทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ใน
องค์การ จึงต้องเป็นทั้งผู้นำและ
ผู้ตามทีด่ี สามารถบรหิารจดัการ

 หากต้องการเติบโตในสาย
อาชีพน้ีจะต้องมีภาวะผู้นำท่ีดี 
(เช่น เป็นหัวหน้าเชฟ) รู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สามารถบริหารจัดการงาน 
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และรับมือกับปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับ
คนในทีมหรืองานท่ีต้องทำ
ร่วมกันได ้

ดูแลทีมและคนในทีมให้
ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นได ้

การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

  ต้องทำงานให้บริการ
นักท่องเที่ยวท่ีมาจาก
ต่างประเทศ การมีคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ จะช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ทีด่ีของวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวไทย ช่วยรักษา
ภาพลักษณ์ทีด่ีของไทย 

ในการทำงานด้านอาหาร
จะต้องมีความรับผดิชอบต่อ
ลูกค้าหรือผู้บรโิภค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในเรื่องของความ
สะอาด มาตรฐานของรสชาติ
อาหาร รวมถึงการให้
ความสำคญักับความคดิเห็น
ของลูกค้าด้วย 

 

บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพจำเป็นในอาชีพ เป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสรา้งและ
รักษาภาพลักษณ์อนัดีของ
ตนเองและองค์การได้ อีกทั้งยังมี
ผลต่อความประทับใจและความ
ไว้วางใจของลูกค้า 
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จากสรุปผลการศึกษาในตารางข้างต้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะที่ไม่ปรากฏอยู่ในตาราง หรือไม่ได้
ปรากฏในบางสาขาวิชาจะไม่มีความจำเป็นเลย หากแต่ในการเก็บข้อมูลนั้นเป็นการให้ผู้ให้ข้อมูลเลือกกล่าวถึง
ทักษะที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ามีความสำคัญจำเป็นในลำดับต้น ๆ ในการทำงานสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ข้อมูลที่ได้รับจาก
งานวิจัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างโดดเด่นในแต่ละสาขา
อาชีพ 

เมื่อพิจารณาจากผลสรุปจากตารางข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่มีความสำคัญต่อ
การทำงานในอนาคตร่วมกันในทุกสาขาหรือเกือบทุกสาขาอาชีพ ได้แก่ 1) ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) ความอดทน 3) ทักษะการปรับตัว 4) ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและความสามารถ
ด้านดิจิทัล 5) ความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 6) ทักษะการแก้ไขปัญหา 7) ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ และ 8) ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม ส่วนทักษะที่มีการกล่าวถึงว่ามี
ความสำคัญรองลงมา คือ ทักษะการเข้าใจผู้อื่นและยอมรับความหลากหลาย และลำดับสุดท้าย คือ ทักษะที่มี
เพียงบางสาขาอาชีพ มี 1-2 สาขาอาชีพเท่านั้นที่กล่าวถึงทักษะที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้นำ 2) การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 3) บุคลิกภาพ 

เมื ่อพิจารณาทักษะที่งานวิจัยนี ้สรุปมาจากผลการศึกษาข้างต้น  จะพบว่า มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมทักษะศตวรรษที่ 21 ตามที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมมาจากหลากหลายงานวิจัย อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าลักษณะความสำคัญ ตลอดจนระดับความสำคัญของแต่ละทักษะอาจจะมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบริบทการทำงาน ซึ่งบางทักษะอาจจะไม่ได้สำคัญโดดเด่นในสาขาหนึ่งมากเท่ากับอีกสาขาหนึ่งก็ได้ 
หรือแม้จะเป็นทักษะที่มีความสำคัญในหลายสาขาเช่นเดียวกัน แต่บริบทของงานก็ทำให้ลักษณะความสำคัญ
ของทักษะนั้นแตกต่างกันไป อีกท้ังผลจากงานวิจัยนี้ยังได้ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทสังคมไทย ที่
เห็นได้เด่นชัดคือ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น จะสะท้อนความอ่อนน้อมถ่อมตน การมี
สัมมาคารวะ และการเคารพลำดับอาวุโส รุ่นพี่/รุ่นน้อง ซึ่งเป็นรายละเอียดเฉพาะของทักษะนี้ในสังคมไทยที่
อาจจะแตกต่างจากบริบทวัฒนธรรมตะวันตก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสังเกตว่า ทักษะด้านความคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking) และทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นทักษะที่นักเรียนอาชีวศึกษาไทยไม่ค่อยได้
กล่าวถึง ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ในบริบทสังคมไทยยังไม่ค่อยเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำมากนัก ซึ่งต่างจากในสังคมตะวันตกที่นักเรียนจะได้รับการ
กระตุ้นและส่งเสริมในทักษะดังกล่าวนี้มากกว่า 
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4.2 การพัฒนาและสร้างเสริมทักษะแรงงานอาชีวศึกษา 

4.2.1 แหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษา 

ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เคยหยุดนิ่ง ประกอบกับในยุคดิจิทัลเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ประชากรในยุคนี้เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่ายกว่าแต่ก่อน ช่องทางออนไลน์
และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ จึงได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลอันมหาศาลที่มีให้เลือกรับได้ในหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่มีเพียงแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น หนังสือ 
วารสาร ตำรา เป็นต้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้แรงงานอาชีวศึกษาไทยในยุคนี้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพก็คือ 
การเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและไม่หยุดพัฒนา งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาว่านักเรียน
อาชีวศึกษาและแรงงานอาชีวศึกษามีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไรบ้าง โดยผลการศึกษาพบว่า ทั้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาและแรงงานอาชีวศึกษามีการใช้ช่องทางการค้นคว้าหาความรู้ที่คล้ายกัน โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์ในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และมีช่องทางที่ใช้มากที่สุดก็คือ การ
ค้นหา (Search) ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น Google นอกจากนี้ ยังมีการค้นหาผ่านทางสื่อออนไลน์ที่นำเสนอใน
รูปแบบ VDO ได้แก่ YouTube ในกรณีที่ต้องการการเห็นภาพเคลื่อนไหว วิธีการขั้นตอนการทำงาน หรือการ
สอนหัวข้อความรู้ต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ  

ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษามีการใช้แหล่งในการหาข้อมูลความรู้ประกอบกันหลาย
ช่องทาง ทั้งการใช้สื่อออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Google YouTube ดังที่กล่าวมา และยังใช้วิธีการอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่สื่อออนไลน์ด้วย เช่น เอกสาร ตำรา หนังสือ การสอบถามผู้ที่มีความรู้ เช่น ครูอาจารย์ รุ่นพี่ที่โรงเรียน
หรือที่ทำงาน หัวหน้างาน และเพื่อนในสาขาอาชีพเดียวกันที่ทำงานอยู่คนละที่ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่กัน 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสร้างสังคมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง Line Group ของกลุ่มไกด์
ทัวร์ไว้ค่อยอัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ (เช่น ในช่วงการ
แพร่ระบาดของ COVID-19) หรือ Facebook Page Group ที่สร้างไว้เพ่ือการรวมตัวกันของช่างในสาขา 
เมคคาทรอนิกส์ และใช้เป็นช่องทางในการสอบถามความรู้ การหาอะไหล่ การใช้งานเครื่องจักร การแก้ไข
ปัญหา/ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย 

นอกจากการหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การค้นหา (Search) ข้อมูล การดู 
YouTube การอ่านหนังสือ เป็นต้น นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษายังมีการหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองด้วย
วิธีที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ ได้แก่ การไปลงเรียนในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ (Training Course) ไม่ว่าจะ
เป็นหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Online Platform ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์ไว้อย่างหลากหลาย หรือการไปลง
เรียน/อบรมแบบ Onsite อีกด้วย ซึ ่งข้อดีของวิธีการอบรมเช่นนี ้คือจะได้หลักฐานยืนยัน เช่น วุฒิ บัตร 
ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการอบรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การสะสมเป็นข้อมูลประวัติของตนเองอีกด้วย 

ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาคือ นักเรียนเอ่ยถึง “การแข่งขันทักษะ” ว่า
เป็นช่องทางที่ใช้ในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะการลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
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หรือระดับระหว่างประเทศ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวฝึกฝนฝีมือ และในระหว่างการแข่งขันได้ทำโจทย์ที่ท้า
ทาย ทั้งยังเปิดโลกทัศน์จากการเห็นฝีมือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการแข่งขันทักษะฝีมือนี้มักจะมีการจัด
ขึ้นสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นหลัก  

ส่วนการเรียนรู้ในวัยแรงงานที่แตกต่างจากในวัยเรียน คือ การรวมกลุ่มกันระหว่างเพื่อนที่ทำงานเพ่ือ
ช่วยกันฝึกฝนทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มพนักงานโรงแรมติวภาษาอังกฤษกันนอกเวลางาน เป็นต้น 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การในการจัดการสอนหรือการพัฒนาทักษะ ที่เมื ่อมี
องค์การใดจัดก็จะเชิญองค์การในเครือข่ายให้มาเข้าร่วมอบรมด้วย เช่น บริษัทหุ่นยนต์/เมคคาทรอนิกส์หนึ่ง
นำเข้าเครื่องจักรรุ่นใหม่เข้ามา ก็จะจัดการอบรมในบริษัทตนเองแล้วเชิญบริษัทที่เป็นพันธมิตรในเครือข่าย
มาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน เป็นต้น  

4.2.2 แนวทางท่ีสถานประกอบการใช้ในการพัฒนาแรงงาน 

ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของแรงงานนั้น แน่นอนว่าสิ่งสำคัญประการแรกคือ ตัวของ
แรงงานเองจะต้องมีความใฝ่รู้และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ก็ไมอ่าจปฏิเสธได้ว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็น
อย่างมากในการพัฒนาแรงงานก็คือสถานประกอบการและหัวหน้างาน ซึ่งถ้าหากสถานประกอบการสามารถ
ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคคลเพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากการที่แรงงานจะเรียนรู้จากการทำงานตามปกติ 
จะยิ่งส่งเสริมให้แรงงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกว่าการที่แรงงานศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อบุคลากรในองค์การมีศักยภาพที่มากข้ึนแล้ว จะส่งผลเกี่ยวเนื่องให้
การพัฒนาองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายก็จะส่งผลต่อประเทศในองค์รวมด้วย 

ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มนายจ้างใน 3 อุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้
ศึกษา ทั ้งที ่เป็นสถานประกอบการบริษัทในประเทศของไทยและบริษัทระหว่างประเทศ พบว่า สถาน
ประกอบการมีบทบาทในการพัฒนาแรงงานใน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่  

1) การพัฒนาพนักงานแบบไม่เป็นทางการ คือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหน้างานจริง หรือที่
เรียกว่า On-the-job Training เน้นไปที่การทำงานไปเรียนรู้ไป มักจะมอบหมายให้มีรุ่นพ่ีหรือหัวหน้างานคอย
ดูแลและให้คำแนะนำ ในงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การที่ใช้การพัฒนาพนักงานแบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก
มักจะเป็นองค์การขนาดเล็ก หรือธุรกิจครอบครัว เช่น บริษัททัวร์ขนาดเล็ก ร้านออกแบบภาพกราฟฟิก  
เป็นต้น นอกจากนี้ ในยุคดิจิทัล สถานประกอบการหลายแห่งได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามา
ช่วยในการพัฒนาแรงงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื ่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการจัดการประชุมหรือจัด
การศึกษาแบบ E-learning รวมไปถึงการนำสื่อออนไลน์ เช่น YouTube มาเป็นสื่อการสอนในบางกรณี 

2) การพัฒนาพนักงานแบบเป็นทางการ คือ การจัดการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ มีแบบแผนหรือแผนการพัฒนาให้พนักงานแต่ละคน (Individual Development Plan) อย่างชัดเจน
และเป็นไปตามตำแหน่งงาน ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสามารถรวมการใช้วิธีแบบ On-the-job 
Training ด้วยเช่นกันแต่มักจะมีแบบแผน เช่น การมี Check-list ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องสอนงานเรื่องอะไร 
เมื่อไหร่ นอกจากนี้ การพัฒนาอย่างเป็นทางการยังรวมไปถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์การ (In-
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house Training) หรือการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายนอกองค์การด้วย ในงานวิจัยนี้พบว่าสว่น
ใหญ่องค์การที่มีการพัฒนาพนักงานแบบเป็นทางการจะเป็นบริษัทองค์การขนาดใหญ่ หรือองค์การที่ต้องมี
มาตรฐานการทำงานสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม อาชีพเชฟในโรงแรม และโรงงานด้านเครื่องจักรเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.2.3 บทบาทหัวหน้างานในการพัฒนาแรงงาน 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานในทุก ๆ วันนี้คือ “หัวหน้างาน” ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และ
ใกล้ชิดกับลูกน้องโดยตรง จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า มี 3 องค์ประกอบของการเป็น
หัวหน้างานที่จะช่วยส่งเสริมให้บทบาทการพัฒนาลูกน้องของหัวหน้างานเป็นไปได้อย่างดี เหมาะสมกับแรงงาน
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะแรงงานรุ่นใหม่ ๆ ในยุคสมัยนี้ ดังนี้ 

1) วิธีการสอนของหัวหน้างาน วิธีการสอนที่ให้ผลดีกับแรงงานอาชีวศึกษา คือ การสอนอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน พร้อมอธิบายให้เหตุผลประกอบอย่างไม่รีบร้อน ไม่ใช้วิธีการออกคำสั่งหรือทำให้รู้สึกว่าถูกจับผิด แต่
คอยสังเกตว่าสิ่งไหนที่ลูกน้องทำไม่ได้แล้วค่อยให้คำแนะนำจากจุดนั้นแทน และวิธีการสอนแบบสื่อสารสอง
ทาง คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้หรือแรงงานอาชีวศึกษาได้สอบถามและเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้เขาได้
แสดงศักยภาพด้วยตัวเองบ้าง ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้ไปพรอ้ม 
ๆ กันระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องอีกด้วย 

2) บุคลิกและคุณลักษณะของหัวหน้างาน เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและแรงงานอาชีวศึกษา หัวหน้างานที่ให้ความเป็นกันเองในลักษณะ
แบบพี่น้อง ให้ใจกับลูกน้อง จะส่งผลดีต่อการสอนงาน อีกทั้งไม่ควรดุด่าด้วยถ้อยคำรุนแรง เพราะจะทำให้
ผู้เรียนเสียความรู้สึกและส่งผลเสียต่อทั้งการทำงานและปิดกั้นในการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป 

3) ความสามารถของหัวหน้างาน มีผลต่อการพัฒนาลูกน้อง เพราะหัวหน้าที่เก่งในงานจริง ๆ จะ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้ลูกน้องได้มาก และลูกน้องก็จะให้การยอมรับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่
หัวหน้างานเองจะต้องค่อยหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วย 

4.3 ผลกระทบจากความปกติใหม่กับการประกอบอาชีพในอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกไม่
เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและวิธีการเรียนการสอนเท่านั ้น แต่ยังส่งผลให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ มิติของบริบทการทำงานด้วย อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาวิจัยที่ได้เก็บข้อมูลกับ
นักเรียน แรงงานอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ/นายจ้างในสาขาอาชีพหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นพบว่า 
มุมมองที่มีต่อผลกระทบที่ได้รับและการปรับตัวมีความแตกต่างกันไป แม้ในภาพรวม นักเรียน แรงงาน และ
ผู้ประกอบการทุกสาขาจะกล่าวถึงผลกระทบในแง่ของการปรับตัวลดลงของการจ้างงาน และภาวะขอวิธีการ
ทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องมาตรการความปลอดภัย การสวมใส่หน้ากาก การจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความ
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สะอาด การไม่รวมตัวกันของคนในสถานที่หนึ่ง ๆ เพื่อสร้างระยะห่างที่คล้ายคลึงกันในทุกบริบทอาชีพ แต่
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็จะได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แตกต่างกัน
ด้วย เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ส่วนใหญ่มองว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากมี
ลักษณะงานที่สามารถทำงานกับเครื ่องจักร สามารถควบคุมงานบางส่วนได้จากระบบออนไลน์ อีกทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางมนุษย์ ยิ่งทำให้คนหันมาสนใจการนำเทคโนโลยีมาใช้ธุรกิจมาก
ขึ้นเพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานคน จึงอาจจะทำให้แนวโน้มอุตสาหกรรมนี้ยิ่งเติบโตมากขึ้นได้ในอนาคต 

ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ 
อาหารและศิลปกรรม ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-
19 ที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้พึ่งพาอาศัยการเดินทางของนักท่องเที่ยว และการพบปะ
ของผู้คน และไม่สามารถปรับรูปแบบการทำงานไปสู่พื้นที่ออนไลน์ได้มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคว ามเสียหาย
อย่างมาก เกิดการชะงัก และมีการจ้างงานที่น้อยลงกว่าเดิมมาก อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความหวัง
และมุมมองเชิงบวกในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดี จึงเชื่อว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะไม่คงอยู่ตลอดไป อีกไม่นานเหตุการณ์น่าจะปรับตัวดีขึ้น และ
คนก็จะยิ่งอยากมาท่องเที่ยวหลังจากที่ต้องหยุดไปนาน อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่าง ๆ ก็ได้อาศัย
ระยะเวลาที่ผ่านมาฟ้ืนฟูให้สวยงามสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ย่อม
ส่งผลให้แรงงานต้องมีการปรับตัวและพัฒนาความรู ้และทักษะที่ต่างออกไปจากยุคสมัยก่อนหน้าที ่จะมี
เหตุการณ์นี้ ดังนั้น แรงงานอาชีวศึกษาในอนาคตจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมทักษะ ความรู้ คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ
บางประการจากที่แต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีหรือไม่เคยถูกมองว่าสำคัญมากเท่านี้มาก่อน ได้แก่ ความรู้ด้านการ
รักษาสุขอนามัยและสุขภาพ ส่วนความรู้ความสามารถเฉพาะทางในวิชาชีพจะยิ่งทวีความสำคัญมากข้ึน เพราะ
การแข่งขันในตลาดแรงงานสูง หากใครที่มีความรู้ไม่แน่น หรือมีทักษะฝีมือในอาชีพตนเองที่ไม่โดดเด่นก็อาจจะ
ไม่ได้รับการเลือกเข้าทำงาน นอกจากนี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทักษะอาชีพโดยตรง 
หรือที่เรียกว่า Soft Skills และทักษะเกี่ยวกับคนหรือที่เรียกว่า People Skills จะมีบทบาทความสำคัญมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ในยุคความปกติใหม่นี้ได้ทำให้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะ
การปรับตัว การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ความ
อดทน และความยืนหยุ่นหรือความสามารถในการฟื้นคืน (Resilience) เป็นอย่างมาก 

4.4 การสร้างอาชพีใหม่ 

ในโลกที ่มีแต่การเปลี ่ยนแปลงไม่หยุดและนับวันจะยิ ่งเกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่ยากคาดเดาหรือ
เปลี ่ยนแปลงได้ไวขึ ้นเรื ่อย ๆ ย่อมส่งผลกระทบให้ว ัยแรงงานและผู ้ประกอบการต้องรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับตัว ปรับกลยุทธ์ และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในอาชีพท่ีแตกต่างจากเดิม เพ่ือความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและความอยู่รอด นอกจากนี้ เมื่อโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
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ไวรัส COVID-19 ที่ทำให้เกิดยุคของความปกติใหม่ (New Normal) ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่มาสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาว่า “อาชีพใหม่” หรือ 
“แนวทางการปรับตัวใหม่ ๆ” ในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ น่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บ้าง ทั้งจากมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มองถึงอาชีพใหม่ในความคิดของนักเรียน มุมมองของแรงงาน
อาชีวศึกษาที่เรียนจบและได้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว และมุมมองของผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่อยู่ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ 

จากผลการศึกษาที ่ได ้ร ับจากการสัมภาษณ์นักเร ียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา รว มถึง
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในอนาคต สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงที่มาของแนวคิดหรือแรงบันดาลใจให้
เกิดความคิดเรื่องอาชีพใหม่และการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวในอาชีพถึงปัจจัยและแหล่งที่มาของการ
พัฒนาแนวคิดเรื่องอาชีพใหม่นั้นสามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลักท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การเรียนรู้ในสถาบันอาชีวศึกษา 

การศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติหลากหลายทักษะ 
แน่นอนว่าประสบการณ์จากการเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาย่อมเป็นแหล่งที่มาอันดับต้น ๆ ที่หล่อหลอม
ความคิดเกี่ยวกับอาชีพของนักเรียน จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับอาชีพใน
อนาคตที่ต่อยอดไปจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา เช่น นักเรียนเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ก็จะคิดพัฒนาเทคโนโลยี อยากประดิษฐ์หรือประยุกต์เครื่องมือ เครื่องจักรที่พวกเขาได้เรียนรู้ มาให้
ทันสมัย หรืออำนวยความสะดวกในแง่มุมต่าง ๆ หรือการที่นักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการคิดอยากทำ
เมนูอาหารใหม่ ๆ ที่ผสมผสานวัตถุดิบต่างชาติและท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่การ
เรียนอาชีวศึกษาทำให้พวกเขาได้ไอเดียเกี่ยวกับอาชีพใหม่ที่เกิดจากการมาเรียนรู้ทักษะเพ่ิม เช่น นักเรียนสาขา
การโรงแรมได้ฝึกทักษะการจัดดอกไม้จนค้นพบความชอบของตนเอง และอยากทำร้านดอกไม้ที่ ตนจะได้
ออกแบบการจัดดอกไม้อย่างสร้างสรรค์ หรือความต้องการในการเปิดร้านเครื ่องดื ่มแนวใหม่ ๆ จาก
ประสบการณ์การฝึกงานในแผนกเครื่องดื่มที่โรงแรม เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประสบการณ์การเรียน
สามารถเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพในอนาคต 

การสังเกตสิ่งรอบตัว ชุมชน และเทคโนโลยี 

จากประเด็นแรกเรื่องการประยุกต์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถาบันอาชีวศึกษานั้นมักจะเกิดขึ้นควบคู่ไป
กับการสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้กลายเป็นแนวคิดใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นการสังเกตจากสิ่งที่มองเห็นได้ในชีวิตประจำวัน การสังเกตความลำบากของคนอื่นแล้วนำมาคิดหาวิธีที่
จะแก้ไขปัญหานั ้น ผลิตสร้างสิ ่งใหม่ หรือปรับปรุง/ดัดแปลงสิ ่งที ่มีอยู ่แล้วให้กลายเป็นเครื ่องมือ หรือ
กระบวนการทำงานให้มาตอบโจทย์การใช้ชีว ิต และตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น การเขียน Code หรือการเขียนแบบระบบอัตโนมัติให้เครื่องจักรทำงานได้แปลกใหม่  เพ่ิม 
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Function การทำงานที่ตา่งไปจากเดิม และการผลิตเครื่องดับกลิ่นในห้องน้ำที่ติดตั้งเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น การสังเกตสิ่งรอบตัวยังรวมไปถึงการเล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพและ
การปรับตัว เช่น การสร้างแอปหรือโปรแกรมที่เชื่อมโยงระบบการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถตรวจสอบ
หรือสั่งการได้ทางมือถือ การเปลี่ยนจากการเที่ยวด้วยรถตู้หรือรถบัสมาเป็น Scooter ไฟฟ้าเพื่อเที่ยวชมเมอืง 
การใช้ช่องทางสื ่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอผลงาน (เช่น ทำช่อง YouTube Facebook Page และ 
Instagram เป็นต้น) รวมถึงการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งไอเดียใหม่ ๆ ให้กับตนเองด้วย  

นอกจากนี้ การสังเกตสิ่งรอบตัวยังรวมไปถึงการมองออกไปในระดับชุมชนและภูมิลำเนาท้องถิ่นของตน 
จนกลายมาเป็นความตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนบ้านเกิดในอนาคต เช่น ความตั้งใจหาแนวคิดด้านการ
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ มาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ทำให้ได้แสดงออกซึ่งบริบท
วัฒนธรรมท้องถิ่น การเพ่ิมประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากที่อ่ืน ๆ เข้ามา เป็นต้น อีกประเด็นที่น่าสนใจ
คือ ผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นคุณค่าของ “การเป็นมนุษย์” ที่เป็นจุดที่สร้ างความ
แตกต่างของมนุษย์กับหุ่นยนต์มากเป็นพิเศษ เนื ่องจากโลกทุกวันนี้หลายสิ ่งหลายอย่างถู กทดแทนด้วย
เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ ดังนั้น นายจ้างโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การท่องเที่ยว การโรงแรม 
และคหกรรม จึงมองว่าการที่จะสร้างความแตกต่างจากคนและหุ่นยนต์ จึงต้องกลับมายังที่สิ่งที่คนทำได้แต่
หุ่นยนต์ทำไม่ได้ เช่น การตอบโจทย์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก การใส่ใจรายละเอียด กิริยามารยาท รวมถึง
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

การมีบุคคลอ่ืนเป็นตัวอย่าง 

การค้นหาแรงบันดาลใจจากการดูผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อ่ืน การเห็นความสำเร็จหรือการเติบโตใน
อาชีพ รวมถึงการพูดคุยกับคนใกล้ตัว สามารถส่งผลให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการมองอาชีพในอนาคต
ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างที่พบจากการสัมภษณ์ เช่น รุ่นพี่จากสถาบันอาชีวศึกษาท่ี
สร้างธุรกิจหรือคิดประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ แล้วประสบความสำเร็จ หรือการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ 
ได้พบปะผู้คนที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะ
นำมาพัฒนางานของตนได้มากกว่าการอยู่ในพื้นที่เดิม ๆ ที่ทำให้พวกเขาเกิดความเคยชินและไม่สามารถคิด
อะไรใหม่ ๆ ได้ อีกทั้งยังรวมไปถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ผลิตคอนเทนต์ใน YouTube หรือ Youtuber 
ตลอดจนบทสัมภาษณ์ไอดอลผู้ประสบความสำเร็จในการทำกิจการด้านต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย 

ครอบครัว 

นอกจากประเด็นเกี่ยวกับที่มาของไอเดียหรือแนวคิดเรื่องอาชีพใหม่ ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลการวิจัย
นี้ยังพบว่า นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาจำนวนมากให้ความสำคัญกับ “ครอบครัว” ในฐานะที่เป็น
เบื้องหลังกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาอยากทำอะไรใหม่ ๆ หรือมีความพัฒนาก้าวหน้าในอาชีพ
เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว นอกจากนี้ นักเรียนหลายคนยังมีพ่อแม่หรือคนในครอบครัว
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เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่น ความขยันอดทนในการประกอบอาชีพ จนกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาอยาก
มีอาชีพหรือมีกิจการที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นของตนเอง เพ่ือให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน 

4.5 ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานอาชีวศึกษา  

เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษาเรียนจบออกมาจากรั้วสถาบันและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มตัวแล้ว งานวิจัยนี้
ก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพ่ือค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแรงงานอาชีวศึกษาด้วย เพื่อที่จะทำ
ความเข้าใจและนำข้อมูลไปเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและหาทางสนับสนุนหรือพัฒนาแรงงาน
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึง
สะท้อนประสบการณ์ตรงของแรงงานอาชีวศึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่แรงงานอาชีวศึกษาพบในช่วงการทำงาน 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 

ผลกระทบจากภาพลักษณ์ใน
แง่ลบของอาชีวศึกษา  

ถูกตีตราตามลักษณะที่ออกมาจากสื่อในแง่ลบ 
ถูกสบประมาทแบบเหมารวมตามภาพจำเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวศึกษา 
ถูกลดทอนคุณค่าว่าด้อยกว่าคนท่ีจบสายสามัญ/มหาวิทยาลัย 

วุฒิการศึกษา วุฒิที่ได้/สาขาท่ีเรียนไม่ตรงกับความต้องการตลาด 
วุฒิที่ได้รับมาไม่ตรงกับวุฒิท่ีประกาศรับสมัครงาน 
วุฒิที่ได้รับจากอาชีวศึกษามักไม่เพียงพอให้สามารถเลื่อนตำแหน่งสูง ๆ ได้ ต้องอาศัย

การพิสูจน์ตัวเองอย่างมาก 
ผลกระทบจากนายจ้าง ถูกกดเงินเดือน 

นายจ้างไม่มั่นใจว่าจะมีทักษะความรู้มากพอที่จะทำงานได้ 
นายจ้างคาดหวังสูงว่านักเรียนอาชีวศึกษาจะทำงานเป็นทุกอย่าง 
ไม่ให้สวัสดิการที่เหมาะสม/เพียงพอ 

การปรับตัว ปรับตัวในการสื่อสารและรับแรงกดดันจากลูกค้า 
ปรับตัวในการทำงานกับคนต่างวัย 
ปรับตัวกับการสื่อสารกับคนตา่งชาติ (ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ) 
ปรับตัวในการจ้างงานช่วง COVID-19 

 

จากการศึกษาพบว่า แรงงานอาชีวศึกษาต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐและสถานประกอบการใน
เรื่องสวัสดิการ เช่น การประกันอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล วันหยุดวันลาที่เหมาะสมชัดเจน รวมไปถึง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของแรงงานอาชีวศึกษา โดยในปัจจุบันนักเรียนมีค่านิยมเลือกเรียนสายสามัญมากกว่า
เนื่องจากเชื่อว่าวุฒิปริญญาตรีมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าคนที่จบอาชีวศึกษา ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถสนับสนุน
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ให้ฐานเงินเดือนของแรงงานอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแรงงานที่เรียนจบจากสาย
สามัญก็จะช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนในสายอาชีวศึกษามากข้ึน นอกจากนี้ ยังควรมีการให้สวัสดิการ
และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มแรงงานที่มีลักษณะการทำงาน
แบบอาชีพอิสระที่ไม่ได้ถูกจ้างงานประจำ เช่น กลุ่มไกด์ทัวร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  มีช่องว่างของการได้รับ
การดูแลและสวัสดิการ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานประจำของบริษัท นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการควรให้โอกาสในการเติบโตกับแรงงานอาชีวศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวุฒิการศึกษาแต่เน้น
ความสามารถและสมรรถนะในการทำงานในอาชีพ และการจัดให้มีสวัสดิการพ้ืนฐานแก่แรงงานอย่างทั่วถึง ทั้ง
แรงงานที่เป็นพนักงานประจำและแรงงานที่รับงานแบบอาชีพอิสระ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการควรให้การสนับสนุนทางด้านโอกาสการพัฒนา
ตนเองระยะยาวในอนาคต เช่น การเรียนต่อ และโครงการที่สามารถไปศึกษาแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อที่
ต่างประเทศของแรงงานสายอาชีพ โดยพวกเขามองว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพของตนเอง 
ควบคู่ไปกับการศึกษาเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะและ
ความคิดต่อยอดต่อไปได้ อีกทั้งยังอาจส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
รวมถึงยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาทักษะของตนเอง พัฒนาองค์การ และเป็นแรงบันดาล
ใจให้คนอ่ืน ๆ ในสายงานต่อไปได ้

 

4.6 ช่องว่างทางทักษะ 

ผลการศึกษาที่ต่อเนื่องจากประเด็นเรื ่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความสำคัญสำหรับแรงงาน
อาชีวศึกษาคือประเด็นเรื่อง “ช่องว่างทางทักษะ” เนื่องจากผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่ามี
ทักษะใดบ้างที่มีความจำเป็นและจำเป็นอย่างไรต่อการทำงานในแต่ละสายอาชีพ คำถามสำคัญประการต่อมา
คือ แรงงานอาชีวศึกษาของไทยมีทักษะที่จำเป็นเหล่านั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ และมีทักษะใดที่ยังคงเป็น
ช่องว่างที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะในมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว 
มุมมองของแรงงานอาชีวศึกษาที่เรียนจบและเริ่มเข้าสู่การทำงานเต็มตัวแล้ว และมุมมองของนายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานอาชีวศึกษา 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับช่องว่างทางทักษะของแรงงานอาชีวศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.35 ต่อไปนี้  

 
 

5 ทักษะที่ไม่ปรากฏอยู่ในตาราง หรือไม่ได้ปรากฏในบางสาขาวิชา ไม่ได้หมายความว่าทักษะนั้นไม่มีความจำเป็นหรือแรงงาน
ไม่ได้ขาดทักษะนั้นเลย แต่ในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้ให้ข้อมูลได้เลือกทักษะที่เห็นว่ามีความสำคัญจำเป็นในลำดับต้น ๆ ของการ
ทำงานในสาขาวิชาชีพของตนแล้วยังขาดทักษะนั้นอยู่ 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปช่องว่างทางทักษะ โดยจำแนกเหตุผลตามสาขาอาชีพต่าง ๆ 

ทักษะ 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต ์
สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเท่ียว 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ทักษะและความรู้
เฉพาะทางของ
สาขา 

ควรเพิ่มทักษะการคำนวณ, 
การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี/
โปรแกรมใหม่ ๆ, ควรไดร้ับ
การฝึกทดลองเขียนโปรแกรม
ให้มากข้ึน 

ควรเพิ่มความรู้พื้นฐานด้านงาน
โรงแรมแผนกต่าง ๆ ฝึกการใช้
งานระบบหรือโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมมากขึ้น
และทันสมัยกว่านี้ เนื่องจากการ
เรียนการสอนในวิทยาลยั
บางอย่างเป็นความรู้ทีไ่ม่ทันสมัย 

ขาดความรู้พื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์และการคำนวณ 
ที่ต้องใช้ในการคิดค่าบริการ 
ต้นทุนและกำไร 

ขาดความรู้ทฤษฎเีกี่ยวกับ
ด้านอาหารหรือสุขาภิบาล
อาหาร, ขาดความรู้ดา้น
การเงินท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ เช่น การคิดต้นทุน 
กำไร ราคาขาย การบริหาร
เงิน 

ควรเพิ่มความรู้พื้นฐานด้าน
ศิลปะ การจัดองค์ประกอบ
ภาพ การเลือกใช้สี 

การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

จำเป็นต้องอ่านคู่มือ 
(Manual) ภาษาต่างประเทศ, 
ภาษาสำคญัต่อการเติบโต
ตำแหน่งงาน, สื่อสาร (พูด)
ไม่ได้ เพราะสอนไวยากรณ์ 
(Grammar) มากไป หรือไม่ได้
สอนศัพท์เฉพาะและการ
สนทนาในบริบทวิชาชีพน้ี จึง
ทำให้ยากที่จะได้โอกาสทำงาน
ในบริษัทต่างชาติ 

ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ, 
สามารถสื่อสารได้เพียงเล็กน้อย, 
มีความรูเ้ฉพาะคำศัพท์
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้กับการ
ทำงานในสายอาชีพของตนเอง
เท่านั้น, ด้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทยีบกับแรงงานคู่แข่ง
จากต่างชาต ิ

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศไม่
เพียงพอต่อการทำงานจริง, มี
ความรู้เรื่องคำศัพท์เฉพาะใน
งานบริการน้อย, ขาดความรู้
เกี่ยวกับมารยาทในการใช้
ภาษาในแต่ละบริบทที่
แตกต่างกัน 

ขาดการเรียนสอนภาษาหรือ
การสื่อสารในการทำงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาอาหาร
และโภชนาการโดยตรง, มี
พื้นฐานภาษาต่างประเทศ
น้อย, การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเรียนแค่ตาม
ตำรา 

ขาดทักษะการสื่อสารที่จะ
อธิบายแนวคิดงาน, การ
นำเสนอผลงาน 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสตูรต้องเพิ่มเรื่อง 
Internet of Things (IOT) ซึ่ง
เป็นเรื่องใหม่ในยุค 4.0 เป็น

ขาดพื้นฐานการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม เช่น 

ยังขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

มีเพียงความรู้พื้นฐาน, การ
เรียนไม่เน้นการเจาะลึกด้าน
เทคโนโลยี, สถานศึกษามี

ไม่มีความถนัดในการใช้
เทคโนโลยี เนื่องจากรูปแบบ
การเรยีนการสอนไมไ่ด้
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ทักษะ 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต ์
สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเท่ียว 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ต้นไป และต้องสอนการใช้งาน 
Microsoft Office เพราะเวลา
ทำงานจำเป็นต้องใช้ แต่เด็กที่
จบมาใช้งานเทคโนโลยีเฉพาะ
ทางเป็น แต่ใช้ Microsoft 
Office แทบไม่เป็นเลย 

คอมพิวเตอร์ เครื่องชำระบัตร
เครดติ เป็นต้น 

ในการออกแบบโปรแกรมทัวร์ 
ทำสื่อประชาสัมพันธ์ การ
นำเสนองาน ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า 

คอมพิวเตอรไ์ม่เพียงพอให้
นักเรียนได้เรียน, ขาดการ
สอนเกี่ยวกับการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การทำอาหาร 

ออกแบบให้ใช้เทคโนโลยี
เท่าใดนัก, การเรียนการสอน
ไม่ปรับตัวตามตลาดแรงงาน, 
ใช้อุปกรณ์/โปรแกรมล้าสมัย
และไม่เป็นสากลในการเรยีน
การสอน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

นักเรียนไม่ค่อยมโีอกาสได้เปิด
โลก ไม่เห็นเทคโนโลยีล่าสุดว่า
พัฒนาไปถึงไหนแล้ว ทำให้มี
พื้นฐานท่ีจะจินตนาการ
สร้างสรรคต์่ออย่างจำกัด, 
นายจ้างมองว่าการศึกษาไทย
สอนการใช้งานตรง ๆ แตไ่ม่
ค่อยสอนหลักการแบบที่จะให้
นำไปคิดต่อยอด/สรา้งสิ่งใหม ่

  ขาดความคิดสรา้งสรรค์ 
และการต่อยอดความคิด
ออกแบบเมนูอาหาร/จัดจาน
ใหม่ ๆ 

ขาดความมั่นใจในการทำงาน
หรือคิดสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ด้วย
ตนเอง เนื่องจากตอนเรียนมี
ครูผูส้อนให้โจทย์และให้
คำแนะนำตลอด 

ความใฝ่รู้และ
ขยัน 

ต้องขยันหาความรูม้ากกว่าน้ี
เพราะสายอาชีพน้ีมีความรู้
ใหม่เสมอและเทคโนโลยี
เปลี่ยนไว, นายจ้างมองว่าเด็ก
รุ่นใหม่ ๆ ไม่ค่อยขยันตั้งใจใฝ่
รู้, ทำงานผิดพลาดเพราะ
ความรู้ไม่แน่น 

 ขาดความกระตือรือร้นในการ
ทำงาน, ในการค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือ
ค้นหาสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
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ทักษะ 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต ์
สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเท่ียว 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ภาวะผู้นำ ขาดความกลา้ที่จะแสดง
ศักยภาพของตนเอง 

  เพิ่มการพัฒนาภาวะผู้นำ, 
ฝึกฝนให้มีความกล้าในการ
คิด การพูด, วิทยาลัยควร
ปลูกฝังภาวะผู้นำและเตรยีม
ความพร้อมด้านทัศนคติและ
สร้างเสริมวุฒิภาวะให้กับ
นักเรียนก่อนออกมาทำงาน 

 

การปฏิสัมพันธ์
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

ควรเพิ่มทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในแง่ของการให้
ความเห็น/วิพากษ์วิจารณ์งาน
ผู้อื่น 

ในงานจริงต้องปรับตัวร่วมกับ
ผู้อื่นมากกว่าน้ี, มีน้ำใจ, เข้าใจ
และยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของผู้คน สังคมและ
วัฒนธรรมให้มากข้ึน 

   

การคิดวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา 

 ควรฝึกความมั่นใจในการแกไ้ข
ปัญหา, พัฒนาไหวพริบ, เพิ่ม
ความกล้าคดิหรือตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการทำงานจริง 

ทักษะจากการเรียนไม่เพียงพอ
ต่อการทำงานจริง ควรมีการ
ฝึกท่ีเพิ่มประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการ
ไกล่เกลี่ยกับลูกค้าเมื่อเกิด
ปัญหา  

  

ความอดทนและ
อ่อนน้อมถ่อมตน 

 ฝึกฝนความอดทนในการทำงาน 
การบริการแขก/ทำงานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงาน, สรา้งความเข้าใจ
และเพิ่มความอดทนเกีย่วกับ

  ขาดวินัย ขาดความอดทนใน
การทำงาน หรือฝึกงาน 
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ทักษะ 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต ์
สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเท่ียว 

สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่การทำงาน
ในองค์การต้องมี 

ความตระหนักรู้
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

  ความรู้เท่าทันเรื่องความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม การยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายยัง
ไม่เพียงพอ ซึ่งสำคญัต่อการ
ทำงานในงานด้านท่องเที่ยว 

  

การปรับตัว   ฝึกฝนเรื่องการปรับตัว และ
เสรมิสร้างให้นักเรียนม ี
วุฒิภาวะมากข้ึนในการทำงาน, 
การปรับตัวเข้ากับการทำงาน
ในองค์การ, ให้สามารถวางตัว
ได้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 

  

กฎหมาย    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานและมผีลต่อการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ เช่น 
กฎหมายด้านอาหาร 
กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ด้านลิขสิทธิ์  
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จากผลการศึกษาเรื่องช่องว่างทางทักษะสะท้อนให้เห็นว่า แม้รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบัน
อาชีวศึกษาจะโดดเด่นในการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีทักษะและความรู้บางประการที่ยังไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งการทำงานจริงนั้นย่อมแตกต่างจากการเป็นนักเรียน นอกจากนี้ แรงงาน
จบใหม่บางส่วนยังไม่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านเกี่ยวกับมนุษย์และการเข้าสังคม หรือ Soft Skills ที่
เพียงพอ ซึ่งงานวิจัยพบว่า แม้แต่ในสาขาอาชีพที่เน้นการทำงานกับเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์ ดังเช่น
สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ก็ตาม ทักษะด้าน Soft Skills ที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมและทักษะด้านมนุษย์
ต่าง ๆ (Social and Human Skills) กลับมีความสำคัญและจำเป็นกับการทำงานเป็นอย่างมาก (Thianthai 
and Sutamchai, 2022) ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจึงควรเน้นการพัฒนาทักษะ Soft 
Skills ในด้านที่จำเป็นของแต่ละสาขาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง (Technical/Hard Skills) ด้วย 
โดยผลการศึกษานี้ได้มาจากมุมมองของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว มุมมองของแรงงาน
อาชีวศึกษาที่เรียนจบและเริ่มเข้าสู่การทำงานเต็มตัวแล้ว และมุมมองของนายจ้างหรื อผู้ประกอบการที่จ้าง
แรงงานอาชีวศึกษา ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับความ
ต้องการจริงของตัวนักเรียน แรงงาน และนายจ้างมากยิ่งข้ึน  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับจากทั้งนักเรียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา และ
ผู้ประกอบการ/นายจ้างถึงประเด็นเรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการทำงานประกอบกับช่องว่างทาง
ทักษะที่นักเรียนอาชีวศึกษาควรพัฒนาเพิ่มนั ้น สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่สำคัญในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่ตอบโจทย์หน้างานจริงในศตวรรษที่ 
21 โดยเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดเน้นของแต่ละทักษะที่จำเป็นภายใต้บริบทเฉพาะของสาขาอาชีพว่า 
ทักษะนั้นสำคัญอย่างไร มีความจำเป็นเพราะอะไร และภายใต้ทักษะนั้นสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ิมเติมคืออะไรเพ่ือให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสาขาอาชีพนั้น ๆ อย่างแท้จริง ความเข้าใจในรายละเอียดนี้ สามารถ
ช่วยทำให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และครูอาชีวศึกษาสามารถเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะนักเรียนอาชีวศึกษาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
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 จุดเด่น จดุแข็ง และเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทย 

 
 

การศึกษาในประเด็นเรื่องการปรับภาพลักษณ์และพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีโลกในบทนี้ 
มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์หาจุดแข็ง คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มแรงงานอาชีวศึกษาของไทย ทั้ง
จากมุมมองของตนเอง และมุมมองของผู้ทำธุรกิจจากบริษัท/องค์การภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง
เอกลักษณ์ในระดับประเทศ กล่าวคือ เมื่อเทียบกับแรงงานที่เรียนจบมาจากสายสามัญ และในระดับนานาชาติ 
ซึ่งจะเน้นเอกลักษณ์ของแรงงานอาชีวศึกษาไทยที่โดดเด่นและแตกต่างจากแรงงานสายอาชีพของชาติอ่ืน ๆ  

ข้อมูลที่นำมาสรุปผลการศึกษาในบทนี้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา รวมทั้งนายจ้างทั้งจากบริษัทภายในประเทศและบริษัทระหว่าง
ประเทศ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาเรื่องการปรับภาพลักษณ์และพัฒนาอาชีวศึกษา ออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 
5.1 จุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาในตลาดแรงงานไทย 5.2 เอกลักษณ์และจุดเด่นของแรงงานอาชีวศึกษาไทย
ในตลาดโลกดังนี้ 

5.1 จุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาในตลาดแรงงานไทย 

แม้ว่าแรงงานอาชีวศึกษาไทยจะยังคงมีช่องว่างทางทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มดังที่กล่าวมาแล้วใน
การสรุปผลการศึกษาในบทที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่า แรงงานอาชีวศึกษาไทยมีจุดเด่น จุดแข็งที่
เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นจุดแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศ 
กล่าวคือ แรงงานอาชีวศึกษามีจุดเด่นที่แตกต่างจากแรงงานสายสามัญ หรือแม้แต่ในเวทีโลกก็ตาม แรงงาน
อาชีวศึกษาไทยก็มีเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นจากแรงงานประเทศอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน  

ที่ผ่านมานั้น งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องจุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษามักจะมุ่งเน้นการวิจัยเชิงมหภาคที่ เป็น
การวิเคราะห์ในเชิงภาพกว้างของตลาดแรงงานไทยทั้งระบบ หรือเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
งานวิจัยของ Chalamwong and Suebnusorn (2018) ที่ได้วิเคราะห์จุดแข็งของอาชีวศึกษาไทยโดยการใช้
เครื ่องมือ SWOT และ PEST พบว่า อาชีวศึกษาของไทยมีจุดแข็งในแง่ของการที ่ภาครัฐและเอกชนให้
ความสำคัญกับอาชีวศึกษาในสังคมไทยเพิ่มขึ้นมาก สถานประกอบการในภาคเอกชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแรงงานสายอาชีพเพื ่อให้แรงงานไทยมีศักยภาพมากขึ ้นโดยมีรัฐเป็นผู ้ให้การสนับ สนุน หรือ
การศึกษาของเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ (2560) ที่ได้วิเคราะห์จุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาไทยพบว่า 
แรงงานอาชีวศึกษาในไทยนั้นมีจุดแข็งอยู่ตรงที่ภาคการผลิตของไทยส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเป็น
หลักและมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน อีกท้ังยังอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีอัตรา
ค่าแรงงานต่ำ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
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ดังนั้น ผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่เป็นผลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงสามารถให้รายละเอียดในเชิง
ลึกที ่มาจากมุมมองคนในทั้งตัวนักเรียนและแรงงานอาชีวศึ กษาเอง อีกทั ้งยังได้มุมมองของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การจ้างงานแรงงานอาชีวศึกษาและมีประสบการณ์การทำธุรกิจที่ได้เคย
เกี่ยวข้อง หรือเคยทำงานร่วมกับแรงงานจากประเทศอื่น ๆ ด้วย โดยนายจ้างส่วนมากที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ใน
งานวิจัยนี้ก็ทำงานกับบริษัทระหว่างประเทศ หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมาก่อนอีกด้วย 
จึงเป็นผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัยได้ดีถึงเอกลักษณ์ของแรงงานในมุมมองระดับนานาชาติ ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้จะ
ช่วยเสริมผลจากงานวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิเคราะห์ภาพรวมเชิงมหภาคที่ผ่าน ๆ มาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
การศึกษาเรื่องจุดเด่นและจุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาในเชิงลึกด้วยเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ได้ข้อมูลจากมุมมองคนในที่เห็นคุณค่าของอาชีวศึกษาไทย รวมไปถึงการ
สะท้อนเสียงของผู ้ให้ข้อมูลที ่ชี ้ช่องทางและให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับ
อาชีวศึกษาไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจให้สังคมมองเห็นจุดแข็งและคุณค่าของการเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนอคติที่เคยมีมายาวนาน ดังนั้น แง่มุมมองของผลการศึกษานี้จึงมีคุณค่าหลายระดับในการพัฒนา
ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาไทย อาทิ เริ่มตั้งแต่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะต้องเลือกศึกษาต่อให้
มองเห็นว่าอาชีวศึกษาเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าสายสามัญ เพราะการเรียนอาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
นักเรียนให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นและมีข้อได้เปรียบในตลาดแรงงาน ระดับต่อมา ผลการศึกษา
เรื่องจุดเด่นและจุดแข็งของแรงงานอาชีวศึกษาจะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของอาชีวศึกษาให้ทราบถึงจุดที่ต้องเน้นย้ำ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ของแรงงานอาชีวศึกษาท่ีเป็นสิ่งที่นายจ้างให้คุณค่าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้เน้นการค้นหาว่าเด็กนักเรียนที่จบออกมาจากรั้วอาชีวศึกษาและได้ก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงานที่จริงแล้ว พวกเขามีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างจากแรงงานที่จบมาจากการเรียนสายสามัญ ทั้งใน
ความรู้สึกของตัวพวกเขาเองและในสายตาของนายจ้าง ในระดับสุดท้ายจึงเป็นการนำผลจากการวิจัยที่พบว่า 
เอกลักษณ์ของการเรียนในระบบอาชีวศึกษานั้นเป็นการศึกษาสายอาชีพที่มีลักษณะการสอนแบบเน้นการ
ปฏิบัติเป็นหลักโดยควบคู่ไปกับทฤษฎี และยังมีการฝึกงานให้กับนักเรียนในระหว่างเรียน ซึ่งคือพื้นฐานที่เป็น
บันไดในการสร้างจุดเด่นที่เป็นจุดแข่งขันได้ของแรงงานอาชีวศึกษา โดยงานวิจัยนี้ได้เข้าไปค้นหาเพื่อให้ได้
คำตอบที่ลงลึกว่า ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบอาชีวศึกษาเช่นนี้สามารถนำไปสู่ข้อได้เปรียบและจุดแข็งให้กับ
แรงงานอาชีวศึกษาได้แง่มุมไหนอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถสรุปแบ่งออกได้เป็น 4 จุดแข็ง ดังนี้ 

1) การมีทั้ง “ความรู้” และ “ทักษะ” ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง (Hard Skills/Technical 
Skills) โดยที่ความรู้ของเด็กนักเรียนอาชีวศึกษานั้นไม่ใช่เป็นความรู้เพียงแค่ในระดับทฤษฎีหลักการที่เรียน
ผ่านตำราเท่านั้น แต่นักเรียนอาชีวศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบ “ฝึกฝนลงมือทำ” จึงทำให้นอกจากได้ความรู้แล้ว
ยังเกิด “ทักษะ” ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

2) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ไม่ใช่ทักษะอาชีพโดยตรง (Soft Skills/Non-technical Skills) 
ทักษะที่เป็น Soft Skills/Non-technical Skills เช่น การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การควบคุมอารมณ์ ความ
เข้มแข็งอดทน การรับมือกับความกดดัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ และ
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ทัศนคติในการให้บริการ เป็นต้น เป็นทักษะที่ยากที ่จะได้รับการพัฒนาจากแค่การเรียนในตำราหรือใน
ห้องเรียน หากแต่นักเรียนอาชีวศึกษาได้เคยมีท้ังประสบการณ์การฝึกปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลอง และยัง
ได้มีการไปฝึกงานที่สถานประกอบการจริง จึงทำให้นักเรียนค่อย ๆ สั่งสมและพัฒนาทักษะรวมถึงคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ขึ้นมาผ่านประสบการณ์การทำงานจริง 

3) ความชำนาญ สิ่งที่เหนือไปว่าความรู้และทักษะก็คือ “ความชำนาญ” เพราะการที่จะแปลงความรู้
และทักษะให้กลายเป็นความชำนาญได้นั ้น ต้องอาศัยระยะเวลาและการฝึกฝนที่บ่อยครั ้ง ซึ ่งนักเรียน
อาชีวศึกษาได้รับโอกาสในการฝึกฝนลงมือปฏิบัติทั้งในโรงเรียนและในสถานประกอบการจริง จึงส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้มีความรู้ผิวเผิน และไม่ได้มีทักษะที่พอทำได้เท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้ด้วยความชำนาญและ
คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งนายจ้าง/ผู้ประกอบการหลายคนได้แสดงความชื่นชมว่ามีบางทักษะที่แม้แต่ตัวนายจ้าง
เองยังทำไม่ได้ดีเท่านักเรียนอาชีวศึกษา เพราะนักเรียนนั้นได้ฝึกทำทุกวัน เป็นต้น 

4) เป็นที่ต้องการและไว้วางใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ จากประสบการณ์ฝึกงานและการเรียนแบบ
ฝึกปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจจะจ้างงาน เพราะนายจ้างทราบว่า 
นักเรียนอาชีวศึกษาได้รับประสบการณ์ฝึกมาแล้ว นายจ้างจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ทำให้สามารถสอนงานต่อ
ยอดข้ึนไปได้รวดเร็วมากกว่า 

5.2 เอกลักษณ์และจุดเด่นของแรงงานอาชีวศึกษาไทยในตลาดโลก 

เมื่อมองในระดับที่กว้างออกไปกว่าตลาดแรงงานภายในประเทศ นั่นก็คือในระดับนานาชาติ งานวิจัยนี้
ให้ความสนใจศึกษาด้วยว่า อะไรคือเอกลักษณ์ของแรงงานอาชีวศึกษาชาวไทยที่สามารถมีความโดดเด่นได้ใน
เวทีโลก หรือเป็นสิ่งแรงงานไทยมีและแตกต่างจากแรงงานชาติอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นผลการศึกษาที่สำคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาแรงงานไทยให้มีความโดดเด่นได้ในเวทีโลก โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากทั้งจากมุมมองของ
แรงงานอาชีวศึกษา และมุมมองของนายจ้างผู้ทำธุรกิจจากบริษัท/องค์การภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยสรุปออกมาได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ที่สำคัญ คือ 1) ทักษะฝีมือเฉพาะทางที่ต่างชาติยอมรับ และ 2) บุคลิก
หรือคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการทำงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ทักษะฝีมือเฉพาะทางท่ีต่างชาติยอมรับ 

จากผลการศึกษาพบว่า แรงงานอาชีวศึกษาชาวไทยนั้นหากตั้งใจฝึกฝนฝีมือจริง ๆ แล้วก็สามารถมี
ทักษะฝีมือเฉพาะทางในสายอาชีพของตนเองไม่เป็นที่สองรองจากใครในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
อุตสาหกรรมที่ลักษณะงานต้องใช้ทักษะฝีมือและความชำนาญสูง แรงงานอาชีวศึกษาไทยก็จะยิ่งมีความโดด
เด่นเป็นพิเศษ ดังเช่น อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์ อาชีพด้านการท่องเที ่ยว การโรงแรม 
ศิลปกรรม และอาหาร งานวิจัยนี้พบว่า แรงงานอาชีวศึกษาไทยมีทักษะฝีมือดีจนบริษัทต่างชาติให้การยอมรับ
และจ้างไปทำงาน 
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บุคลิกหรือคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการทำงาน 

ด้วยบุคล ิก (Personality) ลักษณะนิส ัย (Characteristic) ของแรงงานอาช ีวศ ึกษาชาวไทยที ่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นอันเป็นผลมาจากบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย ได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้แรงงานอาชีวศึกษาไทย
มีคุณลักษณะบางประการที่ส่งเสริมการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแรงงานชาติอ่ืน 
โดยคุณลักษณะที่มีร่วมกันในแรงงานไทยทั้ง 3 อุตสาหกรรมที่งานวิจัยนี้ศึกษา จากผลการวิจัยสามารถสรุป
ออกมาได้ 5 คุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

1) ความคิดในการประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะนี้สืบเนื่องมาจากการมีทักษะฝีมือที่ดี จนทำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์
หรือดัดแปลงใหม่ให้มีความสร้างสรรค์หรือตอบโจทย์บริบทท้องถิ่นมากข้ึน เช่น สายอาชีพเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ก็จะออกมาในรูปของการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนไทย อาทิ หุ่นยนต์รดน้ำ
ต้นไม้ในสวนที่มีคลอง เครื่องหยอดเรียนทำบุญให้อาหารปลา เครื่องจัดยาในโรงพยาบาล เครื่องทำความ
สะอาดแผง Solar Cell เป็นต้น ส่วนสายอาชีพด้านอาหารหรือคหกรรม แรงงานอาชีวศึกษาไทยก็มี
ความสามารถในการประยุกต์อาหารตะวันตกเข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยให้กลายเป็นเมนูอาหารใหม่ได้
อย่างหลากหลาย 

2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการไหว้อันเป็นเอกลักษณ์ไทย 

การที่คนไทยมีกิริยามารยาทอันอ่อนน้อม มีความถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ  นับว่าเป็นบุคลิกที่ได้รับ
การหล่อหลอมมาจากบริบทวัฒนธรรมไทย และเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ระหว่างแรงงานชาวไทยกับ
แรงงานชาติอื่น ๆ ที่ทำให้แรงงานไทยไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพด้านงานบริการ เช่น งานโรงแรม การท่องเที่ยว 
ไปจนถึงงานในโรงงานเช่นอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์ ก็พบว่าคุณลักษณะในด้านนี้สามารถส่งผลดีต่อการ
ทำงานในสายอาชีพของตนได้ เช่น การรับมือกับลูกค้าด้วยความสุภาพ นอบน้อม การมีสัมมาคารวะกับรุ่นพ่ี
หรือนายจ้าง ตลอดจนการยกมือไหว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมไทย ก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้แรงงาน
ชาวไทยมีจุดแข็งที่แตกต่างจากชาติอื่น ๆ เป็นที่ชอบพอของนายจ้างต่างชาติหรือผู้ร่วมงานจากชาติอ่ืน ๆ ด้วย 

3) ความละเอียด พิถีพิถัน  

เป็นคุณลักษณะที ่แรงงานอาชีวศึกษาไทยในทุกสาขามี แต่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษในธ ุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เน้นการบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที ่ยว เพราะลักษณะงานสามารถสะท้อน
คุณลักษณะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะด้านความละเอียดพิถีพิถันก็ตอบโจทย์งานใน
ธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นมูลค่าเพิ่มได้ (Value Added) เช่น การใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า 
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การจำชื ่อแขกได้ การเตรียมสิ ่งของเพื ่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ได้ครบถ้วน และจำรายละเอียดถึง
ความชอบและความต้องการพิเศษของลูกค้า เป็นต้น จึงถือว่าคุณลักษณะเรื่องความละเอียดพิถีพิถันของ
แรงงานอาชีวศึกษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่เราสามารถนำไปส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติได้ 

4) ความเป็นมิตรที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น 

จุดเด่นสำคัญของแรงงานอาชีวศึกษาไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีก
ประการก็คือ การให้การต้อนรับและบริการด้วยความเป็นมิตร (Hospitality) และการมีรอยยิ้มอยู่เสมอ โดยสิ่ง
ที่ทำให้แตกต่างจากความเป็นมิตรหรือรอยยิ้มของแรงงานไทยกับแรงงานชาติอื่นคือ “การสร้างคว ามรู้สึก
อบอุ่น” โดยนายจ้างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การต้อนรับหรือรอยยิ้มของพนักงานจากชาติอ่ืน ๆ ไม่ทำให้รู้สึก
สบายใจ อุ่นใจ ได้เหมือนชาวไทย ซ่ึงชาวต่างชาติก็มักจะประทับใจการบริการของคนไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
เอกลักษณ์นี้สามารถเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี  แม้ใน
กลุ่มแรงงานสายอาชีพในสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ก็ยังมองว่า ความเป็นมิตรของแรงงานไทยเป็น
จุดเด่นที่มีคุณค่าและสร้างความแตกต่างให้กับแรงงานไทยกับแรงงานชาติอ่ืน ๆ เพราะการทำงานในสายอาชีพ
นี้เน้นการทำงานเป็นทีม ถ้าหากต้องมีการติดต่อร่วมงานกับต่างชาติหรือทำงานกับบริษัทข้ามชาติแล้ว ความ
เป็นมิตรของคนไทยถือเป็นความโดดเด่นและเป็นประโยชน์แก่การทำงาน เพราะส่งเสริมบรรยากาศในการ
ทำงาน และยังทำให้เป็นที่รักของนายจ้างและเพ่ือนร่วมงานด้วย 

5) การเป็นผู้กินอยู่ง่ายและไม่คิดเล็กคิดน้อย 

ลักษณะนิสัยของแรงงานอาชีวศึกษาไทยที่เป็นคนไม่เรื่องมาก ไม่คิดเล็กคิดน้อยในหน้าที่การทำงานและ
เงิน ประกอบกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สามารถเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้แรงงานอาชีวศึกษาไทยสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงานที่ไม่คุ้นเคย และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้ เป็นที่พึง
พอใจของนายจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตานายจ้างชาวต่างชาติ เพราะโดยทั่วไป แรงงานต่างชาติมักจะ
เข้มงวดเรื่องหน้าที่ในการทำงาน เวลา และเงินค่าตอบแทน (เช่น จะไม่ยอมทำงานเกินหน้าที่หากไม่ได้เงิน) แต่
แรงงานอาชีวศึกษาชาวไทยสามารถทำงานเกินเวลาหรือเกินหน้าที่ไปบ้าง โดยคิดว่าเป็นน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน จึงทำให้นายจ้างมีความประทับใจ และกลายเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากแรงงานชาติอ่ืน ๆ  
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 การปรับภาพลักษณ์และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 

 
 

การศึกษาในประเด็นเรื่องการปรับภาพลักษณ์และข้อเสนอแนะพัฒนาอาชีวศึกษาไทยในบทนี้ มุ่งเน้นไป
ที่การนำเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาพลักษณ์อาชีวศึกษาและแรงงานอาชีวศึกษาไทย และ
สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งหมด โดยข้อมูลที่นำมาสรุปผลการศึกษาในบทนี้มาจาก
การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนอาชีวศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา และนายจ้างที่เข้ารว่ม
ในงานวิจัยจากทุกสาขาที่งานวิจัยศึกษาเก็บข้อมูลทั้ง 5 สาขา/ประเภทธุรกิจ ได้แก่ เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ การโรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ และศิลปกรรม โดยในบทนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
2 หัวขอ้ คือ 6.1 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาของไทย และ 6.2 สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำ
วิจัย ดังนี้ 

6.1 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาของไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า การตีตราและภาพลักษณ์ในแง่ลบของอาชีวศึกษาไทยมัก
ปรากฏออกมาใน 2 รูปแบบหลักที่สำคัญ ได้แก่ รูปแบบแรก คือ การถูกมองว่าเป็นทางเลือกรองที่ด้อยกว่า
การศึกษาสายสามัญ โดยมีงานวิจัยจากหลากหลายประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย (Aldossari, 2020) อินเดีย 
(Agrawal & Agrawal, 2017) ปากีสถาน (Ayub, 2017) ออสเตรเลีย (Billett et al., 2020) โรมาเนีย 
(Pantea, 2020) รวมถึงประเทศไทย (Chalamwong & Suebnusorn, 2018; Chalapati & Chalapati, 
2020) ที่รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่อาชีวศึกษาถูกมองว่าด้อยกว่าการศึกษาสายสามัญ เพราะคนในสังคมมักจะ
คิดว่าเป็นทางเลือกสำหรับเด็กที่เรียนไม่เก่ง เรียนจบมาแล้วจะได้ทำอาชีพที่ไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมและให้
ค่าตอบแทนที่น้อยกว่า จึงส่งผลให้การเลือกเรียนต่อในอาชีวศึกษากลายเป็นทางเลือกรอง (Second Choice) 
ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

ภาพลักษณ์ในแง่ลบรูปแบบที่สอง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์เฉพาะในสังคมไทยก็คือ การที่
อาชีวศึกษาถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของการใช้ความรุนแรงและไม่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยในการเข้าไปศึกษา 
เกิดภาพจำแบบเหมารวมว่าเด็กอาชีวศึกษาเป็นเด็กท่ีชอบ ‘ยกพวกตีกัน’ ซ่ึงสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษามักถูกผลิตซ้ำในแง่ที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะภาพจำของการใช้ความรุนแรงในหมู่
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ จึงทำให้คนในสังคมไทย
จำนวนมากมีทัศนคติต่ออาชีวศึกษาไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ความรุนแรง ทัศนคติเหล่านี้ส่งผลให้
ผู้คนเกิดอคติและมองนักเรียนหรือแรงงานอาชีวศึกษาแบบเหมารวม โดยไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพลักษณ์
ด้านอื่น ๆ ของอาชีวศึกษา โดยเฉพาะภาพลักษณ์เชิงบวก จุดเด่น จุดแข็ง และเอกลักษณ์ของนักเรี ยนและ
แรงงานอาชีวศึกษาของไทย เพราะถูกภาพในแง่ลบหรือข่าวในแง่ลบบดบัง 
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ดังนั้น การปรับภาพลักษณ์หรือคำท่ีมักใช้ในศาสตร์ด้านธุรกิจก็คือ Rebrand ซึ่งเป็นการปรับภาพที่มีอยู่
เดิมขึ้นใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างในการรับรู้และความคิด (Mindset) ของผู้คน (Muzellec et al., 2003) 
ในที่นี้คือ การปรับภาพลักษณ์ให้กับอาชีวศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการนำเสนอภาพลักษณ์ในเชิงบวกท่ี
มีอยู่จริงแต่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นหรือไม่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเท่าที่ควรให้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบมากขึ้น 
แม้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ได้ปฏิเสธว่าภาพลักษณ์หรือข่าวในเชิงลบนั้นยังมีอยู่จริง แต่สิ่งที่งานวิจัยนี้มุ่งหวังจะ
นำเสนอก็คือ ความจริงไม่ได้มีภาพเดียว อีกทั้งมุมมองด้านเดียวไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมด 
งานวิจัยนี้จึงต้องการค้นหาและเจาะลึกลงไปที่กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการมาเข้า
เรียนอาชีวศึกษาอีกทั้งยังเรียนได้ดี เพราะกลุ่มคนคุณภาพเหล่านี้ก็เป็นนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาที่มีอยู่
จำนวนไม่น้อย และจะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป จึง ได้เก็บข้อมูลจากมุมมองคนในและ
ประสบการณ์ตรงของพวกเขาว่าอะไรคือภาพที่แท้จริงภายในอาชีวศึกษาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด หรืออาจจะยัง
ไม่ทราบเพ่ือนำมาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมไทย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับนักเรียนอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา แรงงาน
อาชีวศึกษา ไปจนถึงนายจ้างและผู้ประกอบการทั้งบริษัทในประเทศและระหว่างประเทศทำให้ได้พบว่า 
อาชีวศึกษานั้นมีสิ่งที่เป็นจุดแข็งอยู่หลายประการ อีกทั้งภาพลักษณ์ที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้ประสบเมื่อเข้าไป
เรียนในรั้วอาชีวศึกษาจริง ๆ แล้วกลับรู้สึกประทับใจและแตกต่างจากภาพจำในแง่ลบที่หลายคนในสังคมเหมา
รวมเป็นอย่างมาก โดยสรุปประเด็นด้านภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาที่ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้อยากให้สังคมเห็น 
มีดังต่อไปนี้ 

การทะเลาะวิวาทไม่ได้มีมากดังในภาพข่าว 

นักเรียนอาชีวศึกษาเกือบทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ต่างให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อได้
เข้ามาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจริง ๆ แล้วยังไม่พบการทะเลาะวิวาทหรือยกพวกตีกันในสถาบันที่ตนเรียน
เลยซึ่งไม่เหมือนที่เคยได้ยินมา แต่ในทางตรงกันข้าม นักเรียนกลับรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศการเรียน เพ่ือน
ที่ไม่แข่งขันแก่งแย่งกันแต่ช่วยกันเรียน และคุณครูให้ที่ความสนิทสนมกับนักเรียน ซึ่งคุณครูหลายคนมักใช้คำ
เรียนแทนตนเองว่า “แม่” หรือ “พ่อ” กับนักเรียนอีกด้วย อีกทั้งนักเรียนมักจะเล่าว่า สถาบันอาชีวศึกษาที่
พวกเขาเรียนพยายามให้ความมั่นใจในเรื่องการไม่มีประวัตินักเรียนทะเลาะวิวาทและพยายามดูแลและเอาใจ
ใส่ในพฤติกรรมหรือปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องการให้มีภาพจำเรื่องนักเรียนอาชีวศึกษากับ
ความรุนแรงนั่นเอง 

อาชีวศึกษาไม่ได้เรียนง่ายและไม่ได้ด้อยกว่าสามัญ 

นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาต่างมีความรู้สึกว่าการเรียนอาชีวศึกษานั้นไม่ได้เรียนง่าย ๆ ดังที่ใคร
หลายคนเข้าใจ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่น การเรียนในสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องมี
ทักษะและความรู้ในหลากหลายด้านมาก ทั้งคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ความรู้เพียงแค่ทฤษฎี แต่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติได้ทั้งหมดในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการต่อ
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วงจรไฟฟ้า การซ่อมเครื่องจักร การเขียนภาษา C การเขียนโค้ด การเขียนแบบ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่
อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและลงมือปฏิบัตินั้นแม้แต่นักเรียนสายสามัญก็อาจจะ
ทำได้ไม่มากเท่านักเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น อาชีวศึกษาจึงไม่ควรถูกมองว่าด้อยกว่าสายสามัญ อันที่จริง สังคม
ควรได้รับรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสายอาชีวศึกษาหรือสายสามัญต่างก็ดีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ดีกันคนละ
แบบ เพราะอาชีวศึกษามีวิธีการเรียนการสอน มีเอกลักษณ์ และจุดเน้นที่ต่างกันกับสายสามัญ ซึ่งในบางเรื่อง
นักเรียนหรือแรงงานอาชีวศึกษาก็อาจจะทำได้ดีกว่านักเรียนที่จบมาจากสายสามัญ แต่ในบางเรื่องนักเรียนสาย
สามัญก็อาจจะทำได้ดีกว่า จึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบในลักษณะที่ทำให้อาชีวศึกษาดูด้อยกว่า ที่สำคัญไปกว่า
นั้น อาชีวศึกษาควรได้รับการให้คุณค่าว่าคือแหล่งสำคัญในการพัฒนาคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหลักสำคัญซึ่ง
เป็นที่ต้องการมากของประเทศ 

อาชีวศึกษาคือสถานที่ท่ีได้พัฒนาตัวเองในหลากหลายทักษะท่ีไม่เคยทำได้ 

นักเรียนอาชีวศึกษาจำนวนมากรู้สึกว่าได้เปิดโลก ได้รู้ได้เห็น และได้ลงมือหัดทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้
สัมผัสมาก่อน เช่น เครื่องจักร หุ่นยนต์ การทำขนมเค้ก การพับผ้าขนหนูรูปแบบแปลก ๆ และการแกะสลัก 
เป็นต้น อีกทั้งนักเรียนหลายคนยังได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัย หรือ Comfort Zone ของ
ตัวเองได้อีกด้วย เช่น นักเรียนที่เคยเป็นคนเขินอายไม่กล้าพูด แต่การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวทำให้นักเรียน
กลายเป็นคนกล้าแสดงออก มีทักษะการนำเสนอและการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างไม่เคยคิดว่าตนเองจะ
ทำได้มาก่อน เป็นต้น นักเรียนจึงรู้สึกว่าสถาบันอาชีวศึกษาคือแหล่งการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ ทำให้ได้
ทำในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน และพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วัน  

การเรียนในสิ่งท่ีใช้ได้จริง (Practical) 

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มในงานวิจัยนี้ต่างให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การเรียนอาชีวศึกษาคือการเรียนใน
สิ่งที่ได้ใช้จริง (Practical) จับต้องได้ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และตรงไปตรงมากับการนำไปประกอบอาชีพ 
สถานศึกษาเองก็ถูกออกแบบมาให้เน้นการฝึกเรียนแบบได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าแค่เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 
เพราะท่ีโรงเรียนก็จะมีศูนย์ปฏิบัติหรือห้องฝึกจำลองพ้ืนที่การทำงานเสมือนที่ทำงานจริงของแต่ละสาขาอาชีพ 
เช่น สาขาการโรงแรมก็จะมีอาคารเรียนที่ทำเหมือนเป็นโรงแรม หรือห้องเรียนจำลองเหมือนเป็นโรงแรมจริง 
เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น การเรียนในอาชีวศึกษายังได้ให้โอกาสนักเรียนในการฝึกงานที่สถานประกอบการจริง
ด้วย ซึ่งทักษะความรู้ที่นักเรียนได้เรียนและได้ฝึกหัดผ่านการเรียนในระบบอาชีวศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะติดตัว
นักเรียนไป ไม่ว่าเมื่อจบออกไปจะได้ทำงานในสายอาชีพใด จะเปลี่ยนสายการทำงาน หรือแม้แต่จะเกษียณอายุ
ไปแล้ว ทักษะเหล่านี้ก็จะยังคงมีอยู่ในตัว ทำให้สามารถนำไปทำเป็นงานเสริมได้ 
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เรียนจบอาชีวศึกษาก็มีความก้าวหน้าในอาชีพได้ 

ในสังคมไทยมีค่านิยมเรื่องการเรียนว่า "การเรียนเป็นเจ้าคนนายคน" (Chalamwong & Suebnusorn, 
2018) ซึ่งมักจะเป็นการตีตราผู้ที่เรียนจบอาชีวศึกษาว่าไม่ใช่การเรียนเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน หรือเรียนจบ
มาแล้วต้องทำงานที่มีลักษณะเป็นผู้ใช้แรงงาน ต้องทำงานเหนื่อย หนัก หรือไม่น่ารื่นรมย์ อย่างไรก็ตาม ผลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในงานวิจัยนี้กลับพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในงานวิจัยต่างไม่เห็นด้วยกับความคิ ด
ดังกล่าว เนื่องจากว่า การทำงานที่ยาก เหนื่อย และหนักไม่จำเป็นต้องจบอาชีวศึกษาเท่านั้น อีกทั้งยังให้
แนวคิดท่ีน่าสนใจอีกด้วยว่า หลายครั้งก็ขึ้นอยู่กับ “ทัศนคติ” ของคนด้วย เพราะถ้าหากตนเองนั้นทำงานในสิ่ง
ที่รัก มีความสนใจ และมีความหลงใหล (Passion) ไปกับมันก็จะไม่รู้สึกเลยว่างานนั้นหนักหรือเหนื่อย ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาต่างยืนยันว่า พวกเขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขาชอบ จนรู้สึก
สนุก ภูมิใจ และทุกครั้งที่ทำผลงานอะไรได้สำเร็จพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้ง  นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนจบ
อาชีวศึกษายังสามารถผันตนมาเป็นผู้ประกอบการและทำธุรกิจเป็นของตนเองได้อีกด้วย 

นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาทำประโยชน์ให้ชุมชน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน แรงงานอาชีวศึกษา รวมไปถึงผู้นำชุมชนในหลายพ้ืนที่จังหวัด ต่าง
ก็ให้มุมมองที่คล้ายคลึงกันว่า นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มที่สามารถกลับมาช่วยพัฒนาชุมชน ยิ่งนักเรียนในยุค
สมัยนี้ นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในพื้นที่ ภูมิลำเนาบ้านเกิด มีความเข้าใจในบริบทพื้นที่
ของชุมชนของตนเอง แล้วยังมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าคนยุคก่อน ๆ ดังนั้น พวกเขาจึงมองว่า
นักเรียนอาชีวศึกษาจะเป็นอนาคตให้กับชุมชน สามารถพัฒนาชุมชนให้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว สามารถก้าวเข้ามามีส่วนช่วยรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่กำลังจะสูญหายและไม่มีผู้สาน
ต่อองค์ความรู้ท้องถิ่นเหล่านั้นให้ฟื้นคืนกลับมาและพัฒนาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมหรือประเพณีที่โดดเด่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งก็จะช่วยให้ธุรกิจ 
การค้าขายของคนในชุมชนสามารถมีการพัฒนาและมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนได้ด้วย 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันทั้งสถาบันอาชีวศึกษาและนักเรียนอาชีวศึกษาต่างก็มีโครงการหรือกิจกรรมที่
เข้าถึงชุมชนอยู่เป็นประจำด้วย ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาจารย์ และนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้า
หาชุมชนเพื่อสอนให้คนในชุมชนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับธุรกิจในชุมชน เช่น การออกแบบโลโก้
สินค้า การบรรจุสินค้าใส่ถุงโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก การสอนเรื่องทักษะด้านช่างให้คน
ในชุมชนได้มีพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ และการจัดตั้งศูนย์ Fix It 
Center เป็นต้น 

 



 

57 

6.1.1 สรุปภาพลักษณ์อาชีวศึกษาไทยจากมุมมองคนในที่ควรส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้ 

การตีตราและภาพลักษณ์ในแง่ลบของอาชีวศึกษาไทยที่ผ่านมามักปรากฏออกมาใน 2 รูปแบบหลักที่
สำคัญ ได้แก่ รูปแบบแรก คือ การถูกมองว่าเป็นทางเลือกรองที่ด้อยกว่าการศึกษาสายสามัญ (Chalamwong 
& Suebnusorn, 2018; Chalapati & Chalapati, 2020) เพราะคนในสังคมมักจะคิดว่าเป็นทางเลือกสำหรับ
เด็กที่เรียนไม่เก่ง เรียนจบมาแล้วจะได้ทำงานที่ค่าตอบแทนน้อย จึงส่งผลให้การเลือกเรียนต่อในอาชีวศึกษา
กลายเป็นทางเลือกรองของนักเรียนและผู้ปกครอง 

ภาพลักษณ์ในแง่ลบรูปแบบที่สอง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์เฉพาะในสังคมไทยที่สังคมชาติอ่ืน ๆ 
ไม่ได้มีก็คือ การที่อาชีวศึกษาถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ของการใช้ความรุนแรงและไม่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยใน
การเข้าไปศึกษาต่อ มีภาพจำแบบเหมารวมว่าเด็กอาชีวศึกษาเป็นเด็กที่ชอบยกพวกตีกัน สืบเนื่องจากใน
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษามักถูกผลิตซ้ำในแง่ที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการผลิต
ซ้ำภาพจำของการใช้ความรุนแรงในหมู่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์ ส่งผลให้ผู้คนเกิดอคติและมองนักเรียนหรือแรงงานอาชีวศึกษาแบบเหมารวม โดยไม่ค่อยมีโอกาส
ได้เห็นภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ ของอาชีวศึกษา โดยเฉพาะภาพลักษณ์เชิงบวก จุดเด่น จุดแข็ง และเอกลักษณ์
ของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาของไทยเพราะถูกภาพในแง่ลบหรือข่าวในแง่ลบบดบัง 

โดยสรุปแล้ว จากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับเอกลักษณ์และจุดเด่นของนักเรียนและแรงงาน
อาชีวศึกษาทั้งหมดดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งที่เป็นจุดเด่นของนักเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทย และเอกลักษณ์
แรงงานอาชีวศึกษาไทยที่โดดเด่นได้ในเวทีโลกนั้น สามารถสรุปสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงของอาชีวศึกษา
ไทยที่ควรมีการนำเสนอให้คนได้รับรู้ โดยสรุปผลจากงานวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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รูปที่ 6.1 ภาพลักษณ์ที่แท้จริงของอาชีวศึกษาไทย: เสียงสะท้อนจากมุมมองคนใน 

 
หมายเหตุ: TVET ย่อมาจากคำว่า Technical and Vocational Education and Training  
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แนวทางท่ีควรพัฒนาให้มากขึ้น 

แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่ได้ให้มุมมองคนในที่เป็นภาพลักษณ์เชิงบวกที่มีต่ออาชีวศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลมองว่าอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้และสามารถส่งเสริมให้
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาไทยดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีก โดยสรุปความคิดเห็นเรื่องแนวทางที่ควรพัฒนาอาชีวศึกษา
ไทยเพ่ิมเติมได้ 3 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

1) สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเฉพาะทางของสาขาอาชีพและพัฒนาให้โดดเด่น ให้ได้มาตรฐานนานาชาติ
และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น หากนึกถึงสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังของโลก ก็จะนึกถึงสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่ง
ของฝรั่งเศส หรือโรงเรียนสอนการโรงแรมระดับโลกก็จะนึกถึงสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยผู้ให้ข้อมูลใน
งานวิจัยหลายคนก็มีมุมมองที่อยากให้มีการปั้นสถาบันอาชีวศึกษาของไทยให้มีชื่อเสียงเฉพาะทางที่ก้าวไปสู่
เวทีโลกได้ 

2) เพิ่มการออกข่าวในด้านดีของนักเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ทำให้คนในสังคมเห็นความสามารถ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาในแขนงต่าง ๆ รวมทั้งการไปประกวดชนะการแข่งขันในระดับต่าง ๆ นำผลงานขอ ง
นักเรียนมานำเสนอให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงคนหมู่มากของประเทศ ทั้งนี้ 
รายการโทรทัศน์บางรายการที่จัดทำให้เป็นรายการเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวศึกษานั้นมีอยู่ แต่ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่าหลายคนไม่รู้จักและไม่เคยดู นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใช้สื่อที่นอกจากข่าวให้เป็นประโยชน์ 
เช่น ละคร ภาพยนตร์ ซีรีส์ต่าง ๆ ควรมีการสอดแทรกบทบาทของอาชีวศึกษาในภาพที่ดี ในทางสร้างสรรค์ให้
มากขึ้น เพ่ือค่อย ๆ เปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติที่มีต่อคนเรียนอาชีวศึกษาทางอ้อม 

3) ควรมีการดูแลสนับสนุนและนำกลุ่มนักเรียนที่มีฝีมือดีหรือเคยไปประกวดชนะมา ให้ได้ทำงานและ
เติบโตอย่างเด่นชัดมากขึ้น เพราะที่ผ่านมานักเรียนเก่ง ๆ ที่มีฝีมือดีและนักเรียนที่ประกวดแข่งขันทักษะชนะ
ระดับในประเทศและต่างประเทศยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือเมื่อเรียนจบกลับไม่มีงานทำที่ตรงสาย จึงเท่ากับเสีย
กำลังคนคุณภาพไปโดยไม่ได้นำคุณค่าของเขามาทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีระบบที่
ดูแลเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้น เช่น ให้โควตาทำงานกับองค์การระดับต้น ๆ ของไทยในสาขาที่เก่ียวข้อง ให้ทุนไปดูงาน
เพ่ิมเติมในต่างประเทศเพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้เขานำความรู้มาคิดต่อยอดอีกได้ เป็นต้น  

6.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัย  

จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคนิควิจัยทางมานุษยวิทยากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยถึงข้อเสนอแนะ
และความต้องการการสนับสนุนที ่จำเป็นในการพัฒนาอาชีวศึกษาของไทย จากมุมมองคนใน (Emic 
Perspective) ของ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในงานวิจัยนี้ ได้แก่ มุมมองนักเรียนอาชีวศึกษา มุมมองแรงงาน
อาชีวศึกษา และมุมมองนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามประสบการณ์และมุมมองของตนเอง นอกจากนี้ ผู ้วิจัยยังได้นำผลการศึกษาของ
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งานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายได้ดังต่อไปนี้ 

การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การ
สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาในด้านงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นและทันสมัยให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างเพียงพอ เหมาะสม และควรให้การสนับสนุนในด้านทุนการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งในโลกยุคปัจจุบันที ่ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู ้ต่าง ๆ อยู ่ในโลกออนไลน์มากขึ ้น ตลอดจนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ รัฐบาล
ควรให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ิมเติมที่ต้องใช้ในการเรียนออนไลน์กับนักเรียน เนื่องจาก 
นักเรียนอาชีวศึกษาหลายคนขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษากับนักเรียน
อาจมีส่วนช่วยลดปัญหาการลาออกระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาได้อีกด้วย จากผลการศึกษาใน
งานวิจัยนี้พบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่นักเรียนอาชีวศึกษาต้องลาออกกลางคันเพราะครอบครัวมีปัญหาด้าน
การเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์จนไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานให้เรียนต่อได้ ทำให้นักเรียนต้องลาออกกลางคัน
เพ่ือมาหางานทำ 

การพัฒนาหลักสูตร ภาครัฐและผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางหลักสูตรการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา ควรให้ความสำคัญกับการสอนภาษาต่างประเทศมากขึ้นที่ไม่ได้เน้นเพียงการ
สอนไวยากรณ์ แต่ต้องเน้นให้เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารได้จริงทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน (โดยการเฉพาะการพูด) 
ควรจัดให้มีวิชาเลือกที่พัฒนาทักษะที่หลากหลายนอกเหนือไปจากวิชาหลักของแต่ละสาขามากขึ้น  เช่น วิชา
ภาษาที่สาม ทักษะการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื ่น การสอนเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Muliticultural) วิชากฎหมายแรงงาน เป็นต้น ตลอดจนวิชาที ่ให้ความรู ้และทักษะที่สำคัญในการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น สอนการทำธุรกิจเบื้องต้น การเงิน การบัญชี การตลาดพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อที่ในอนาคต
นักเรียนอาชีวศึกษาที่สนใจอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองจะได้สามารถต่อยอดความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการได้  
ควรสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่หลากหลายและ
ตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมเติมมากขึ้น หรือการให้การสนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษาได้ขยายแหล่ง
การเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นกว่าการเรียนรู้ในวิทยาลัยตนเอง เช่น การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
หรือภาคเอกชนที่มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนฟรี เพื่อที่นักเรียนอาชีวศึกษาจะได้ขยาย
ฐานความรู้และทักษะที่หลากหลายตามความสนใจ และเพ่ิมโอกาสการเรียนในสิ่งที่ไม่ได้มีสอนในวิทยาลัย 
หรือการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยที่เปิดสอนรายวิชาที่แตกต่างกันให้นักเรียน
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ในการเรียนการสอนข้ามวิทยาลัยได้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ หลักสูตรของอาชีวศึกษาควรมีการปรับให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยภาคเอกชนสามารถ
เข้ามามีช่วยเหลือด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เห็นหน้างานจริง และทันต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสถานประกอบการอาจมีส่วนร่วมในการสอนเสริมกับที่วิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย เช่น การ Live (ถ่ายทอดสด) หรือถ่ายคลิปให้นักเรียนได้เห็นการทำงานจริง เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น
เป็นการยากท่ีครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะสามารถทราบถึงสิ่งที่หน้างานกำลังปฏิบัติจริงหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
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ไปได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากครูไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งครูเองก็ต้องอาศัย
การอัปเดทข้อมูลข่าวสารจากสถานประกอบการ และไปฝึกปฏิบัติจริงที่หน้างานเป็นระยะด้วยเช่นกัน  อีกทั้ง
ควรให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและเป็นวิทยากรพิเศษที่มาสอนนักเรียนใน
สถาบันอาชีวศึกษาด้วย 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครคูวรสอดแทรกกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองของผู้เรียน ควรออกแบบวิธีการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยกิจกรรมและสื่อ
การสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีบทบาทสำคัญภายในห้องเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานวิจัยนี้พบว่า การเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning) จะสามารถทำให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายวิชา และ
พัฒนาทักษะอื ่น ๆ หรือทักษะประเภท Soft Skills ด้วย โดยมีครูทำหน้าที ่เป็นพี ่เลี ้ยง (Mentor) หรือ
ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) อีกทั้งเนื้อหาที่สอนไม่ควรสอนให้นักเรียน “ทำเป็น” หรือ “ใช้งานอุปกรณ์
เป็น” เพียงอย่างเดียว แต่ควรให้เข้าใจภาพกว้างของงานทั้งหมด เน้นการสอนให้คิดวิเคราะห์วางแผน แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักการพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนำหลักการนั้นไปคิดต่อยอดองค์
ความรู้หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้มากข้ึน นอกจากนี้ ครูสามารถนำสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการสอน หรืออาจมอบเป็นโจทย์แก่นักเรียนในการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ เช่น การท่องเที่ยวก็ให้นักเรียนดู YouTube ช่องท่องเที่ยวที่ไปในที่ที่ไม่ซ้ำใคร สาขาอาหารใน
โรงแรมก็ให้ค้นหาไอเดียใหม่ ๆ ในการทำอาหารหรือขนม แล้วมานำเสนอหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในชั้น
เรียน เป็นต้น  

การพัฒนาครูผู้สอน ควรเน้นด้านการมีประสบการณ์ทำงานจริงของครูอาชีวศึกษา และให้ความสำคัญ
กับบทบาทของครูอาชีวศึกษาในด้านการให้คำปรึกษา การมีจิตวิทยาในการสอน เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายของนักเรียน มีทักษะในการฟังที่ดี และความเป็นมิตรระหว่างครูและนักเรียนมีส่วนสำคัญมากทั้ง
ต่อการสร้างบรรยากาศในระหว่างการเรียน และยังอาจช่วยลดปัญหาการลาออกระหว่างเรียนของนักเรียน
อาชีวศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากในยามที่นักเรียนมีปัญหา ไม่ว่าด้วยเรื ่องส่วนตัวหรือเรื ่องเรียน 
นักเรียนต้องการที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจ ซึ่งครูเป็นบุคคลหนึ่งที่นักเรียนรู้สึกอยากพึ่งพา ดังนั้น หากครู
อาชีวศึกษาสามารถให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ รับฟัง และมีทักษะการให้คำปรึกษาที่ดีกับนักเรียนได้ ก็จะ
สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการตัดสินไม่ลาออกได้ อีกท้ังครูควรเป็นผู้สังเกตการณ์ท่ีดีเพ่ือให้สามารถทราบได้
ว่าเด็กนักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม เพื่อที่ครูจะได้
เข้าไปพูดคุยและช่วยให้คำปรึกษากับปัญหาที่นักเรียนกำลังประสบอยู ่ได้  ทั ้งหมดนี้ รัฐควรมีการดูแล
ค่าตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการที่ดีให้กับครูอาชีวศึกษาท้ังที่เป็นข้าราชการรวมถึงครูอัตราจ้างด้วย 

การสนับสนุนโอกาสการฝึกงานและหาประสบการณ์ ภาครัฐและสถาบันอาชีวศึกษาควรมีโครงการ
ความร่วมมือหรือโครงการระหว่างประเทศท่ีเปิดกว้างและหลากหลาย เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยน การให้ครูและ
นักเรียนไปศึกษาดูงาน การให้นักเรียนฝึกงานต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปแสวงหา
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ความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของ
พวกเขาต่อไปในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ด้วยทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ย่อมไม่อาจจะจัดสรรให้นักเรียน
อาชีวศึกษาไปแลกเปลี่ยน แข่งขัน หรือศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ทุกคน อย่างไรก็ตาม ด้วยโลกทุกวันนี้
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งภาพและเสียงได้อย่างแพร่หลาย ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาและครูอาชีวศึกษาควรนำ
สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อทดแทนการ
เดินทางไปยังสถานที่จริง ครูและนักเรียนควรปลูกฝังทักษะการใฝ่รู้และการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยการหมั่น
หาข้อมูลและภาพคลิปวิดิโอต่าง ๆ ที่ร่วมสมัยมาศึกษาอยู่เสมอ อาทิ การดู YouTube ฟัง Podcast เป็นต้น 
ซึ่งการนำสื่อออนไลน์มาใช้ในศึกษาเช่นนี้ นอกจากจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงแล้ว ยังสามารถทำให้นักเรียน
เข้าถึงได้ทุกคน อีกท้ังการรับชมสื่อจากต่างประเทศยังเป็นการฝึกภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ สำหรับการฝึกงานในประเทศไทยเองก็ควรให้มีตัวเลือกในการฝึกงานหรือตัวเลือกในการหา
งานทำที่หลากหลายจากหน่วยงานและองค์การที่ได้มาตรฐาน เมื่อส่งนักเรียนไปฝึกงานแล้วควรมีระบบการ
ดูแล/ติดตามนักเรียนในช่วงฝึกงานให้มีคุณภาพและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

การสร้างโปรแกรมพัฒนาและดูแลผู้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ (Talent Incubation Program) 
ผลการวิจัยนี้พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาจำนวนมาเป็นนักเรียนที่มีฝีมือ นักเรียนบางคนมีศักยภาพที่โดดเด่น 
หรือเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนกลุ่ม Talent อีกทั้งยังมีนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนจนมีฝีมือในระดับที่สามารถไป
แข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติจนได้รางวัลกลับมา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีการดึงดูด พัฒนา 
ดูแล ส่งเสริม ใช้ประโยชน์ และติดตามนักเรียนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้นักเรียนที่มีศักยภาพหลายคน 
เมื่อเรียนจบแล้วกลับไม่ได้ทำงานที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และไม่มีฐานข้อมูลที่ติดตามว่า
นักเรียนที่มีศักยภาพเหล่านี้จบแล้วไปทำอาชีพอะไร ส่งผลให้ประเทศเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จาก
ความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้ไป ดังนั้น ภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน และสถาบันอาชีวศึกษาจึง
ควรร่วมมือกันสร้างระบบที่เป็นโปรแกรมพัฒนาและดูแลผู้มีศักยภาพ (Talent Incubation Program) ขึ้นมา 
เพื่อที่จะได้บันทึกข้อมูล และติดตามนักเรียนกลุ่มนี้ นับตั้งแต่นักเรียนยังอยู่ในรั้วโรงเรียน ตลอดจนพัฒนา
ส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ให้มีสมรรถนะที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะออกมาสู่ตลาดแรงงานได้เต็มศักยภาพ 
อีกทั้งยังควรมีนโยบายรองรับนักเรียนกลุ่มที่มีศักยภาพให้ได้ทำงานในสถานประกอบการชั้นนำในภาคเอกชน
หรือองค์การรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มพิเศษ เช่น การกำหนดให้โควต้า เป็นต้น หรือถ้าหากนักเรียนกลุ่มนี้ต้องการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ควรมีช่องทางและการสนับสนุนพวกเขาได้ด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนา ดูแล ส่งเสริมและให้การสนับสนุนแล้ว 
การเก็บข้อมูลกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบยังจะช่วยทำให้สามารถติดตามแรงงานอาชีวศึกษาที่
ประสบความสำเร็จให้กลับมาเป็นรุ่นพี่ที่ให้ข้อมูลรุ่นน้อง เป็นการสร้าง Role Model สร้างแรงจูงใจจากผู้
ประสบความสำเร็จจริง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่ออาชีวศึกษาไทย รัฐบาลและสถานศึกษาควร
ประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุม ทั้งในเรื่อง
หลักสูตรการศึกษา รายละเอียดการเรียนการสอน โอกาสในการมีงานทำ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และ
โอกาสในการศึกษาต่อ ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาขาและการเรียนอาชีวศึกษาแก่ครู
มัธยมศึกษาโดยเฉพาะครูแนะแนว เพ่ือให้สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้นักเรียน
เลือกเรียนผิดสาขาหรือไม่ตรงกับความชอบความถนัดของตนเอง  

สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา ควรหากิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับอาชีวศึกษาที่ถูกต้องมากขึ้น 
เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยดึงดูดเยาวชนไทยที่มีศักยภาพมากพอในการเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคสมัยนี้คือ สื่อออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์และ Facebook Page ของวิทยาลัย เนื่องจากงานวิจัยพบว่า แหล่งข้อมูลที่นักเรียนในยุคนี้ให้
ความสนใจเข้ามาศึกษาก็คือแหล่งออนไลน์ สถาบันอาชีวศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งออนไลน์ของสถาบันให้มีความทันสมัย และให้ข้อมูลที ่ครบถ้วนและน่าสนใจแก่นักเรียน  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนอาชีวศึกษาจำนวนมากพบว่า นักเรียนที่ครอบครัวมีพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
เช่น ร้านอาหาร ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/รถยนต์ เป็นต้น มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กที่เติบโตมาใน
ครอบครัวนั้นมีความชอบความถนัดในสายอาชีพของครอบครัวตนเองไปด้วย ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาอาจจะ
พัฒนากลยุทธ์ในการเข้าหาชุมชน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครอบครัวที่มีการปลูกฝังเด็กเช่นนี้ เพ่ือค้นหาเด็กที่มีใจ
รักในสายอาชีพ ก็จะทำให้ให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจของพวกเขา 

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลควรขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีความระมัดระวังใน
การนำเสนอข่าวอาชีวศึกษาในด้านลบ เพราะมีผลต่อมุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่จะทำให้เกิดการ
เหมารวมจากภาพข่าวในแง่ลบได้ง่าย ทั้งท่ีในความจริงแล้วนักเรียนอาชีวศึกษาที่เก่ียวข้องกับการทะเลาะวิวาท
และความรุนแรงนั้นเป็นส่วนน้อยของนักเรียนอาชีวศึกษาทั้งหมด โดยอาจมีกระบวนการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น 
ระบุว่าเป็นส่วนน้อยมาก และควรมีการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงมานำเสนอให้สมดุลกันด้วย เช่น การสัมภาษณ์
นักเรียนอาชีวศึกษาในหลายสถาบันอาชีวศึกษาที่ไม่เคยมีความรุนแรงเกิดขึ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ควรมี
การนำเสนอภาพลักษณ์และสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในแวดวงอาชีวศึกษาให้เป็นที่มองเห็นและประจักษ์มากขึ้น (More 
Visible) มีการประชาสัมพันธ์ถึงทักษะและความสามารถที่โดดเด่นของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงความสามารถและศักยภาพของแรงงานอาชีวศึกษาแก่คนในวงกว้างได้
รับรู้ สื่อต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอการแข่งขันที่นักเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัล
กลับมาทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เห็นศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา รวม
ไปถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมที ่น ักเรียนอาชีวศึกษาได้ นำความรู ้และทักษะไปช่วยพัฒนาชุมชนด้วย 
นอกเหนือไปจากสื่อท่ีนำเสนอข่าวแล้ว ควรมีการใช้ช่องทางในการนำเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของอาชีวศึกษาอย่าง
ไม่เป็นทางการผ่านละคร ภาพยนตร์ และซีรีส์ที ่สามารถค่อย ๆ สอดแทรกภาพของอาชีวศึกษาในทาง
สร้างสรรค์ให้สังคมได้เห็น 
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การสนับสนุนงานการเงิน สวัสดิการ และค่าแรง อาทิ ให้การดูแลและสวัสดิการที่ครอบคลุมแก่
นักเรียน/แรงงานอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ได้รับ โอกาสใน
การศึกษาต่อและโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ แรงงานอาชีวศึกษาควรได้รับค่าแรงที่ไม่ด้อยไปกว่า
สายสามัญ ควรมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในการทำงานอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม มีวันหยุดวันลาที่เหมาะสม 
รวมไปถึงมีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการทำงานของแรงงานใน
สายอาชีพกับแรงงานในสายสามัญหรือวิชาชีพอ่ืน ๆ 

การจัดทำข้อตกลงเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการอยากเข้ามาร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา รัฐบาล
และสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่ม
นายจ้างในงานวิจัยนี้พบว่า การสนับสนุนจากรัฐหรือนโยบายของรัฐก็มีส่วนสำคัญต่อนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการในการพิจารณารับนักเรียนอาชีวศึกษาเข้ามาฝึกงานหรือเรียนรู้งาน โดยกลุ่มนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการแนะนำว่ารัฐควรมีนโยบายที่จูงใจนายจ้าง เช่น การลดหย่อนภาษี หรือมาตรการที่สนับสนุนด้าน
การเงินให้กับสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในส่วนของการฝึกอบรม
พัฒนานักเรียนในระหว่างที่ฝึกงานกับสถานประกอบการ และเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนอาชีวศึกษาที่มาฝึกงาน ซึ่งที่
ผ่านมาอาจจะยังไม่ค่อยกระจายการสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง สถานประกอบการบางแห่งก็ยังไม่ทราบถึง
นโยบายหรือมาตรการการจูงใจต่าง ๆ ของรัฐ นอกจากนี้ กลุ่มนายจ้างยังมองว่า บรรดาผู้ประกอบการ ด้าน
ธุรกิจ รัฐบาล และสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น ควรมีการทำข้อตกลงร่วมกันที่ได้
ประโยชน์ทั้งกับผู้ประกอบการและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้ประเด็นของการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
อาชีวศึกษาไทย เพื่อให้นักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงานในอนาคตมาก
ยิ่งขึ้น  
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