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บทคัดยอ 
 การสังเคราะหงานวิจยันี้มจีดุมุงหมายเพื่อวิเคราะหผลการวิจัยดานอาชีวศึกษาจาก
วิทยานิพนธทีท่ําโดยนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งเปนผลการวิจัย ระหวางป พ.ศ. 2536-2541 แลวนาํผลมา
สังเคราะหเปนขอเสนอแนะสําหรับการปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยแยกเนื้อหาออกเปน 5 ดานไดแก
ดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 36 เร่ือง ดานบรหิารจัดการ จาํนวน 45 เร่ือง ดานการบริการ
สังคม จาํนวน 14 เร่ือง ดานการพัฒนาสื่อการสอนจาํนวน 169 เร่ือง และดานอืน่ๆ อีกจํานวน 39 
เร่ือง รวมทั้งสิน้ 303 เร่ือง ใชวิธีการการวเิคราะหเชงิคุณภาพโดยผูวิจยัเปนหลักในการศึกษาครั้งนี้  
ผลการศึกษาพบวาในดานหลักสูตรและการสอน ครูอาชีวศึกษาสวนมากจบปริญญาตรีมี
ประสบการณดานการสอนมากกวา 5 ปข้ึนไปและไมเคยประกอบอาชีพในสาขาวชิาที่ตนเองสอน
มากอน อยางไรก็ตามการสอนบรรลุผลตามหลกัสูตรที่กําหนดอยางดี สําหรับเร่ืองหลักสูตรพบวา
ไมยืดหยุน ขาดการประเมินและปรับปรุง บางหลกัสูตรลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของนายจาง  สวนนกัศึกษา ระดับ ปวช. นิยมศึกษาตอในระดับสูงขึน้
มากกวาไปประกอบอาชพี และผูเรียนที่สรางปญหาในการเรียนการสอนสวนมากเปนผูเรียนทีไ่ม
พอใจกับสาขาวิชาที่ตนเรียนอยูแตไมมีทางเลือกอื่น  ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารในแตละ
ภูมิภาค แตละกลุมอาย ุ และจํานวนปของประสบการณทาํงานที่แตกตางกนั มีความคดิเห็น 
แนวคิด และแบบแผนการบริหารแตกตางกันดวย สถานศึกษาในสงักดักรมอาชีวศกึษาสวนมากไม
มีแผนการหารายไดจากแหลงอื่นๆ มาบํารุงการจัดการศึกษา และปญหาสําคัญในการบรหิารเกิด
จากบุคคลากรขาดความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งขาดการพฒันาบุคคลากรอยาง
ตอเนื่องและทัว่ถึง   ดานการบริการ การบริการใหกับสังคมหรือชุมชนมีนอย สวนมากเปนการจดั
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มรายไดหรือพัฒนาอาชพี  ดานการพฒันาสื่อการสอนผลงานการวิจัยมมีากที่สุด 
ส่ือที่พัฒนาขึน้สามารถนําไปใชสอนวิชาชพีไดมากในทกุระดับและทกุสาขาวิชา คุณภาพของสื่อ
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สงเสริมใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูกวาการสอนแบบปกติรวมทัง้ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทากับการสอนแบบปกต ิสวนดานอืน่ๆ นั้นพบวา นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองการ
ผูจบการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานและการทํางานโดยให
ความสาํคัญมากกวาผูที่มีความรูและทักษะ สวนความรวมมือระหวางสถานศกึษาของรัฐบาลกบั
หนวยงานของเอกชนมนีอย อาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิทางดานวศิวกรรมลาออกไปทํางานที่ให
ผลตอบแทนสงูกวา การขาดแคลนงบประมาณยงัคงใชอางเปนตนเหตุใหญของปญหา  ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นถึงสภาพของการอาชีวศึกษาไทยในระหวางรอยตอของภาวะเศรษฐกิจ
เติบโต กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตผลของการศึกษาสวนมากยงัไมแสดงใหเห็นผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกจิที่มีตออาชวีศึกษา สถานศึกษาในสงักัดกรมอาชีวศึกษาไมไดแสดงถึงการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพของเศรษฐิจและสังคมของประเทศและของโลกทีเ่ปลี่ยนไป  
ขอเสนอแนะสาํหรับการปฏิรูปการอาชวีศึกษาควรออกแบบระบบการอาชีวศึกษาใหสัมพันธหรือ
สงผลตอผลผลิตของชาติ ตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยเกิดจากการรวมมอื
กันของหลายๆ ฝาย  สถานศึกษาควรมคีวามไวที่จะสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความยืดหยุนในวิธกีารจดัการภายใตนโยบายที่ชัดเจน  และจัดการ
ศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรที่เนนสรางคนใหเปนพลเมืองด ี พึง่ตนเองได และมีมาตรฐาน
ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากลที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน  

Abstract 
 The purpose of this study was to analyze theses and dissertations in vocational 
education completed by graduate students from the Faculty of Technical Education, 
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, from the year 1993 to 1997, and 
to synthesize the outcomes in order to make suggestions for vocational education 
reform.  The contents of the research studies were divided into five areas.  There were 
36 studies in the area of curricula and instruction, 45 studies in administration and 
management, 14 studies in social services, 169 studies in development of instructional 
media, and 39 studies in others which related to vocational education and training.  
There were 303 studies used in this study.  They were analyzed by a method of 
qualitative analysis by the researcher.  The results revealed that in the area of curricula 
and instruction, most vocational teachers held a bachelor’s degree with over 5 years of 
teaching experience.  They had had no work experience related to their teaching 
subjects.  Effectiveness of curricula and teaching were rated at a good level.  However, 
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the curricula were not flexible, lacked revision, were obsolete, and not fitted to the needs 
of employers.  The certificate-level graduates preferred further study to work.  The 
problem students were those who were unsatisfied with their field of study.  But they had 
no alternative.  In the area of administration and management, the administrators in 
different regions, age groups, and with different work experience stated different 
opinions, thoughts, and management patterns.  Vocational institutes under the 
Department of Vocational Education had no plan to gain income from other sources to 
support their education management.  Unknowledgeable personnel and lack of 
adequate and continued training in working procedures caused the crucial problems in 
administration and management.  In the area of social services, there were not many 
activities.  Vocational institutes provided some vocational training to gain income and for 
career development.   Most research studies were in the area of educational media 
development.  There were many usable media developed for vocational teaching and 
training in all levels and disciplines.  The instructional media employed value of a quality 
sufficient to provide learning achievement both higher than and equal to usual 
instruction.  For the others, the studies showed that employers preferred hiring 
employees who had high work ethics and good attitudes toward work over those who 
were high knowledgeable and skillful.  There was less cooperation between government 
vocational institutes and private sectors.  The teachers who had a degree in engineering 
quit their teaching job for a higher paid job.  Lack of funding was still cited as the major 
cause of problems.  The results of this analysis revealed the situation of vocational 
education in Thailand during the transitional period from a booming economy to a 
recession.  The results of most studies did not show the impact of economic recession 
on vocational education.  The vocational institutes under the Department of Vocational 
Education showed no sign of changing and adapting themselves to the changing socio-
economic situation of the country and of the world.  For the suggestions of vocational 
reform in Thailand, the vocational education system should be designed to correlate 
with national products, the labor market, and the economy of the country in which it 
needs more cooperation from many sectors.  Vocational education institutes should 
show a higher sensitivity in adjusting themselves to the changing society.  They should 
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be flexible to manage under a clear policy.  The curricula should focus on educating 
students to become good citizens, self-reliance, and to make them employable with 
international standard vocational qualifications. 
 
บทนํา 
 งานวิจยัทางดานอาชีวศึกษาที่เปนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่อยูในรูป
ของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอกที่นาํมาใชวิเคราะหเพื่อนาํผลของการวิเคราะหเปน
แนวทางในการสังเคราะหขอเสนอแนะสาํหรับการปฏิรูปอาชีวศึกษานี้ เปนผลจากการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ ซึ่งเริ่มจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2517     โดยทําการ
เปดสอนหลกัสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล ข้ึนเปนครั้งแรก ตอมาป 
พ.ศ. 2519 ไดเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวชิาไฟฟาขึ้น ป 
พ.ศ.2523 เปดหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ป 
พ.ศ.2530 เปดสอนหลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะศกึษาและ
เทคนิคศึกษา ป พ.ศ.2532 เปดสอนหลกัสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาโยธา ป 
พ.ศ.2534 เปดสอนระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก โดยเปดหลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ป พ.ศ.2539 เปดหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม และหลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม และ ลาสุดไดทําเปด
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา เมื่อป 
พ.ศ.2540 รวมหลักสูตรระดับปริญญาโทจํานวน 7 หลักสูตร และปริญญาเอก จาํนวน 2 หลักสตูร 
(ครุศาสตรอุตสาหกรรม; 2541) ตลอดระยะเวลา 26 ป ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีจุดมุงหมาย เพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรม นักเทคโนโลยีเทคนคิ
ศึกษา นักการศึกษาและผูบริหารอาชวีศึกษา นักวจิัยและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และสงเสริม
ใหมีการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีดานวิศวกรรม ธรุกิจ ทัง้วิจยัพืน้ฐานและวิจยั
ประยุกต รวมทั้งยังมีการบริการทางวชิาการและทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนภาระหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอกีดวย 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีลักษณะของ
เนื้อหาวิชาเกีย่วของกับอาชีวะและเทคนิคศึกษาอยางมากทัง้ในดานของหลักสูตรและการสอน 
การบริหารจัดการ  การบริการและการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน หรือการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
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สอนวิชาชีพ นกัศกึษาที่เรียนในหลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสวนมากศึกษาใน
หลักสูตรที่ตองทาํวทิยานพินธ จงึมีวทิยานพินธของนักศกึษาจํานวนมากทีท่ําการศึกษาวิจัยใน
หัวขอทีเ่กี่ยวกบัอาชีวศึกษา ผลงานวิจัยเหลานี้ถกูจัดเก็บไวและเผยแพรในหองสมดุของสถาบนัฯ 
เปนสวนใหญ มีจํานวนนอยที่ไดนําไปเผยแพรตีพิมพลงในวารสารทางวิชาการ หรือมีการนาํไป
พัฒนาตอเพื่อสามารถนําไปใชหรือปฏิบัติ ในโอกาสทีป่ระเทศไทยมคีวามพยายามที่จะปฏิรูปการ
อาชีวศึกษา จึงเปนโอกาสทีเ่หมาะสมในการศึกษาผลงานวิจยัเหลานัน้เพื่อนํามาเปนขอมูลสวน
หนึง่ในการเสนอแนะ แนวทางของการอาชีวศึกษาทีจ่ะเกิดขึ้น ตามแผนปฏิรูปอาชีวศึกษาของ
ประเทศ 
วิธีการดําเนนิการ 
 ในการดําเนนิการวิเคราะหงานวิจัย ทางดานอาชวีศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
นั้น ไดนําเอาบทคัดยอของงานวิจยัซึ่งบณัฑิตวิทยาลยั ไดรวบรวมไวจัดพิมพเปนรูปเลม ต้ังแตป 
พ.ศ. 2536 ถงึป พ.ศ.2541 จํานวน 303 เร่ือง ซึง่เนื้อหาของการวิจัยเกี่ยวของกับอาชีวศึกษา และ
ไดจําแนกเนื้อหาออกเปน 5 ดาน ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1 : งานวิจัยทางดานอาชวีะ/เทคนิคศึกษาในชวงป 2536-2541 ในระดบับัณฑิตศึกษา 
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
เนื้อหาของงานวิจยั จํานวนงานวจิยัในแตละป 

 2536-37 2538 2539 2540 2541 รวม 
1.ดานหลักสูตรและ
การสอน 

13 4 6 2 11 36 
 

2.ดานบริหารจัดการ 12 9 13 2 9 45 
3.ดานบริการ 2 1 9 1 1 14 
4.ดานการสรางสื่อ 40 30 33 40 26 169 
5.ดานอืน่ๆ 26 2 1 3 7 39 
รวม 93 46 62 48 54 303 
 
 เมื่อไดจําแนกเนื้อหาของงานวิจยัแลว ไดนาํผลที่ไดจากการวิจัยของแตละเรื่องมา
วิเคราะหแยกตามผลที่ไดในลักษณะเดียวกันมาจัดเปนกลุม ตอจากนั้นทําการสรุปเปนผลโดยรวม
ในแตละดาน การจําแนกเนือ้หาออกเปนดานๆ ยงั มีความเกี่ยวของกันอยู ไมสามารถแยกจากกนั
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อยางเด็ดขาด ผลที่ไดจากการสรุปจึงเปนขอมูลที่ไดมาจากผลการวจิัยที่ไดรับการยืนยนัซ้าํๆ กนั 
และไดผลในลักษณะเดียวกนั วิธีการวเิคราะหในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
เปนสําคัญ หลังจากไดทาํการศึกษาวิเคราะหผลการวจิัยแลวได ทําการสังเคราะหเปนขอสรุป
สําหรับเปนขอเสนอแนะสาํหรับการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของไทยอีกครัง้ 
ผลการวิเคราะห 
 ผลการศึกษาดวยการวิเคราะห งานวิจัย จํานวน303 เร่ือง แยกเปน 5 ดาน มีขอคนพบ
ดังนี ้
1.  ดานหลกัสูตรและการสอน พบวา ครูผูสอนในสถานศกึษาทีเ่ปดสอนวิชาชพีสวนมากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และไมเคยมีประสบการณทางวิชาชีพที่ตนเองสอนมากอน เมื่อจบ
การศึกษาแลวไดสมัครเขาเปนครูผูสอนวิชาชีพเลย ครูอาชีวศึกษาสวนมากมีประสบการณทาํงาน
มากกวา 5 ป  มีความสามารถในการสอนดี สามารถทําใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดดี 
หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันมีมาตรฐานความสามารถในอาชพีสูงกวาความสามารถขั้นต่ําของ
อาชีพนั้น แตหลักสูตรขาดความยืดหยุน ขาดการประเมินในระยะเวลาที่เหมาะสม และขาดการ
ปรับปรุงใหทนัสมัย บางหลักสูตรไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความ
ตองการของนายจาง  หรือสถานประกอบการ  นกัศึกษาที่เรียนหลกัสูตร ปวช. ตองการเรียนตอ
ระดับสูงขึ้นมากกวาการเขาทํางาน ปญหาของการเรียนการสอนเกิดจากนักศึกษาไมพอใจการ
เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองเรยีนอยู แตเนื่องจากทางสถาบันจัดใหเรียนตามลําดับคะแนน ผูเรียนจึง
ไมมีทางเลือกอื่นตองจําใจเรียน และครูทิ้งชัน้เรียนบอยๆ การจัดกจิกรรมการสอนควรสรางภาพ
ของการเปนสภุาพบุรุษใหกบัผูเรียนมากกวาการสรางภาพของการเปนนกัเลง สถานศกึษาแตละ
แหงควรมีความชํานาญเฉพาะทาง ไมจําเปนตองเปดหลักสูตรเหมือนกันทั่วประเทศ 
2.  ดานบรหิารจัดการ พบวา ผูบริหารของสถานศกึษาในแตละภูมิภาค แตละกลุมอายุ และ
ระยะเวลาการทํางานมีความเขาใจในนโยบาย ความคิดเห็น แนวคิด ตลอดจนแบบแผนการบริหาร
แตกตางกนัดวย ความแตกตางแสดงใหเหน็ไดจากวิธีการดําเนนิงานและการใหความสําคัญใน
เร่ืองตางๆ ของสถานศึกษาแตกตางกัน สถานศึกษาของรัฐสวนมากไมมีแผนการหารายไดจาก
แหลงอื่นๆ มาบํารุงการจัดการศึกษา ปญหาสําคัญทีสุ่ดในการบริหาร ไดแกบุคลากรขาดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน และขาดการพัฒนาความรูความสามารถทีท่นัสมยัอยางตอเนื่อง 
และทั่วถงึ การสงบุคลากรไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมและศึกษาตอมนีอย ผูบริหารไมคอยอยูมีภาระ
งานประชุมมาก หรือติดกับภายนอกมากกวาอยูภายในสถานศกึษา  ควรมีความโปรงใสในการ
บริหาร สามารถอธิบาย เปดเผยและใหตรวจสอบได ในการบรหิารควรเนนงานวิชาการควบคูกับ
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ความสวยงามดานกายภาพของสถานศึกษาดวย ไมควรพัฒนาเพื่อรางวัลจากการประกวด
สถานศกึษาดเีดนเทานัน้ 
3.  ดานบริการ พบวา มกีารใหบริการกบัสังคม หรือชมุชนนอย โครงการที่เกีย่วของกับการบริการ
สังคมและชุมชนสวนมากเปนการจัดฝกอบรมวิชาชพีเพือ่เพิ่มรายได หรือพฒันาความรูในการ
ทํางาน รวมทัง้การศึกษาวิจยัในสวนที่สถานศึกษาใหบริการกับสังคมมีนอยอีกดวย การหางานทาํ
ใหผูจบการศึกษายงัไมไดรับความสาํคัญ การแนะแนวอาชพีทีท่ําในโรงเรียนขาดความสนใจจาก
ผูเรียน ผูเรียนยังเชื่อถือวาระบบฝากยังเปนสิ่งที่ชวยใหไดงานมากกวาความรูความสามารถ 
 4.  ดานการพัฒนาสื่อการสอนหรือการนาํเทคโนโลยไีปใชเพื่อการสอน พบวาสวนมาก
เปนการพัฒนาส่ือและวิธกีารสอนวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชสอนได  ส่ือการสอน
ที่พัฒนาข้ึนสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวาการสอนปกติ และเทาเทียมกับการสอน
ปกติ การพัฒนาสื่อการสอนและการนําเทคโนโลยีไปใช เพื่อการศึกษามวีิจัยมากที่สุด  งานวิจยัได
ใชความสามารถทางปญญา หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนเปนเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนหรือวธิีสอน โดยนําผลจากการวัดทางปญญา หรือผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูมาเปน
ตัวชี้บอกคุณภาพของวธิีการสอน และสื่อการสอนที่นาํไปทดลองใช 
5.  ดานอื่นๆ  พบวา นายจางจากสถานประกอบการมีความคาดหวังใหสถานศึกษาฝกฝนอบรม
นัก 
ศึกษาใหเปนคนดีมีศีลธรรม เพราะนายจางตองการคนดีมีศีลธรรมมาทํางาน สวนความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพขอใหมีในระดับมาตรฐานที่จะสามารถทํางานไดก็พอ นายจางเชื่อวาความรูและ
ทักษะสามารถฝกฝนเพิ่มข้ึนไดในขณะทาํงาน แตความเปนคนดี มีเจตคติงานที่ดีนั้นควรจะฝกมา
จาก สถานศกึษาเพราะสถานศึกษาสามารถจัดประสบการณฝกดานนี้ไดดีกวาในสถาน
ประกอบการ นอกจากนัน้ยงัพบวา สถานศึกษาของรัฐบาลมีความรวมมือกับภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการนอย โครงการทวิภาคียังขาดความเขาใจและตระหนกัถึงความสําคัญทั้งฝาย
สถานศกึษาและสถานประกอบการ ผูสอนที่มีคุณวฒุิทางดานวิศวกรรม ลาออกไปทํางานทีไ่ด
ผลตอบแทนสงูกวากับภาคเอกชน 
 ผลจากการวิเคราะหชี้ใหเหน็ถึงสภาพของการอาชีวศึกษาของไทยบางสวนที่ควรนํามาใช
เปนขอมูลเพื่อประกอบการปฏิรูปอาชีวศึกษาที่ดําเนินการอยู นอกจากผลวจิัยดังกลาวแลว ผูวจิยั
ยังไดศึกษาแนวทางของการอาชีวศึกษาจากประเทศตางๆ  เชน อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส  
บราซิล  ออสเตรเลีย  เยอรมันน ี แคนนาดา  ญ่ีปุน เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร และ อิสราเอล เปน
ตน  เพื่อใชแนวทางของการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศดงักลาวมาสังเคราะหสรุปเปน
ขอเสนอแนะสาํหรับประเทศไทยดังนี ้
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ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรปูอาชีวศึกษา 
ดานหลกัสูตรและการสอน 
  1.  อาชีวศึกษาในระบบโรงเรียนควรจัดการศึกษาแบงแยกเปน 2 สาย ไดแก สายวิทย 
อาชีพ และทกัษะอาชีพ โดยมีหลักสูตรเปนตัวกาํหนดวาหลักสูตรใดเปน สายวิทยอาชีพ และ 
หลักสูตรใดเปนสายทักษะอาชีพ โดยใหเนนการจัดการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เปนสําคัญ 

หลักสูตรวทิยอาชีพควรมวีิชาสามัญ และวชิาเทคนิค มากพอทีจ่ะศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
ได  และสามารถผลิตกาํลังคนระดับกลางได  วทิยาลยัเทคนคิและวิทยาลยัอาชีวศกึษาควร
รับผิดชอบหลักสูตรประเภทนี้  และมีอัตราสวนทฤษฎีตอปฏิบัติประมาณ 40:60 
 หลักสูตรทักษะอาชีพ ควรใหผูเรียนมทีกัษะและระดบัความสามารถทางวชิาชพี 
(Vocational Qualifications หรือ VQs) ที่สามารถทํางานไดในแตละระดับของการศึกษาทั้ง ปวช. 
และ ปวส. วิทยาลยัสารพดัชางและวทิยาลัยการอาชีพ ควรรับผิดชอบหลักสูตรประเภทนี ้ และมี
อัตราสวนทางดานทฤษฎีตอปฏิบัติ  20:80  
 ควรมีการพฒันาระดับความสามารถทางวิชาชพี (VQs) ระดับชาติข้ึนมาดวย เพื่อใชเปน
แนวทางของการจัดหลักสูตรและการสอนในสายทักษะอาชีพ สวนสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่อยูในกรม
อาชีวศึกษา ในเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับแตละสถานศึกษา ในการดําเนินการดังกลาวตองมี
การแยกหลักสูตรไวใหชัดเจน ถาไมเชนนั้นแลวสายทกัษะอาชีพจะถูกเปลี่ยนเปนสายวทิยาอาชพี
มากขึ้นๆ  จนเกิดความออนแอในการจัดการศึกษาสายนั้น 

2.  การรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรขางตนตองยึดหลักความสามารถ  ความตองการ และ
ความถนัดเปนสําคัญ ผูจะเขาเรียนในสาขาวิชาชพีใด ตองไดรับการประเมินความสามารถ ความ
ตองการและ ความถนัดในอาชีพนั้นกอน  โดยตระหนกัเสมอวา  “อาชีพแตละอาชีพมีความสําคัญ
เทาเทียมกนั และแตละอาชีพเหมาะสมกับคนบางคนเทานัน้” จํานวนของการรับสมัครตอง
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ปญหาการวางงานและความไมพอใจในสาขาวิชาที่
ตนเองเรียนของนักศกึษาจะลดลงไดมาก และคุณภาพของผูจบการศึกษาจะดีข้ึน ถาไดรับการ
ประเมิน เพื่อการคัดเลือกเขาศึกษามาอยางดี  

3.  หลักสูตรแตละหลักสูตรไมควรเปดเหมอืนๆ กนัในสถานศึกษาที่ต้ังอยูในเขตการ 
ศึกษาเดียวกนัหรือใกลเคียงกัน ควรเนนความเปนเลิศทางวิชาการในแตละสาขาวิชาของแตละ
สถาบัน หลักสูตรควรยืดหยุนใหมีรายวชิาที่เกี่ยวของกับทองถิ่น แตไมจํากดัขอบเขตใหผูจบ
การศึกษาสามารถทาํงานได เฉพาะในทองถิ่นเทานัน้ ตองใหผูจบการศึกษามีความรูความสามารถ
ถึงระดับที่สามารถทาํงานทีใ่ดก็ไดในราชอาณาจักรไทย และ ตางประเทศดวย เปาหมายของการ
ผลิตกําลังคนของอาชีวศึกษาไมใชเฉพาะเพื่อทองถิน่เทานั้น แตเพื่อประเทศชาติและประชาคมโลก
ดวย ฉะนั้นความรู ทักษะ เจตคติที่จะสรางใหกับผูเรียนตองมีความเปนสากล  การใหอํานาจแก
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ทองถิน่ในการจัดการศึกษา ไมใชหมายความวาตองทาํใหผูเรียนมีความสามารถเพื่อทํางานได
เฉพาะในทองถิ่นเทานั้น  เปาหมายของการศึกษากับวิธกีารบริหารอาชีวศึกษาแบบกระจายอาํนาจ
ตองมีการชี้แจงและทาํความเขาใจใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน 

4.  การฝกอาชีพใหกบัผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เชน พกิาร  เรียนชา หรืออยูนอกวยัเรียน 
ใหมีสถานศึกษาหรือหนวยงานทีม่ีความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนผูรับผิดชอบ หรือให
สถานศกึษาทีม่ีอยูจัดโปรแกรมการเรียนพิเศษใหกับนักศกึษาพิเศษเหลานี้ไดแตทั้งนี้ตองพิจารณา
ความพรอมของสถานศึกษาและคุณภาพของการฝกอบรมเปนสําคัญ ไมสนับสนุนใหมีการฝก
อาชีพกบัผูที่ไมมีการประเมนิดานความสามารถ ความตองการ และความถนัด การจัดการศึกษา
พิเศษควรทาํความรวมมือกบัหนวยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของใหการฝกอาชีพกับผูเรียนพเิศษเหลานี้ 
และตองมั่นใจวาจะสามารถฝกอาชีพใหกบัผูเรียนจนสามารถทาํงานหรือประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาที่ไดรับการฝกมาไดจริง 

5.  ใหพยายามใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางเครือขายการเรียนการสอนอาชวีศึกษาขึ้น
สามารถสืบคน ติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศไดอยางรวดเร็วผานเครือขาย และ
นําเทคโนโลยมีาใชเพื่อการเรียนการสอนในหองเรียนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ในการฝก
ทักษะเฉพาะ  เพราะจะชวยสรางความสามารถในการคิดและทักษะไปพรอมกัน  ชวยใหสามาร
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพไดดี ประหยัดเวลา ลดอนัตรายและคาใชจายไดอีกดวย 
ดานการบริหารจัดการ 

1.  ใหมคีณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับชาตปิระกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของภาครัฐ จากสถานศึกษา จากนักวชิาการหรอืผูทรงคุณวุฒ ิ และภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการทาํหนาที่กาํหนดนโยบายและกํากับใหเปนไปตามนโยบาย ควบคุมการสนับสนนุดาน
งบประมาณและอัตรากําลงัของหนวยงานในระดับลาง  

2.  ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการฝกอบรมเทคนิคและวิธีการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานเพือ่การเตรียมตวัเปนผูบริหาร และสามารถปฏิบัติงานภายใตนโยบายเดียวกนัของชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกระจายความรับผิดชอบดานการดําเนนิงานตามนโยบาย การ
บริหารจัดการ ดานหลักสูตร งบประมาณ กําลงัคนและอาคารสถานที่ใหกับสถานศึกษามากขึ้น 
สงเสริมใหมกีารหารายไดเพือ่บํารุงการศึกษา โดยมีการจัดทาํแผนหรือโครงการเพื่อหารายได 
สงเสริมใหมหีลักสูตรที่บริหารจัดการโดยไมพึ่งงบประมาณมากขึน้ การไดมาของผูบริหารสงูสุด
ของสถานศึกษาใหเปนการสรรหาและเสนอแนะจากกรรมการบริหารของสถานศึกษาเพื่อรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการการอาชวีศึกษาระดับชาติตอไป 
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 3. บุคลากรทางดานอาชวีศึกษาในสถานศึกษาที่ทาํหนาที่ในการบริหารควรมีวาระของ
การดํารงตําแหนง และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก สามารถเขามาบริหารงานของสถานศึกษาได 
การดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาควรอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการที่
ประกอบดวยบุคลากร 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายผูสอน ผูทรงคณุวุฒิ และภาคเอกชน หรือ 
สถานประกอบการในทองถิน่ที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 4.  ใหมีระบบประเมินความสามารถของผูเรียนโดยยึดความสามารถในแตละสาขาวชิาชีพ
เปนหลกั ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการกาํหนดมาตราฐานระดับความสามารถทาง
วิชาชพี (Vocational Qualifications) รวมทั้งไหมกีารจัดทาํโปรไฟลอาชีพ (Occupational 
Profiles) ซึ่งเปนการแสดงลักษณะของแตละอาชีพโดยกลาวถึงความรับผิดชอบ ความสามารถ
และหนาที ่ ของตําแหนงงานในระดับตางๆ ของสาขาวชิาชีพ และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับอาชีพ
นั้น เงื่อนไขและขอกําหนดของอาชีพนัน้ จะตองกาํหนดขึ้นและเขียนขึ้นในแงของงานที่เจาของ
ตําแหนงตองทํา 
 5.  ใหมีการเทียบความสามารถของผูเรียนระหวางสายวิทยอาชพี และทักษะอาชีพ ซึ่งมี
ความแตกตางกันนั้นใหสามารถเทยีบเคียงและเทยีบโอนกนัได เพือ่ความเสมอภาคในศักดิ์และ
สิทธิของผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถเปนนักบริหารหรือผูชาํนาญพิเศษในขั้น
ตอไปได  
ดานการบริการสังคม 

1.  การจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหกบัผูตองการประกอบอาชีพ หรือเพิม่พูนความรูเกีย่วกับ
อาชีพที่ตนทําอยู ควรมกีารสงเสริมใหสถานศกึษาดาํเนนิงานตอไป แตใหเพิม่มาตรการการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมใหเขมงวด ตองมัน่ใจวาผูผานการอบรมจะนาํความรูที่ไดรับไป
ประกอบอาชพี หรือเพื่อเพิม่พูนวิชาการในสาขาอาชีพของตนอยางแทจริง และตองมีการติดตาม
ผลการฝกอบรมดวย 

2.  ควรสงเสริมการจัดตั้งศูนยบริการทางดานเทคนิคในสถานศึกษาเพื่อบริการแกชุมชน 
และเปนทีพ่ึง่พิงทางวิชาการแกสังคมได เชน ศูนยซอมบริการรถยนต เครื่องปรับอากาศ และศูนย
ซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเปนตน 

3.  ควรจัดใหมีหนวยงานทีท่ําหนาที่ใหขอมูลแกสาธารณะ และเผยแพรกิจการของ
สถานศกึษาใหใชส่ือและเครื่องมือทีท่ันสมัย เชน ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการใหบริการ
สารสนเทศ สราง Home Page ของสถานศึกษาและสามารถตอบปญหาผานระบบเครือขาย เปน
ตน นอกจากนี้ยังตองสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนใกลเคียง พงึตระหนกัเสมอวา สถานศึกษา
เปนสวนหนึง่ของชุมชน ไมใชเพียงตั้งอยูในชุมชนเทานัน้ 
ดานการพัฒนาสื่อการสอน และใชเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการสอน 
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 1.  การเรียนการสอนวิชาชีพ ยงัคงใชการสรางแบบแผนที่ดีของการฝกปฏิบัติ ผูเรียน
วิชาชพียงัตองเรียนดวยการเลียนแบบ และจดจําเปนสําคัญ ผูสอนตองมีความสามารถเปน
แบบอยางที่ดีของการปฏิบัติ การนาํเสนอรูปแบบหรือแบบอยางที่ดีงามและถกูตองจะชวยให
ผูเรียนเรียนรูและเลียนแบบตัวอยางที่ดีงามถูกตองไปดวย ส่ือการสอนและเทคโนโลยีทีน่ํามาใช
ตองมีการประเมิน และรับรองประสิทธิภาพของสื่อกอนนําไปใช เพราะปจจุบันมีส่ือที่สรางขึน้โดย
ไมผานการตรวจสอบที่ดีจาํนวนมาก อาจทําใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพงึประสงคโดยไมต้ังใจได 
 2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร จะชวยใหผูเรียน
สามารถใชเปนชองทางของการเรียนรู และพัฒนาความสามารถเขาสูระบบสากลได จึงสมควรใหมี
การวางแผนการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด ควรมีการประเมินความคุมคา 
และประโยชนทางการศึกษา จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนระยะๆ 
 3.  สงเสริมใหมีการทาํตําราเรียนวิชาชพีในทุกสาขาวชิาชีพ และพฒันาใหทนัสมยัอยู
เสมอ ตําราเรยีนนั้นอาจอยูทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนกิส 
 4. ใหทุกรายวิชามีแผนการเรียน และส่ือการสอนพรอมทัง้กระบวนการประเมิน และ
ขอสอบสําหรบัการประเมนิผลการเรียนในทกุรายวิชาทีเ่ปดสอน ควรพยายามใหมีการจัดทํา
ขอสอบมาตรฐานในแตละรายวิชา เพื่อใชในสถานศึกษา หรือแลกเปลี่ยนกบัสถานศึกษาอ่ืนๆได 
พรอมทัง้สนับสนุนใหมีการทดลองใชวธิีสอนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนดวย 
 5. ใหสถานศึกษาทกุแหงมีศูนยวทิยบริการใหนกัศึกษาและอาจารยสามารถศึกษาและ
สืบคนขอมูลดวยตนเอง เพือ่ตอบสนองความตองการ ความสนใจและการใฝรูของแตละคน การ
บริหารศูนยวทิยบริการใหมกีารใชทรัพยากรรวมกนัใหมากที่สุดลดความซ้ําซอน และประหยัด 
 6. ศูนยฝกทกัษะ โรงฝกงาน และหองปฏิบัติการ ตองสามารถใหการฝกทักษะไดตรงตาม
หลักสูตร และมาตรฐานระดับความสามารถวิชาชีพใหได ถาไมสามารถทําไดใหยกเลิกโปรแกรมที่
มีการฝกทักษะนั้น 
 7. ใหมีบูรณาการของการใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการศึกษา เชน เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการจัดระบบขอมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยกีารสื่อสาร ซึ่งจะทําใหเกดิ
รูปแบบของการเรียนรูใหมที่มีความเปนสากล และการจะทาํใหการอาชีวศึกษาเขาสูการเปนสากล
ไดนั้น หนทางหนึง่คือการใชเทคโนโลยีเหลานี ้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

7.1 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เปนการนําเอาหลักการ และทฤษฎี
เร่ืองการจัดระบบและวิธีการเรียนรู โดยมพีื้นฐานจากหลักการและทฤษฎีการเรียนรูในการนําเสนอ
สารสนเทศ (Information) ซึ่งในรูปแบบของเนื้อหาใหเปนขั้นเปนตอน มีแบบแผนที่สอดคลองกบั
กระบวนการเรยีนรูของผูเรียน รวมทั้งการตรวจสอบผลของการเรียนรู การแสดงถงึประสิทธิภาพ
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ของกระบวนการสงผานขอมลู หรือเนื้อหาสาระตางๆ จากระบบเครือขายอีกดวย การนาํเสนอ
สารสนเทศตอองทาํใหอยูในระดับมืออาชพี (Professional) นั้นจะทาํใหผูรับ หรือผูเรียนเขาใจ และ
พอใจกับการเรียน มหีลายตัวอยางที่ปรากฏอยูในขณะนี้ ในรูปแบบของการสอนทางไกลผานสื่อ
โทรทัศน ยังขาดลักษณะของคุณภาพการผลิตรายการที่เรียกวาระดบัมืออาชีพอยู ทาํใหผูเรียน
ขาดความสนใจ ไมชอบที่จะเรียน และบางครั้งไมเขาใจเจตนาของการนําเสนออีกดวย การเตรียม
ความพรอมในดานกําลงัคนทางเทคโนโลยีการศึกษาใหสามารถผลติและจัดรายการในการ
นําเสนอใหอยูในระดับสากลไดตองใชเวลาและความพยายามอยางมาก ประเทศที่พฒันาแลวไดมี
การพัฒนากําลังคนดานนีม้านานทําใหผลผลิตของเขามีคุณภาพ ซึ่งความแตกตางนัน้ไมไดอยูที่
เครื่องมือในการผลิต แตอยูที่คุณภาพของผูผลิต 
 7.2.  เทคโนโลยีการจัดระบบขอมูล (Data-based Technology) เมื่อนําเทคโนโลยี
เครือขาย (Networks) มาใช ขอมูลตางๆ ที่สถาบนัการสอนวิชาชพีตางๆ มีอยู จะตองไดรับการ
จัดเก็บรวบรวมใหอยูในรูปของระบบที่ Computer สามารถจะเรยีกออกมาใชไดทันที การเก็บ
ขอมูลในรูปของ Digital Code นี้ประเทศไทยกําลงัเริ่มตนทํากันอยู และมีระบบการเก็บ และเรยีก
ขอมูลที่ยังไมเปนมาตรฐานเดียวกนั อยูในลักษณะตางคนตางทํา ซึง่ควรจะมกีารวางแผนรวมกนั
ในการใชระบบเก็บขอมูลใหอยูในมาตรฐานสากล เพื่อพรอมสําหรับเครือขายการเรียนรู (Learning 
Networks) ที่จะเกิดขึน้ในระดับสากล หนวยงานที่รับผิดชอบในสถานศกึษาดานการเก็บรวบรวม
ขอมูลดานการเรียนการสอน ไดแกหองสมุด ศูนยบริการทางวชิาการหรือศูนยวิทยบรกิารและ
หนวยงานอื่นๆ ที่สามารถใหขอมูลเพื่อการเรียนรูไดจะถูกนาํเขามาอยูในระบบเครือขายเพือ่
สามารถใชสารสนเทศรวมกนั 

7.3  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computing Technology) ในการเขาสูการเปนสากลดวย
เทคโนโลยนีั้น เครื่องมือชนดิหนึง่ที่จาํเปนตองม ี คือ คอมพิวเตอร สถาบันอาชวีศึกษาที่พรอมจะ
เขาสูการเปนสากล ตองมรีะบบ คอมพิวเตอร เพราะ คอมพวิเตอรจะทําหนาที่นาํเสนอขอมูล 
สงผานขอมูล จัดกระทําขอมูล สืบคนขอมูล และรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีอยูทัว่โลก 
นอกจากนัน้ยงัเปนเครื่องมอืที่ชวยในการทํางานใหรวดเร็วทนักับความตองการ โดยคอมพิวเตอร
สามารถทําหนาที่ในการนาํเสนอไดดังนี ้

7.3.1 นาํรายการวทิยุและรายการโทรทัศนทัง้จากสถานีสงทุกแหงทัว่ภูมิภาคของ 
โลกเขาสูหองเรียนได 

7.3.2 จัดประชุมผานโทรทัศนกับผูรวมประชุมที่อยูทางไกลไดหลายๆ แหง 
พรอมกันได 

7.3.3 สามารถใหภาพและเสียงไดชัดเจนคงที่ตลอดเวลา 
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7.3.4 ใหขอมลูขาวสารในรปูของตัวหนังสือ ภาพ แผนภูมิ กราฟหรือกราฟฟก 
ในรูปแบบตางๆไดรวดเร็ว จากแหลงขอมลูที่หางไกล และหลากหลาย นําเสนอไดพรอมๆกัน บน
จอภาพในเวลาเดียวกัน 

7.3.5 มีระบบการพิมพที่ใหความคมชัดทัง้สีและขาวดาํ และมีขนาดตางๆ 
ครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก คอมพวิเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในระบบขายงาน 
สถาบันอาชพีศึกษาจาํเปนตองมีเครื่องมอื และหนวยงานรับผิดชอบดานคอมพิวเตอร เพื่อจะ
สามารถใชเครือ่งมือชนิดนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตอกบัแหลงขอมูลตางๆทัว่โลก 

7.4.  เทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication Technology) การใชเครือขายการ
เรียนดวยระบบคอมพิวเตอรนั้น เทคโนโลยีที่จะขาดไมไดอีกอยางคือ เทคโนโลยส่ืีอสาร ทั้งใน
สถาบันการสอนวิชาชีพเอง และระหวางสถาบนัจนถึงระหวางประเทศ การรับสงขอมูลอยาง
รวดเร็วจะทาํใหการทํางานบนเครือขายดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา และ
คาใชจายซึง่อาจจะใชการสงผานขอมูลโดยสายใยแกว (Optical Fiber) สายทองแดง (Copper 
Cable) คลื่นความถี่สูง (Microwave) และสัญญาณดาวเทียม (Satellite) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือพรอมกนัเพื่อใหเหมาะสมกับการนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ (กฤษมนัต; 2538)  

 จะเห็นไดวาเทคโนโลยีทัง้ 4 ประเภทมีความสมัพนัธกนัมากการนําเอาเทคโนโลยมีาใชใน
สถาบันการสอนวิชาชีพจงึเปนการผสมผสานกนัของเทคโนโลย ี (Integrated Technologies) ทํา
ใหเกิดเปนเครือขายขึ้นทัง้ภายในสถาบนัเอง และพรอมที่จะติดตอกบัเครือขายอื่น ในอนาคตการ
พัฒนาทางดานความรู และเนื้อหาวิชาทัว่ทุกมุมโลกไมตองใชเวลาในการเดินทางจากทีห่นึ่งไปจาก
ที่หนึ่ง และผูเรียนเองก็ไมจําเปนตองไปแสวงหาความรูจากแหลงไกลๆ ในตางประเทศ หรือ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยขอมลูและความรูตางๆ จะถกูสงไปเก็บไวในฐานขอมูลทีก่ระจายกันอยูใน
เครือขายการเรียน และอิทธพิลจากการใชเทคโนโลยีในการสอน จัดหลักสูตร จัดกิจกรรมดวยการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายนี้จะมีผลทําใหการบริหารงานการศึกษามีการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) มากขึ้นในทุกระดับ  
 สรุป ขอเสนอแนะขางตนนี้เปนเพียงแนวความคิดปฏิรูปเบื้องตนที่พยายามนําเสนอให
แตกตางจากผลการศึกษาอ่ืนๆ นอกจากนัน้ยังพยายามเสนอในภาพรวมของประเด็นตางๆ ที่
ตองการปฏิรูป จากการวิเคราะหประเด็นปญหา มาเปนแนวทางของการนําเสนอแนะเพื่อ
แกปญหา ขอเสนอแนะจงึจํากัดอยูในขอบเขต และประเด็นทีเ่ปนปญหาจากการวิเคราะหในดาน
หลักสูตรและการสอน ดานการบรหิารจดัการ ดานการบริการ ดานการใชเทคโนโลยีและสื่อการ
สอนเทานัน้ ในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ที่ควรนํามาใชในการ
พิจารณาอกีมาก แตอยางไรก็ตามขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คงชวยใหการปฏิรูปการ
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อาชีวศึกษาของไทย สามารถทาํใหระบบอาชีวศึกษาใหมที่จะเกิดขึ้นเปนกําลงัสาํคัญ ในการ
พัฒนากาํลังคน ทีม่ีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อความมั่นคง และเจริญรุงเรืองของ
ประเทศตอไป 
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