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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา ในพื้นทว่เขตพัฒนาพิเึา
ภาคตะวันออก (EEC)
ผู้วิจัย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์
ปีทว่ทาวิจัย 2561 - 2562
การวิจัยนว้มววัตถุประสงค์เพื่อ 1) ึกกาา วิเคราะห์ รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชววึกกาา ในพื้นทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC) และ 2) พัฒนารูปแบบ และแนวทาง
การประยุกต์ใช้รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา ในพื้นทว่ เขตพัฒนาพิเึา
ภาคตะวันออก (EEC) ใช้ระเบวยบวิธววิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนทว่ 1 ึกกาา วิเคราะห์รูปแบบ ขั้นตอนทว่ 2 พัฒนารูปแบบ และึกกาาคุณภาพรูปแบบ
และขั้นตอนทว่ 3 นาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบ แหล่งข้อมูลการวิจัยได้แก่ เอกสารทว่เกว่ยวข้อง
กับการผลิตและพัฒนากาลังอาชววึกกาา และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาาณ์ การประชุมสนทนากลุ่ม และ
ประชุมระดมสมอง เครื่องมือทว่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาาณ์ แบบประเมิน
แบบบันทกกการสนทนากลุ่มและการระดมสมอง สถิติทว่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลว่ย (mean) ค่าส่วน
เบว่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผลการึกกาา วิเคราะห์ รูปแบบ พบว่า สภาพการดาเนินงานการสร้างความร่วมมือ
มว 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย พบว่า ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มวนโยบายทว่ชัดเจนในการดาเนินการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา มวหน่วยงานหลักหรือบุคลากรหลักทาหน้าทว่ประสานการดาเนินงาน
และรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) ด้านหลักการร่วมมือ ใช้หลักการประสานร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน
กาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดาเนินงานร่วมกัน 3) ด้านการสร้างกลไกความร่วมมือ พบว่า
มวการทาบั นทกกตกลงความร่ วมมือ (MOU การสร้างภาควเครือข่ายความร่วมมือ และ มวการรวมกลุ่ ม
ของบุ คลากรในกลุ่ มสาขาวิ ชาเดวยวกั น 4) ด้านทรั พยากรสนั บสนุ นความร่ วมมือ พบว่า ทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชวพ มวการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
อาคารสถานทว่ สถาบันการึกกาา และองค์กรวิชาชวพช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ สถานประกอบการ
สนับสนุนทรัพยากร และด้านงบประมาณ 5) ด้านกระบวนการดาเนินงานความร่วมมือ พบว่า มวการ
จัดทาแผน และโครงการ มวกิจกรรมความร่วมมือทั้งในส่วนการบริหารโครงการ และบริหารการจัดการ
เรวยนการสอน มวการจัดประชุมผู้ทว่มวส่วนเกว่ยวข้องกับการดาเนินงาน และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
หลากหลายช่องทาง ปัญหาของการดาเนินงานความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา
ในพื้นทว่ เขตพัฒนาพิ เึาภาคตะวั นออก พบว่า มวปั ญหาได้แก่ ขาดความเชื่อมโยงในระดั บนโยบาย

ขก
ระหว่างภาครัฐ กับภาคอุตสาหกรรม ขาดงบประมาณสนับสนุนทว่เพวยงพอ ขาดแคลนบุคลากรในการเปิด
วิชาชวพใหม่ๆ มาตรการของรัฐในการจูงใจยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ขาดการบูรณาการ
ในการดาเนินงานของภาครัฐ ปัจจัยของการสร้างความร่วมมือทว่ประสบผลสาเร็จ ได้แก่ นโยบายของ
องค์กรและหลักการความร่วมมือ ความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายการึกกาา เป้าหมายทว่ชัดเจนในการ
ดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน การมวส่ วนร่วมของหน่วยงานนอกสถานึกกาา ผลประโยชน์ ร่วมของผู้มวส่วน
เกว่ยวข้อง ลักาณะหรือรูปแบบความร่วมมือทว่เกิดขก้นมว 5 ลักาณะ คือ 1) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้รับการสนับสนุน (Donor – Recipient) 2) การร่วมมือของหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับต่ากว่า หรือระดับล่างลงไป (Top – Down) 3) การร่วมมือกันของครู หรือ วิทยากรทว่
มวเป้าหมายในการพัฒนานักึกกาาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ มวส่วนร่วมกันในเชิง
อุดมการณ์ (Coalition) 4) การร่วมมือลักาณะผนกกกาลังของสถานประกอบการเป็นครั้งคราวทว่มองเห็น
ความสั มพั น ธ์ มว ลั กาณะเป็ น งาน ไม่ มุ่ งหวั งความยั่ ง ยื น ขก้ น อยู่ กั บภาระงานทว่ ด าเนิ น การร่ ว มกั น
(Reactive) และ 5) การร่วมมือกันในลักาณะกลุ่มรวมพลังของผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ กลุ่มคนทว่มว
หน้าทว่รับผิดชอบด้านเดวยวกัน ทว่มาจากหลายภาคส่วน ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จมากทว่สุด
(Collaboration) ซก่งเห็นได้เด่นชัดมากในกระบวนการเรวยนรู้ของนักึกกาาอาชววึกกาา
2. รูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา ในพื้นทว่เขตพัฒนาพิเึา
ภาคตะวันออก (EEC) คือรูปแบบบูรณาการ 5 มุมมอง ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด
ของรูปแบบ มวพื้นฐานจาก ทฤาฎวการเรวยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และแนวคิดความร่วมมือ 2)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต ปัจจั ยนาเข้า ได้แก่ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) กิจกรรมการร่วมมือกันของผู้สนับสนุน มว 5 ลักาณะ ดังนว้ Donor – Recipient เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรทว่รับบทบาทเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน กับองค์กรทว่รับบทบาทเป็นผู้รับเงิน
สนับสนุน Top – Down Model เป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทว่อยู่ในระดับต่ากว่า หรือ อยู่ใน
ระดับล่างลงไป Coalition เป็นการสร้างความร่วมมือกันของครู หรือ วิทยากร ในลักาณะร่วมมือแบบ
ผนก กกาลั ง Reactive เป็ นการสร้ างความร่วมมือกันของสถานประกอบการแบบเป็นครั้งคราว และ
Collaboration เป็นการสร้างความร่วมมือกันของนักึกกาา หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ กลุ่มคนทว่มว
หน้ าทว่ รั บผิ ดชอบด้ านเดว ยวกั น แบบรวมพลั ง 2) การบริ หารโครงการ ประกอบด้ วย การบริ หารโดย
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โดยมวภาคเอกชนเป็นผู้นา และ 3) การบริหารการจัดการเรวยน
การสอน ประกอบด้วย การวางพื้นฐานความรู้ การเรวยนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง การใช้เครื่องมือ ผลผลิต
ประกอบด้ ว ย คุ ณ ลั ก าณะของนั ก ึก ก าาอาชว ว ึก ก าา ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ผลประโยชน์ทว่ได้รับร่วมกัน และความพกงพอใจของผู้ทว่เกว่ยวข้อง
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ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชววึกกาา
ในพื้นทว่ เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC) ในภาพรวม อยู่ ระดับมาก (ค่าเฉลว่ ย เท่ากับ 4.05
ส่วนเบว่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพรูปแบบทุกมาตรฐาน
มวคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้งหมด
3. แนวทางการประยุ กต์ ใช้ รู ปแบบความร่ ว มมื อ การผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคน
อาชววึกกาา ในพื้นทว่เขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออก (EEC) มว 3 ด้านคือ 1) ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทว่มวส่วนเกว่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาครูผู้สอนและ
บุคลากรทว่เกว่ยวข้องให้มวความรู้ ความเข้าใจ และทักาะ ในการถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทฤาฎวการเรวยนรู้
เพื่อสร้ างสรรค์ด้วยปั ญญา (Constructionism) ปรับบทบาทของครู เพิ่มโครงสร้ างเวลาเรวยนของ
หลักสูตร บูรณาการการจัดการเรวยนการสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Thinking and Learning Skill
และ เพิ่มชั่วโมงการฝึกงานเป็นร้อยละ 150 ของหลักสูตรปกติ สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบ
และต่ อเนื่ อง ฝึ กงานจากอุ ปกรณ์ และสถานทว่ จริ ง การจั ดหอพั ก และสิ่ งอ านวยความสะดวกอื่ น
2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ บริ หารโครงการในรู ปแบบคณะกรรมการโดยมว ภาคเอกชนเป็นผู้ น า
และการสร้ างความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วน แนวทางการจั ดการเรว ยนรู้ 4 ด้านคือ Background
Knowledge: พื้นฐานความรู้ Learning by Doing: เรวยนรู้จากอุปกรณ์จริง ฝึกงานในโรงงาน Learning
Tools: เครื่องมือในการเรวยนรู้ ได้แก่ Micro Word, LEGO-logo, Portfolio, Mind Mapping,
Dialogue, Mindfulness 3) ด้ า นผลผลิ ต ได้ แก่ พั ฒ นาคุ ณลั ก าณะของนั กึก กาาอาชว ว ึก กาา
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ การรับประกันตาแหน่งงาน
ความก้าวหน้าด้านอาชวพของนักึกกาาอาชววึกกาา การแลกเปลว่ยนผลประโยชน์ทว่ได้รับร่วมกัน และสร้าง
ความพกงพอใจของผู้ทว่เกว่ยวข้อง

