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บทคัดยRอ 
 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาในรอบ 10 ปEท่ีผ4านมา 

(พุทธศักราช 2547-2556) โดยเฉพาะจุดเน(นทางยุทธศาสตร�ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต( และนําเสนอยุทธศาสตร�การจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน(าของ (พุทธศักราช 
2558-2567) การวิจัยแบ4งออกเป<น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การวิจัยเอกสาร เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัยคือ
แบบวิเคราะห�เนื้อหา และเอกสารท่ีใช(สําหรับการวิจัย ได(แก4 หนังสือ หนังสือพิมพ� วารสาร บทความ 
บทสัมภาษณ� เอกสารรายงานวิจัย คํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต( และรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข(องกับ
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(ระหว4างปE พ.ศ. 2547–2556 รวมท้ังสิ้น 
154 ฉบับ ผู(วิจัยวิเคราะห�ข(อมูลด(วยวิธีการวิเคราะห�เนื้อหา และสร(างความน4าเชื่อถือของข(อมูลด(วย
การตรวจสอบสามเส(า ระยะท่ี 2 ใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตด(วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง     
ซ่ึงมีผู(เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้นจํานวน 19 คน ในการให(ข(อมูลประกอบการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว4า (1) จุดเน(นยุทธศาสตร�การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต( 10 ปEท่ีผ4านมา แบ4งออกเป<น 3 ช4วง โดยช4วงท่ี 1 เน(นมิติการปฏิรูป
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับมิติการเติมปMญญาให(สังคม ช4วงท่ี 2 เน(นมิติการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร(างความม่ันคงโดยใช(การศึกษาเป<นแกนนํา  และช4วงท่ี 3 เน(นมิติการจัดการศึกษาเชิงรุกเพ่ือมวลชน 
ซ่ึงท้ังสามช4วงมีจุดเน(นท่ีเหมือนกันคือยุทธศาสตร�ด(านความปลอดภัยและยุทธศาสตร�เสริมสร(าง
เครือข4ายเพ่ือการอยู4ดีมีสุขของสังคม ผลการวิจัยสะท(อนให(เห็นว4ายุทธศาสตร�เหล4านั้นซ่ึงประกอบด(วย
มาตรการและโครงการท่ีสอดคล(องกับอัตลักษณ�ของผู(คนในพ้ืนท่ีมีส4วนช4วยในการพัฒนาความม่ันคง
และด(านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู(คนได(ดีในระดับหนึ่ง ถึงแม(ว4าจะมีข(อจํากัดด(านการบริหาร
งบประมาณท่ีได(รับการจัดสรรก็ตาม และ (2) ยุทธศาสตร�การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(ในทศวรรษหน(า (พุทธศักราช 2558-2567) ประกอบด(วย 5 
ยุทธศาสตร�สําคัญ คือ 1) จัดการศึกษาให(สอดคล(องกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต(      
2) ฝPกทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือส4งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 3) ส4งเสริมการมีส4วนร4วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝPกอาชีพทุกภาคส4วน 4) สร(างความร4วมมือกับต4างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และนานาชาติ และ 5) อนุรักษ�ทรัพยากรทางธรรมชาติตามแนวพระราชดําริเพ่ือสร(างอาชีพอย4าง
ยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to 1) examine the vocational 

education management in the past decade (2004-2013) especially its strategies 
applied in  Special Separate Development Zone in Southern border provinces and   
2) propose strategies of vocational education management for the next decade 
(2015-2024). The research was divided into 2 phases. In Phase 1, the researcher 
employed the documentary research. The research instruments included related 
documents, for instance, books, newspapers, journals, articles, interviews, research 
reports, official performance agreement of the Office of Vocational Education, 
administrative plans of Southern vocational education development, project reports 
related to vocational education in Special Separate Development Zone in Southern 
border provinces between 2004-2013. The total related documents were 154 pieces. 
Another research instrument was a documentary analysis form. Data were analyzed 
by using content analysis and its trustworthiness was promoted by using 
triangulation. In phase II, the researcher employed the modified delphi technique    
in proposing strategies of vocational education management for the next decade 
(2015-2024). The total experts in this phase numbered 19 persons.  

The findings of this study revealed as follows: (1) The main emphasis 
of vocational education management strategies in Special Separate Development 
Zone in Southern border provinces was divided into 3 periods. The first period 
emphasized vocational education reform and social intellectual fulfillment.          
The second period focused on vocational education management for stability 
building led by education. The last and third period emphasized proactive education 
management for the mass. The findings revealed that those strategies of which 
procedures and projects were appropriate with identities of people in the region 
helped develop stability and quality of life of people despite limited budget 
allocation to vocational institutions; (2) The vocational education management 
strategies in Special Separate Development Zone in Southern border provinces for 



(7) 
 

  

the next decade included  1) managing education in accordance with community 
lifestyle in the Southern border provinces, 2) skill training and vocation education for 
social equality, 3) promoting participation in vocational education management and 
job training in all sectors, 4) creating cooperation with regional Asean countries and 
others, and 5) preserving natural resources following His Majesty the King's principle 
for creating sustainable occupation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
ในการวิจัยยุทธศาสตร�การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต(ในทศวรรษหน(า (พุทธศักราช 2558–2567) ผู(วิจัยได(รับความเมตตากรุณาจาก
อาจารย�และบุคลากรหลายๆท4าน ซ่ึงผู(วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย4างสูงไว( ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะ
อย4างยิ่งอาจารย�ท่ีปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เอกรินทร� สังข�ทอง ท่ีทุ4มเทเวลาดูแลวิทยานิพนธ�ตั้งแต4เริ่มต(น
จนวินาทีสุดท(ายเพ่ือให(งานออกมามีคุณภาพดีท่ีสุด อาจารย�ท่ีปรึกษาร4วม รศ.ดร.ผ4องศรี วณิชย�-      
ศุภวงศ� และดร.เรชา ชูสุวรรณ ท่ีคอยเอาใจใส4ให(คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางการทําวิทยานิพนธ�อย4าง
สมํ่าเสมอ ดร.ณรงค�ศักด์ิ รอบคอบ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� และ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 
ท่ีให(ความกรุณาเป<นผู(ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ�เพ่ือความสมบูรณ�แบบมากข้ึน  

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นอ.สรายุทธ กันหลง  ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน� และ 
ผศ.จุฑา ธรรมชาติ ท่ีให(ความกรุณาช4วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
  ขอขอบพระคุณผู(เชี่ยวชาญท้ัง 19 ท4านเป<นอย4างสูงท่ีเสียสละเวลาและอํานวยความ
สะดวกถึง 3 รอบในการให(ข(อมูลท่ีเป<นประโยชน�ต4อการวิจัยอย4างมาก อีกท้ังคอยจุดประกายความคิด
เสริมสร(างกําลังใจ ให(ผู(วิจัยดําเนินการทําวิทยานิพนธ�จนสําเร็จ ท้ังผู(บริหารระดับสูง ผู(บริหาร
สถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา โดยเฉพาะท4านวณิชย� อ4วมศรี ท่ีสอนผู(วิจัยให(เห็นถึงความสําคัญ
และความมุมานะในการทําวิจัย ท4านประดิษฐ� ระสิตานนท� สอนผู(วิจัยให(รู(จักอาชีวศึกษามากข้ึน    
ดร.อกนิษฐ� คลังแสง ท4านประเสริฐ แก(วเพ็ชร ท4านเจี่ยง วิริยะวงศ�สวัสด์ิ คุณวิทวัต ปMญจมะวัต     
คุณสุรีพร สังข�อ4อน คอยจุดประกายความคิดการวิจัยในมุมมองต4างๆ ท4านธีระ มินทราศักด์ิ สอน
ผู(วิจัยให(นําผลการวิจัยครั้งนี้ช4วยเหลือประชาชนชายแดนใต(ให(เกิดประโยชน�สูงสุด ผศ.ดร.ศรีสมภพ 
จิตร�ภิรมย�ศรี ดร.สมภพ สุวรรณรัฐ ดร.พีรศักด์ิ รัตนะ และท่ีสําคัญ ผศ.ป�ยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ 
ศอ.บต. และท4านอดินันท� ปากบารา ผู(ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป<นผู(เชี่ยวชาญท่ีมาช4วย
เติมเต็มการวิจัยให(มีคุณค4ามากยิ่งข้ึน 

สุดท(าย ผู(วิจัยขอขอบพระคุณมารดา คุณลําภู พวงจันทร� ท่ีให(การสนับสนุน
ทุนการศึกษาและคอยอยู4เคียงข(างกายและเป<นกําลังใจอย4างดีเยี่ยม ขอขอบพระคุณคุณรุจิรา จันทร-
รังสรรค� และคุณสุรชัย จันทรรังสรรค� ท่ีคอยสร(างกําลังใจและโอกาสทางการศึกษามาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา เวชศาสตร� ผู(บังคับบัญชา ท่ีให(โอกาสผู(วิจัยได(รับการพัฒนาท้ังด(านการงาน
และการศึกษา ขอขอบพระคุณผู(อํานวยการสถานศึกษาท้ัง 18 วิทยาลัยท่ีเสียสละเวลาร4วมกันระดม
ความคิดเพ่ือวิทยานิพนธ�ของผู(วิจัย ตลอดจนบุคลากรทุกท4านท่ีปฏิบัติในศูนย�พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต( สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให(บริการและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บข(อมูลวิจัยจนผ4านไปได(ด(วยดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสงขลา -
นครินทร�ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการศึกษา 

คุณประโยชน�แห4งการวิจัยในครั้งนี้ ขอบูชาพระคุณมารดา บิดา และครูบาอาจารย�
ทุกท4านท่ีได(ประสาทวิชาการและประสบการณ�ให(กับผู(วิจัย ซ่ึงเป<นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอด และ    
ท่ีสําคัญท่ีสุดของการวิจัยครั้งนี้ คือ ถือว4าเป<นพระมหากรุณาธิคุณแก4ผู(วิจัยอย4างหาท่ีสุดมิได( ท่ีได(  



(9) 
 

  

น(อมนํา พระบรมราโชวาทยุทธศาสตร�พระราชทานเข(าใจ เข(าถึง พัฒนา พระราชดําริมาสังเคราะห�
เพ่ืองานวิจัยและเอ้ืออํานวยในทุกๆด(านแก4ผู(วิจัยต้ังแต4เริ่มต(นของการทําวิจัย 
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