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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การศึกษามีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยการศึกษาเป็นรากฐานท่ี

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ ก่อนท่ีจะสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่า ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพย่อมสนองตอบต่อทิศทางการ

พัฒนาประเทศได้อย่างดี คนเป็นปัจจัยของการพัฒนาและหน้าท่ีโดยตรงต่อของการศึกษาต่อการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจก็คือ การฝึกฝนคนให้มีความรู้ ความชำนาญเพื่อสร้างกำลังคนให้มีฝีมือสำหรับการ

ประกอบการผลิตในสาขางานอาชีพต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2532) การพัฒนา

การศึกษาเป็นหัวใจหลักท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนของชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด

ปัญหาสำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 ประเทศไทยต้ังอยู่ท่ามกลางประเทศต่าง ๆ ในสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ลาว เมียนมาร์

กัมพูชา เวียดนาม ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน อีกท้ังมีประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญท่ีใช้เส้นทางคมนาคมผ่าน

ประเทศเหล่านี้คือ จีนท่ีมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช้เส้นทางการค้าผ่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

และลาว ในการขนส่งสินค้าและบริการ ประเทศไทยจึงมีนโยบายกำหนดพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษข้ึน ซึ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่พื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อมิให้

การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวนำในการ

พัฒนา ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นท่ีเฉพาะท่ีได้รับการต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอัน

เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย 

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) 

 ประเทศท่ีนำแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาปรับใช้นั้น 

ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาท้ังส้ิน เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครองไม่เอื้ออำนวยต่อ

การพัฒนาระบบการให้บริการในคราวเดียวกัน หรือหากสำเร็จต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้าง

นาน ซึ่งไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคไร้พรหมแดน จึงให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาพืน้ท่ีเฉพาะก่อน อันจะทำให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของ

ประเทศในระยะเวลาต่อไป (สาธาณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดเขต

เศรษฐกิจพิเศษ) โดยการกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีรัฐจะลงทุนด้านการจัดทำผังเมืองท่ีเหมาะสม การ
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จัดหาสาธารณูปโภคท่ีจำเป็นต่อการประกอบกิจการและท่ีอยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งระบบ

การบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของประเทศตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยเน้น

การให้บริการจุดเดียวให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด นอกจากนี้ยังสร้างเงื่อนไขอืน่ท่ีกระตุ้นนักลงทุน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเป้าหมายด้วย เช่น การให้สิทธิพิเศษด้าน

ภาษีอากร การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสิทธิพิเศษในการเข้ามาทำงาน

ของแรงงานท่ีมีประสบการณ์ เป็นต้น (เรวดี แก้วมี, 2556)  

 รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ

นำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้

และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยได้ประกาศพื้นท่ีเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 จำนวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกันได้

ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้กำหนดขอบเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สิทธิประโยชน์เพื่อ

สนับสนุนการลงทุน จัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการลงทุนและด้าน

แรงงาน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศุลกากร รวมทั้งสนับสนุนจัดต้ังศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้า

เกษตร และได้ดำเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ต่างๆ ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ดังนี้ 

1) กำหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รวม 10 จังหวัด 

2) การจัดหาท่ีดินและการบริหารจัดการ และรัฐบาล คสช. ได้ส่ังการเรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อ 

การใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ถนน ด่านศุลกากร และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้ภาคเอกชนเช่าดำเนินกิจการ 

3)  การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน อาทิ เช่น 

- สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กรณีกิจการ 

ท่ัวไปตามประกาศกกท. ท่ี 2/2557 และกรณีกิจการเป้าหมายตามท่ี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนด ซึ่งกิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน มี 13 กลุ่มกิจการ 62 

ประเภทกิจการย่อย และภายหลังได้ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการย่อย 

- สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น  

มาตรการด้านภาษีและสินเช่ือ 

- สิทธิประโยชน์ด้านการเช่าท่ีดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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4)  การจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ในแต่ละพื้นท่ี 

5)  การจัดระบบแรงงานข้ามชาติ ให้สามารถเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ ในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตาก และกาญจนบุรี 

6)  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการ

ขยายตัวของการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาและ

ในอนาคต 

7)  การจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีการจัดทำผังการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน ผังคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการออกแบบการกำหนดโซนนิ่งระดับย่านพร้อมวางระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและสอดคล้องกับโอกาสขยายตัวในอนาคต 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ   ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็น

แดนสวรรค์ตะวันตก เป็นจังหวัดท่ีเต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติ น้ำตก ป่าเขา ซึ่งสามารถมา

เท่ียวได้ตลอดท้ังปี และยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวใน

อดีตท่ีน่าสนใจ นอกเหนือจากการท่องเท่ียวแล้วกาญจนบุรี ยังเป็น 1 ใน 10 พื้นท่ี ท่ีทางรัฐบาลได้

กำหนดให้ต้ังเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนท่ีเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ซึ่งกาญจนบุรี มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพ เมียนมาร์ ซึ่งเป็นฐานท่ีต้ังทางทะเลของท่าเรือน้ำลึกทวายจึงมีข้อได้เปรียบเช่ือมโยงท่ีสำคัญ

ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ในพื้นท่ี ๒ ตำบล คือ ตำบลบ้านเก่า 

และตำบลแก่งเส้ียน อำเภอเมืองกาญจนบุรี พื้นท่ี 260.79 ตารางกิโลเมตร (สองร้อยหกสิบตาราง

กิโลเมตร) หรือ 162,993.75 ไร่ (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามไร่) ขณะนี้ จังหวัด

กาญจนบุรี มีแผนงานรองรับพฒันาเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์

ด้วยกัน คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดหาท่ีพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีใหม่ การพัฒนา

เมืองให้เป็น Smart city เพื่อรองรับพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และท่ีอยู่อาศัยนั้นเป็น

เรื่องง่าย โดยนำเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตกับประชาชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นท่ี 

และยังสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เนื่องจากจังหวัดมีเป้าหมายพัฒนาเมืองให้

เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City จึงได้มีการวางผังเมืองโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ ด่านศุลกากร

และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไว้รองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยทำ
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การเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน บูรณาการแบบระบบไอที เพื่อให้การบริหาร

จัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐ เพื่อเชิญชวนนักลงทุน โดยมีเป้าหมาย ท้ังด้าน

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รัฐบาลมุ่งหวังสร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดนเพื่อให้

เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจะได้รับสิทธิพิเศษจาก BOI และสิทธิพิเศษจากภาษี รวมถึงรับการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง จังหวัดจัดให้มีขยายบริการขั้น

พื้นฐาน เช่น สถานศึกษา สถานีตำรวจ ศูนย์ราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ีและแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ำ กระจายความเจริญสู่

พื้นท่ี รวมถึงส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวของทวาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเตรียมความพร้อมประชากร ต้ังแต่วัยเรียนใน

จังหวัดกาญจนบุรีให้ได้รับส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกมิติ ให้มี

ศักยภาพทักษะและความรู้ รวมท้ังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรี พร้อมแล้วที่จะเป็นประตูท่ีเปิดรับสู่การเช่ือมโยงอย่างยั่งยืนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาค

เศรษฐกิจท่ัวโลก 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้าง

และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็น

ยุทธศาสตร์ของประเทศ สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนขับเคล่ือนเศรษฐกิจของพื้นท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และผลักดันไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 

2560) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวเพื่อให้มี

ความสามารถสอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดการฝึกอบรมให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตให้ทํางานในพื้นท่ี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2559)  

อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย สถานศึกษาภาครัฐจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยการ

อาชีพพนมทวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มี

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี และ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีภารกิจท่ีสำคัญคือการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ

ท่ีมีการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพและอาชีพ 

สนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน อีกท้ังนำเอาทักษะและ

ความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระและการดำรงชีวิต และเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังทรัพยากร

มนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจะ

เกิดขึ้นในพื้นท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ฝ่ังตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เช่ือมโยง

ท่าเรือน้ำลึกทวาย 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาท่ีมีภารกิจท่ีสำคัญนอกจากผลิตแรงงานใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แล้ว ภารกิจหลักท่ี

สำคัญและเป็นวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญในการจัดต้ังสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างคือ การจัดการ

ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1) เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ท้ังใน

ภาครัฐบาลและเอกชน มีความเช่ือมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ 

และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสาขาต่าง ๆ 

อย่างกว้างขวาง  3) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ และทักษะด้านวิชาชีพ 

ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติท่ีดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน 4) ส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป ทุกเพศ 

ทุกวัย ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษา  ได้

เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกันและเสมอภาคกัน  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

(งานประกันคุณภาพสถานศึกษา, 2561) ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็นหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนา

กำลังคนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี และยังพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคมดิจิทัล แก่ประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาอาชีพต่าง ๆ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจใหม่ และการ

เคล่ือนย้ายของแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และหรือจากแรงงานภายในประเทศ เพราะจังหวัด

กาญจนบุรีจะเป็นเส้นทางการขนส่งท่ีสำคัญในภูมิภาคเอเซียอีกเส้นทางหนึ่ง การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพ

ซึ่งมีเป้าหมายท่ีสำคัญคือ ผลผลิตมีคุณภาพ คือผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพ ประชาชนมีความรู้ ทักษะ สามารถดำรงชีพในสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและเสนอรูปแบบการ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรีให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานและสังคมในปัจจุบัน  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-เมียนมาร์ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
 

ความสำคัญของการวิจัย 

 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างอื่น ๆ ได้

นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นสำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.1 ผู้บริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

กาญจนบุรี จำนวน 3 คน (ยกว้นผู้วิจัยเป็นผู้อำนวยการ) 

      1.2 ครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ีทำการสอนช่วงปีการศึกษา 2561 ใช้

ประชากรท้ังหมดไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 43 คน  

      1.3 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 16 รายวิชาอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2561 จำนวน 

240 คน  

      1.4 ศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษา 260 คน  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ผู้เช่ียวชาญ 

จำนวน 21 คน ดังนี้ 
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      2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 20 ปีข้ึนไป  

         2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน  

      2.3 ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก  

      2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมวิชาชีพ หรือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

      2.5  ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การมูลนิธิ นักวิชาการ นักวิชาชีพในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

 3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 208 คน ประกอบด้วย 

        3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 52 แห่ง จำนวน 52 คน   

        3.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง รวม จำนวน 52 คน 

         3.4 ครูผู้สอน ท่ีทำหน้าท่ีสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย

สารพัดช่าง 52 แห่งๆ ละ 2 คน จำนวน 104 คน 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านหลักสูตร 

2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

4. ด้านนักศึกษา 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 

6. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
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นิยามศัพท์ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญตามเกณฑ์ของมัธยฐาน

ต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ต้ังแต่ 1.99 ลงมาตามองค์ประกอบของคุณภาพ

การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 6 ด้าน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการจัด

การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน/วิทยากร  ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านนักศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

2. ด้านหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีสมรรถนะอย่างน้อยหนึ่งหนว่ยสมรรถนะและมีระยเวลาในการเรียน

ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ท่ีได้พัฒนาหลักสูตรและอนุมัติหลักสูตรโดยสถานศึกษา 

3. ด้านครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีเป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างช่ัวคราวที่ทำ 

หน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันตามระนะเวลาท่ีกำหนด 

4. วิทยากร หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 

สถานศึกษาเชิญเป็นผู้สอนหรือร่วมเป็นผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

5. ด้านนักศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

6. เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นท่ีท่ีรัฐกำหนดให้เป็นพื้นท่ีส่งเสริมภาคการบริการ เน้น 

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุน มีการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้

หลักของพื้นท่ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1             ขั้นตอนที่ 2     ขั้นตอนที่ 3 

การศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ                ศึกษาสภาพปัญหา            การสร้างรูปแบบ 
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

   

 

 

 

 

 

 

          ขั้นตอนที่ 4 

         การตรวจสอบความเหมาะสม   

   

 

 

         ปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ งานวิจัย

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และ

หลักการวิธีการ สภาพปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

1. ด้านหลักสูตร 

- การพัฒนาหลักสูตร          -  การประเมินหลักสูตร 

- การบริหารหลักสูตร 
2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร 

- การสรรหา                     - การกำหนดภารกิจ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - การพัฒนาครู 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

- การทำแผนการสอน - การทำประมวลการสอน 

- การจัดตารางเรียนตารางสอน - การจัดครูเข้าสอน 

- วิธีการสอน  - การซ่อมเสริม 
4. ด้านนักศึกษา 

- การคัดเลือก  - การพัฒนาผู้เรียน 

- คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 

- หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล 

- ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 
6. ด้านปัจจัยเก้ือหนุน 

- อาคารสถานที่  - ห้องสมุด 

- สื่อการสอน,วัสดุอุปกรณ์ - ห้องพยาบาล 
 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน รวบรวมข้อมูลโดยใช้

เทคนิคเดลฟายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 21 คน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตาม

ความคิดของผู้บริหารและครูผูส้อน 

ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 


