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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องอาชีวะสร้างชาติ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพใน
ประเทศไทยโดยศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติของวิทยาลัย
สารพัดช่าง และกระบวนการผลิตซ้ําทางสังคมในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมและภาคปฏิบัติการทาง
สั ง คมของวาทกรรมอาชี ว ะสร้ า งชาติ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี
วิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ของแฟร์คาฟโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้ อ มู ล จํ า นวน 20 คน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ว าทกรรม โดยวิ เ คราะห์ ตั ว บท
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคมผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการการ
อาชีวศึกษาสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ ที่แสดงออกมาเป็นภาษาพูดหรือเขียน โดยศึกษาถึงระบบ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มสังคม ได้แก่ ตัวบท (Text) ซึ่งยึดเป็นธรรมเนียนปฏิบัติและเลือกวิธี
ปฏิบัติเพื่อแสดงออกความเป็นตัวตนในภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) การ
กระทําที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางสังคมและเผยแพร่ผ่านสถาบันออกเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์
บังคับในรูปแบบภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) มีข้อสรุปดังนี้
มิติตัวบท (Text) การวิเคราะห์ถึงการสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ ในลักษณะภาษาพูด
และเขียน การตีความอาชีวะสร้างชาติมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การเรียนเน้นภาคปฏิบัติ
เพื่อผลิตแรงงานวิชาชีพในกระบวนการสร้าง การใช้ตัวบทและการเผยแพร่ ความเชื่อ รวมทั้งเกิดการ
ผลิตซ้ําของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมตามตัวบท 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้และทักษะของผู้สําเร็จ
การศึ ก ษา 2) การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ 3) วิ นัย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการทํ า งาน และ 4)
ภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา
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มิติภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายครอบครัว
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่และการผลิตซ้ําของการเรียนวิชาชีพ
คําสําคัญ: อาชีวะ, ปฏิบัติการทางวาทกรรม, การศึกษาวิชาชีพ
Abstract
This research is focused on the discursive practice for educational development
in Thailand by studying the Polytechnic in Bangkok during May to December 2015. The
purpose is to study the discursive practice for empowering Thailand of the Polytechnic,
the process of social reproduction in discursive practice and social practice of
empowering Thailand. The researcher uses a qualitative research with discourse
analysis of Fairclough Norman. In-depth interview is collected from 20 key informants
from discourse analysis, text analysis, discursive practice and social practice. The result
shows that development of discursive practice for empowering Thailand whether in
spoken or written patterns by studying the relationship of things that wrapped society
including text is a practical way to express the identity of the discursive practice. The
action with the ideology of social institutions, rules applicable in the social practice
are as follows;
Text dimension: The analysis of discursive practice for empowering Thailand
in spoken and written patterns. The interpretation of empowering Thailand is important
for developing countries. Learning focused on practice to produce professional
workers. In the process of text usage and belief publish including a reproduction of
discursive practice in four areas: 1 ) knowledge and skills of graduates 2 ) vocational
learning 3) discipline and work ethics and 4) vocational school image.
Social practice dimension: The network of family, educational institutions,
entrepreneurial institutions, community and government agencies that regulate
vocational schools in order to support the publication and reproduction of vocational
learning.
Keywords : Polytechnic, Discursive Practice, Vocational Education
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บทนํา
การจัดการศึกษาวิชาชีพในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีอาชีพหัตถกรรมมากขึ้น เมื่อปี
พ.ศ.2441 การอาชีวศึกษาได้เริ่มอย่างเป็นระบบและในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ได้ปรากฏ
คําว่า “อาชีวศึกษา” เป็นครั้งแรก ความหมายของ “การอาชีวศึกษา” ตามพระราชบัญ ญัติการ
อาชีวศึกษา 2551 แสดงในมาตรฐาน 4 หมายความว่ากระบวนการการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาภาครัฐอยู่ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2557)
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง และภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการมี บทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) จากภาคการผลิตและบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมีความต้องการแรงงานฝีมือซึ่งมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาชาติ จาก
รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานในปี 2557 พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานผ่าน
บริการจัดหางานโดยรัฐต้องการแรงงานในอาชีพพื้นฐานมากที่สุดร้อยละ 31.10 และต้องการผู้ที่จบ
การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./ อนุปริญญา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.26 โดยแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีผู้ว่างงานมากที่สุดคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 (กรมการจัดหางาน, 2557)
คุณลักษณะของแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมต้องการมีคุณลักษณะใน 3 ด้าน คือ 1) ความรู้และทักษะ
ที่จํ า เป็ น 2) ความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ และ 3) คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในการทํ า งาน
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ด้วยแรงงานวิชาชีพมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพมากขึ้นดังคําพูดส่วนหนึ่งของนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสําคัญการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2557)“ผมต้องการให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพให้มากขึ้น วันนี้
แรงงานเราจะต้องมีการพัฒนา เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนมาก ๆ จากภายในหรือภายนอกประเทศก็
แล้วแต่คนของเราจะได้ไม่รั่วไหลออกไปนอกประเทศ หรือไปทํางานต่างประเทศมากมาย”
ในปัจจุบันพบปัญหาการผลิตกําลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานซึ่งภาคอุตสาหกรรมยัง
ขาดแรงงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจบางประเภทต้องใช้แรงงานต่างประเทศแทน เนื่องจากความ
นิยมศึกษาสายอาชีพยังไม่มากเหมือนสายสามัญ อาจมีสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวะ และค่านิยมสังคมที่ให้ความสําคัญกับการรับปริญญา (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)
เพื่อสนองความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน ในแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพของชาติ
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จํ า เป็ น ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นทั้ ง ภาคเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐหลักที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐมีเป้าหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากลพ.ศ. 2555 - 2569
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ 3) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด อาชี ว ศึ ก ษา 4) ด้ า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการอาชีวศึกษามีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศและกําลังแรงงาน
วิชาชีพเป็นผลผลิตจากการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังคงขาดแคลนเนื่องจากมีหลายปัจจัยทั้งทัศนคติ
ของผู้ปกครองต่อการส่งลูกหลานเรียนสายอาชีพ ปัญหาภาพลักษณ์การทะเลาะวิวาทของนักเรียนสาย
อาชีพที่ปรากฏในข่าว ซึ่งภาครัฐให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดการ
เรี ย นการสอนเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากสถานประกอบการเพื่ อ มี คุ ณ ภาพตรงความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และกระบวนการสร้าง
รูปแบบการจัดการ ซึ่งมีวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ ที่จะสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคส่วนอื่นๆ
เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง รู ป แบบการพั ฒ นาการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ นั บ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์อยู่ภายใต้เครือข่ายของสังคมที่นับวันจะขยายอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาครั้งนี้ได้นํา
การวิ เ คราะห์ ว าทกรรม (Discouse Analysis) ของแฟร์ ค ลาฟ (Fairclough Norman, 1999)
ประกอบด้ ว ยการเสนอตั ว บท (Text) ภาคปฏิ บั ติ ท างวาทกรรม (Discursive practice) และ
ภาคปฏิบัติทางสังคม (Social practice) ของการวิเคราะห์วาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติประกอบด้วยกระบวนการผลิตซ้ําทางสังคมใน
ภาคปฏิ บั ติ ท างวาทกรรมและภาคปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยการวิเคราะห์วาทกรรมในเรื่อง
อาชี ว ะสร้ า งชาติ : ภาคปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรมเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ในประเทศไทย
ประกอบด้วยความรู้และทักษะผู้สําเร็จการศึกษา การเรียนการสอนวิชาชีพ วินัยและคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน และภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเลือกจากบุคคลที่มีความเข้าใจถึงการศึกษาวิชาชีพและ
สามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเรี ย นวิ ช าชี พ อย่ า งสมบู ร ณ์ คื อ ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา 1 คน
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ผู้อํานวยการศูนย์อาชี วศึกษาทวิภาคี 1 คน ครู 4 คนและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชี พ
(ปวช.) 14 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ วิทยาลัยสารพัดช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิทยาลัยที่
เก่าแก่และมีผลการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
สถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ และผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สอศ.) ในระดับ ดีมาก
4. ขอบเขตด้านเวลา คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม
2558
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษาการสร้ า งและการถ่ า ยทอดความเป็ น อาชี ว ะสร้ า งชาติ ใ นครั้ ง นี้ ศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ตามแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่ที่แนวคิดเชิงวิพากษ์ กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้จึงเสนอ
กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ว าทกรรมของอาชี ว ะสร้ า งชาติ โ ดยวิ เ คราะห์ ใ นมิ ติ ตั ว บท (Text)
ภาคปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรม (Discursive practice) และภาคปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม (Social
practice) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากปรากฏการณ์การสร้างและถ่ายทอดความเป็นอาชีวะ
สร้างชาติจากวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในการสร้างและผลิตแรงงานวิชาชีพให้มี
คุณลักษณะสนองความต้องการของสถานประกอบการ
การผลิตแรงงานวิชาชีพของสถานศึกษา
- ความรู้และทักษะผู้สําเร็จการศึกษา
- การเรียนการสอน
- คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน

สนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ

อาชีวะสร้างชาติ

ภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์วาทกรรม
การวิเคราะห์วาทกรรมเป็นแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) มีนักคิดและนัก
ปรั ชญาที่มี ชื่อ เสี ยงเช่ น มิ เ ชล ฟู โ กต์ (Michel Foucault) ได้ กล่า วถึ ง ความหมายของ วาทกรรม
(discourse) ว่าเป็นระบบและกระบวนการในการสร้าง/ ผลิต เอกลักษณ์ (identity) ความหมาย
(significance) ให้สรรพสิ่งต่างๆ ในสังคม ได้แก่ ความรู้ ความจริง อํานาจหรือตัวตนของเรา วาท
กรรมทําหน้าที่ตรึงสิ่งที่คงอยู่และสังคมยอมรับอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันวาทกรรมยังทําหน้าที่
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เก็บกด/ ปิดกั้นไม่ให้เอกลักษณ์และความหมายบางอย่างเกิดขึ้น หรือทําให้เอกลักษณ์และความหมาย
บางสิ่งที่ดํารงอยู่เลือนหายไปพร้อมกัน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545)
นอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclough) ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรมในเรื่องตัวบท
และปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์วาทกรรมโดยแบ่งเป็น 3 มิติดังนี้ (Fairclough, 1992 อ้างใน
พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2543 : 18-21)
1. มิติของตัวบท เป็นมิติที่แสดงออกเป็นภาษาพูด และภาษาเขียน เป็นการสื่อสารทาง
เดียวหรือสองทางก็ได้ ตัวบทเป็นผลจากภาคปฏิบัติการวาทกรรมที่ผ่านมาในอดีตจนกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติ ความหมายของตัวบทมีความหลากหลาย และเปิดโอกาสการตีความของผู้ที่อยู่ในสังคม
นั้น โดยการตีความหมายมีแนวโน้มที่จะลดความคลุมเครือของตัวบทลงเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ตีความโดยลดความหลากหลายของความหมายด้วยการเลือกตีความตัวบทเฉพาะอย่างเท่านั้น ตัวบท
จะถูกสร้างให้มีความหมายที่แตกต่างกันในเวลา สถานที่ และกลุ่มบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ใน
บริบทบางสังคมที่แตกต่างกัน
2. ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม เป็นกระบวนการของการสร้าง เผยแพร่ และการใช้ตัวบท
ตัวบทจะถูกสร้างและถูกใช้แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคม กฎต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ตัวบทที่ถูก
บันทึก คําพูดที่มีการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวบทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร หรือสถาบันของ
กระบวนการถ่ายทอดตัวบท ตัวบทนั้นจะนํามาซึ่งภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมที่แตกต่างกัน ในมิติ
ของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจะรวมถึงกระบวนการผลิตตัวบท การเผยแพร่ และการตีความใน
กระบวนการดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามปัจจัยของสังคม
3. มิติภาคปฏิบัติการทางสังคม อุดมคติ และการช่วงชิงการนํา วาทกรรมมีความสัมพันธ์
กับอุดมคติและอํานาจเป็นมิติอํานาจในการช่วงชิงการนําและเป็นวิวัฒนาการอํานาจที่สัมพันธ์กับการ
ช่วงชิงการนํา (Hegemony) เป็นอํานาจที่อยู่เหนือสังคม การช่วงชิงการนําแต่ละสังคมสามารถทําได้
บางส่วนเป็นการพยายามหาพันธมิตรและดึงพันธมิตรเข้าร่วมมากกว่าการสั่งการ การช่วงชิงการนํา
นํามาซึ่งอํานาจเหนือเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอุดมคติของสังคม การช่วงชิงการนําเป็น
อํานาจที่อยู่เหนือสังคม
ดังนั้น การวิเคราะห์วาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ ได้นําแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมของ
แฟร์คาฟ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติตัวบท มิติภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และมิติภาคปฏิบัติ
การทางสังคม เป็นแนวทางการศึกษาครั้งนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยอาชีวะสร้างชาติ : ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
สารพัดช่าง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยา คือ การวิเคราะห์ วาท
กรรม (Discouse Analysis) ของแฟร์คลาฟ (Fairclough Norman, 1999) โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิง
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ลึก (Indepth Interview )ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key Information) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ จํานวน 16 คน เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 จํานวน
14 คน ครู 4 คน ผู้บริหาร 2 คน และเก็บข้อมูลจนได้ข้อมูลที่อิ่มตัว (saturation) คือข้อมูลไม่มีเนื้อหา
ใดแปลกใหม่จากผู้ให้ข้อมูลจึงหยุดการเก็บข้อมูล
เครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัย โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semistructured interview) ซึ่งครอบคลุมตัวบทของอาชีวะสร้างชาติ ภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมและภาคปฏิบัติการทางสังคม การเก็บข้อมูลในลักษณะการพูดคุยมีเครื่องบันทึกเสียง
ปากกา สมุดจดบันทึก และผู้ทําการวิจัย
การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย รวบรวมข้ อมู ล แล้ ว ได้ต รวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รวบรวมด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methods triangulation)
โดยแบ่งเป็น 1) การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือการใช้
วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่การสังเกตและทําการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากเอกสารอื่นประกอบ 2)
การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of source) คือ การใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง
ใต้วิธีการเดียวกันโดยการสัมภาษณ์จากคนต่างกลุ่ม คือ ชั้นปีของนักเรียน สาขาวิชาชีพของผู้ให้
สัมภาษณ์ และครู โดยสัม ภาษณ์ใ นเรื่องเดียวกัน 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory
Triangulation) คือการตรวจสอบแนวคิดหรือทฤษฎีหลายแนวทางในการตีความข้อมูลที่วิเคราะห์
การวิเ คราะห์ ข้ อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Method) ด้ ว ยนํ า ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ ว าทกรรมด้ ว ยวิ ธี ก ารของแฟร์ ค าฟ เพื่ อ
วิเคราะห์และสร้างข้อสรุปแสดงถึงบริบทการปฏิบัติทางวาทกรรม และการปฏิบัติการทางสังคมของ
อาชีวะสร้ างชาติใ นวิทยาลัยสารพั ดช่ างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปเผยแพร่และเป็ น
แนวทางปฏิบัติเพื่อเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาการการอาชีวศึกษาสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ ที่
แสดงออกมาเป็นภาษาพูดหรือเขียน โดยศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มสังคม ได้แก่
ตั ว บท (Text) ซึ่ ง ยึ ด เป็ น ธรรมเนี ย นปฏิ บั ติ แ ละเลื อ กวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงออกความเป็ น ตั ว ตนใน
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) การกระทําที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทาง
สังคมและเผยแพร่ผ่านสถาบันออกเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์บังคับในรูปแบบภาคปฏิบัติการทางสังคม
(Social Practice) มีข้อสรุปดังนี้
1. มิติตัวบท (Text) ได้แก่ การวิเคราะห์ถึงการสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติของวิทยาลัย
สารพัดช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงในลักษณะของภาษาพูดและเขียน สําหรับตัวบทของ
อาชีวะสร้างชาติ คนในสถานศึกษาตีความว่ามีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศเพราะการเรียน
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อาชีวศึกษาเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อผลิตแรงงานวิชาชีพ และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วมี
งานทําแน่นอน นอกจากการเรียนทักษะวิชาชีพแล้วยังส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํ า งาน และการเปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ข องการเรี ย นวิ ช าชี พ ในเชิ ง บวกเพื่ อ ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
2. มิติภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ได้แก่ กระบวนการสร้าง การใช้
ตัวบทและการเผยแพร่ ความเชื่อ รวมทั้งเกิดการผลิตซ้ําซึ่งวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติเมื่อปฏิบัติตาม
ตัวบททั้ง 4 ด้าน มีดังนี้
2.1 ความรู้และทักษะของผู้สําเร็จการศึกษา สถานศึกษาได้ดําเนินการสอนตามหลักสูตร
ที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ให้นักเรียนเรียนเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ทักษะการทํางานเป็นทีมจาก
การทําโครงงาน และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
2.2 การเรียนการสอนวิชาชีพ จัดการสอนเป็นระบบทวิภาคีเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยระดับปวช. ชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนในสถานศึกษา ส่วนชั้นปีที่
3 จะฝึกอาชีพในสถาน
2.3 วินัย และคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน การฝึกวินัยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่การแต่ง
กาย ทรงผม การตรงต่ อ เวลาเข้ า เรี ย น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บห้ า มนํ า สารเสพติ ด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ บุหรี่เข้ามาในสถานศึกษาโดยครูจะสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนและรายงาน
ผลให้ผู้ปกครองของนักเรียนด้วย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาได้นํานักเรียนเข้าวัด
บําเพ็ญประโยชน์ในวันสําคัญทางศาสนาและการเชิญวิทยาการมาให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมใน
วิทยาลัย
2.4 ภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ถึงความสําคัญของการ
เรียนอาชีวศึกษาเพื่อเปลี่ยนลักษณ์การทะเลาะวิวาทและค่านิยมการเรียนเพื่อใบปริญญา โดยนักเรียน
อาชีวศึกษาได้ทําคุณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน การฝึกให้รู้จักมีจิตอาสาทําคุณประโยชน์และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยวิทยาลัยได้ร่วมตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center) การจัด
กิจกรรมคนพันธุ์ R ในระดับจังหวัดและระดับชาติ และการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
“อวด-ดี อาชีวะ”
3. มิติภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) ได้แก่ การศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่
กํากับดูแลการอาชีวศึกษา โดยการสนับสนุนการผลิตแรงงานวิชาชีพของสถานประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐได้การถ่ายทอดนโนบาย คุณภาพการศึกษา ปัญหาและการสร้างภาพลักษณ์ให้
สถานศึกษาได้ปฏิบัติ ทําการเผยแพร่และการผลิตซ้ําของการเรียนวิชาชีพ
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ตราสัญลักษณ์ อาชีวะสร้างชาติ
จากการกระทําทางที่แสดงออกในมิติตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ตามตัวบททั้ง 4
ด้านทําให้เกิดมิติภาคปฏิบัติการทางสังคมที่รับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงการปฏิบัติ แบบแผน
ทางสังคมที่เกิดจากวิธีการทางวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติ
อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติของวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทํา
ให้ได้มาซึ่งตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และกระบวนการผลิตซ้ําภาคปฏิบัติการทางสังคม โดย
อาชีวะสร้างชาติได้เกิดขึ้นเมื่อการพัฒนาประเทศขาดแรงงานวิชาชีพมีความสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ อันเป็นผลจากจํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง เกิดจากค่านิยม
ของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาไม่นิยมการเข้ามาศึกษาต่อในอาชีวศึกษาเนื่องจากภาพลักษณ์
ด้านลบในอดีตเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงสอดคล้องกับรายงานสํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2558) เหตุผลที่การศึกษาสายอาชีพไม่เป็นที่นิยม อาจมาจากการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวะ พ่อแม่จึงมีความห่วงในความปลอดภัย และค่านิยมของสังคมในการนิยมใบปริญญาใน
ปัจจุบันภาพลักษณ์การทะเลาะวิวาทนักเรียนได้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับการเข้ามาศึกษาด้านสายอาชีพ
การจัดการเรียนที่หลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อสอนองความต้องการของตลาดแรงานนักเรียน
มีอิสระในการเลือกเรียนสาขาอาชีพที่สนใจและเอกลักษณ์การเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนในภาคปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎีลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกในสถานประกอบการและการปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชุนและศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน สอดคล้องกับวชิรวิทย์ ยางไชย และอวยพร เรือง
ตระกู ล (2555) จากการศึ ก ษาจากตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และนักเรียนเห็นด้วยกับการเรียนอาชีวศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.2 May – August 2017

71.

ทํางานจริง อาคารเรียนทันสมัย มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย หารายได้ระหว่างเรียนและเป็นที่
ต้องการของนายจ้าง
การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการทํางานให้นักเรียนที่จะเป็นแรงงานวิชาชีพเป็น
การสร้างคุณลักษณะ คุณธรรม อุดมการณ์ในอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในตัวตนและเก่ง
ในทักษะวิชาชีพนอกจากนี้การมีจิตอาสายังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และจิตสํานึกที่ดีให้แก่นักเรียน
ชุมชนและสังคมยังมีค่านิยมในใบปริญญามากกว่าการสร้างอาชีพและภาพลักษณ์เกี่ยวกับการทะเลาะ
วิวาทและความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษามีส่วนทําให้ค่านิยมการเรียนสายอาชีพหรือการเรียน
อาชีวศึกษาลดลงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจึงมีความสําคัญที่ส่งผลให้ผู้ปกครองและบุตรหลานมีความ
สนใจต่อการเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการแรงงานวิชาชีพของประเทศที่กําลัง
ขาดแคลนHelena และ Mario (2010) พบว่าผลของภาพลักษณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจ
ของนักเรียนและความมั่นคงในสถาบัน
จากตัวบท (Text) และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ทําให้เกิดแบบ
แผนในการปฏิบัติของวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีระบบความสัมพันธ์ของผู้คนที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตแรงงานวิชาชีพมีการส่งเสริมสนับสนุนกันเพื่อให้ได้แรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจากทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย การร่วมกันแก้ปัญหาในการผลิตแรงงานวิชาชีพทํา
ให้เกิดภาคปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนจากสถานประกอบการใน
การเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ แ รงงานวิ ช าชี พ ที่ มี ม าตรฐานและเป็ น ไปตามนโยบายรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา ในอนาคตกําลังคนสายอาชีวศึกษาและสายเทคโนโลยีมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้าน
ปริ ม าณและคุณ ภาพเช่น มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการสื่อ สารได้
(สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2558) การเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต แรงงานวิ ช าชี พ จึ ง มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์และการ
แข่งขันระดับประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาการศึกษาของดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554)
พบว่าการพัฒนาการอาชีวศึกษามีประเด็นสําคัญ 8 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษา 2) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 3) ด้านครูผู้สอน
ต้องรู้ศักยภาพผู้เรียนและมีประสบการณ์วิชาชีพ 4) ด้านความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับสถานประกอบการ 5) ด้านมาตรฐานต้องมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 6) ด้านการ
สนับสนุนของรัฐบาลต้องให้ความสําคัญอย่างจริงจังและมีนโยบายที่ชัดเจน 7) ด้านค่านิยมในการ
เรียนอาชีวศึกษา และ 8) ด้านบริหารจัดการต้องมีความเป็นอิสระและมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา
เพื่อผลิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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การเปิดพื้นที่สร้างวาทกรรมที่ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาได้นําแนวทาง
อาชีวะสร้างชาติมาสร้างเป็นวาทกรรมหลักตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้พ้นการครอบงํา
ของกระแสค่านิยมใบปริญญา และภาพลักษณ์การทะเลาะวิวาทของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการตั้ง
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนโดยตั้ ง ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it center) ถื อ เป็ น การผลิ ต ซ้ํ า
(Reproduction) และการเผยแพร่ (Distribution) โดยการประชาสัมพันธ์และใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้าง
ค่ า นิ ย มใหม่ ก ารเรี ย นวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ ได้ นําไปประยุกต์ ใ ช้อย่ างเป็ นรูปธรรม เป็นหลักชี้ นําในการผลิ ตแรงงานวิ ชาชี พ ใน
สถานศึกษาอื่นๆ แต่สุดท้ายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นภาคอุตสาหกรรมจําเป็นที่ต้องมี
แรงงานวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและมี
วินัย คุณธรรมจริยธรรมที่จําเป็นต่อการทํางานเพื่อเป็นแรงงานวิชาชีพที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม มาวิเคราะห์การสร้างวาทกรรม
อาชีวะสร้างชาติและวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการทางสังคมของอาชีวะสร้างชาติของวิทยาลัยสารพัดช่าง
แห่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นข้อจํากัดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่วาท
กรรมอาชี ว ะสร้ า งชาติ ใ ห้ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และสั ง คมให้ รั บ รู้ เข้ า ใจถึ ง
ความหมายและความสําคัญของการศึกษาวิชาชีพเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
สําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาภาคปฏิบัติการวาทกรรมอาชีวะสร้างชาติใน
สถานศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ข นาดสถานศึ ก ษาและมี ส าขาวิ ช าที่ ห ลากหลายมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั้ ง
สถานศึกษาในภาครัฐและเอกชนเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ และปัญหาว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่เป็น
อุปสรรคอันส่งผลต่อการจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างยั่งยืน
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