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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการเตรียม

ความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 279 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามมลีกัษณะเปนแบบปลายปด และปลายเปด ซึง่มคีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั เทากบั 0.96 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวน-เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว (One-way 

ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’s

 สรุปผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน มีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษามีความพรอมดานความรู สูงสุด รองลงมาคือ ดานบุคลากร

ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร ดานสมรรถนะ และดานภาษา ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน ที่มีขนาดตางกันมีความพรอมในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยรวม และดานความรู ดานบคุลากร ดานหลกัสูตร และดานเทคโนโลย ีแตกตางกนัอยาง

มนียัสาํคญัทางสถิต ิทีร่ะดับ .01 สวนดานภาษา และดานสมรรถนะสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทีม่ขีนาดตางกันมคีวามพรอม
ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน พบวา สถานศึกษา

ควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะตองมีหลักสูตร

การสอนดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน ควรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรูโดยมุงสงเสริม

ความรวมมอืระหวางประเทศดานการศกึษา พฒันาความเปนสากลของการศกึษา เพ่ือรองรบัการเปนประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแรงงานฝมือที่มีคุณภาพสูตลาดสากล

คําสําคัญ : ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Abstract

 The objectives of this research were to study and comparative the readiness into AEC of 

Vocational Institutes in Khon Kaen by distinguished size of college. The 279 administrators and teachers 

were used as samples by randomly. the questionaires was at reliability of 0.96. Statitics for analysis 

were frequency, percentage, average, standard deviation, and variance analysis (One-way ANOVA) and 

comparative by Scheff ’s theory. 

 The research found that, Vocational Institutes in Khon Kaen was already about knowledge at 

the highest and then were personality, technology, curriculum, capacity and language. The comparison 

into AEC found that Vocational Institutes of Khon Kaen at the different size of college was already into 

AEC different at .01 in personality, technology, curriculum, capacity and language results was found 

that institution should relize the preparation into AEC, should include English curriculum or other 

languages and curriculum about AEC education for development skills, social, moral and knowledge 

to increase capacity institution to international.

Keywords : Readiness to Enter the Asean. 

บทนํา

  กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันมีอิทธิพลสงผล

กระทบอยางย่ิงตอวิถชีวีติของมนุษย ทัง้ดานเศรษฐกิจ ดาน

สงัคม ดานวฒันธรรมและการเมอืง การปกครอง ดวยความ

เจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงโลก

ไรพรมแดน มกีารไหลเวียนอยางเสรแีละไรขดีจาํกดัทีม่ฐีาน

ของความรู การศึกษา เปนกลไกสําคญัของการพัฒนาและ
ความเจริญกาวหนาดงักลาว ในระยะสบิปทีผ่านมาเกิดการ

แขงขนักนัอยางรนุแรง โลกยคุปจจบุนั และอนาคต จงึเปน
โลกของการแสวงหาความรู ใชความรูเปนฐานอยางเขมขน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันอยาง

ยั่งยืนของแตละประเทศ 

  ดังนั้น เมื่อโลกกาวเขาสูสังคมและเศรษฐกิจ ฐาน

ความรูจึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูที่เนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีบทบาทตอ
วถิชีวีติของมนษุยและพลโลกมากขึน้ (สาํนกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา, 2553)

  จากสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลก

ปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 สงผลใหแนวโนมการ

แขงขันในดานคุณภาพของกําลงัคน ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากําลังคนใหมีมาตรฐาน

ทีส่ามารถเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติ ซึง่กําลังคน

ทีม่คีณุภาพจะถอืเปนองคประกอบสาํคญัในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2554) นอกจากนี้ผลการศึกษาของสภา

หอการคาไทย (2551) ยังพบวา ประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศไดมีการเตรียมการในการพัฒนาการ

อาชีวศกึษา เพ่ือรองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศไทยจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการผลักดันการ
อาชีวศึกษา โดยเรงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ

เรียน การสอน เพ่ือผลิตกําลังแรงงานใหสนองตอบความ

ตองการของตลาดแรงงานในระดับเอเชียและนานาชาติ 
ที่จะมีการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี ซึ่งสอดคลอง

กบั Road Map for ASEAN Community 2009-2015 (2009) 
พบวาภายในป ค.ศ. 2014-2015 ไดมกีารกาํหนดใหเคลือ่น

ยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถทําได

อยางเสรี มีการกําหนดมาตรฐานความสามารถหลัก เชน 

ทักษะฝมือ คุณสมบัติของแรงงานใหเปนทักษะที่จําเปน

ของงานในทุกธุรกิจ ประเทศไทยยังคงไดเปรียบในสวน
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ของความถนัดดานเทคโนโลย ีและการเปนฐานการผลิต ใน

ความไดเปรียบ ก็ยังเสียเปรียบในดานการลงทุน พบวานัก

ลงทุนในนานาชาติไดมีการเคล่ือนยายฐานการผลิต

ไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา และลาว บางแลว สวนประเทศ

ที่ไดเปรียบทางดานกําลังแรงงาน คือ เวียดนาม กัมพูชา 

พม า และลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาดานกําลังแรงงาน

ประเทศไทยยังไมใชตัวเลือกท่ีดีนัก ในอนาคตแรงงาน

คุณภาพระดับฝมือเทานั้นที่จะถูกจางงานดังนั้น การ

อาชีวศึกษาของประเทศไทยตองเรงวางแผนเตรียมกําลัง

คนเพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับ สถานการณที่

ไมอาจคาดเดาไดในอนาคต ไมวาจะเปนดานการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใหบุคลากรมีคุณภาพ การสรางทักษะ

ความรูที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ที่สําคัญ

คอื การพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากลใชในการติดตอสื่อสาร

ระหวางกันนอกจากน้ี การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

บคุลากรและแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ทัง้ดานประวตัิ

ความเปนมา ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สถานศกึษาในสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน ไดเริม่กอตัง้ขึน้
ตั้งแตป พ.ศ.2480 โดยจัดทําการเรียนการสอนที่เนนดาน

การฝกงานวิชาชีพ และปลูกฝงจิตสํานึกการบริการสังคม

ในโครงการและวาระพิเศษตางๆ เพื่อใหสังคมไดรับรู
ถึงศักยภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาและเปนการสราง

ประสบการณใหกบัผูเรยีนทัง้ในและนอกสถานศกึษา และ
นอกจากน้ีไดเนนเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน

ใหเขามารวมรับผิดชอบ และใหความสําคัญกับการคนหา 

พัฒนา เผยแพร นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสรางและพัฒนา

อาชีพใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย จากนโยบายการ
พัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนดังกลาว ทาํใหผูวจิยัมองเห็นความสําคญั

ในการศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน ประกอบดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษา 11 แหง 
เพื่อศึกษาระดับความพรอมดานความรู ดานภาษา 

ดานสมรรถนะ ดานบคุลากร ดานหลักสตูร และดานเทคโนโลยี

เพื่อจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะเปนประโยชนตอการ

จดัการศึกษาอาชีวศกึษาใหสอดรบักบัทศิทางการเปล่ียนแปลง

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพ่ือศึกษาระดับความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในจังหวัดขอนแกน

  2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอม

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน 

ขอบเขตของการวิจัย

  1.  ขอบเขตดานเน้ือหา

  การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาความพรอมในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

ในจงัหวัดขอนแกน ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศกึษาเพ่ือ

รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6 ดาน ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) 

  1) ดานความรู 
  2) ดานภาษา 

  3) ดานสมรรถนะ 
  4) ดานบุคลากร 

  5) ดานหลักสูตร 

  6) ดานเทคโนโลยี
  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอนใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน 11 แหง 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวยผูบริหาร 

จาํนวน 48 คน ครผููสอนจาํนวน 845 คน รวมทัง้สิน้ 893 คน 

โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 279 คน แลวทําการสุมกลุม
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ตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนช้ัน

ในการสุม

  3.  ขอบเขตดานตัวแปรที่วิจัย ประกอบดวย

   ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของสถานศึกษา 

แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

  ตัวแปรตาม ไดแกความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานความรู ดานภาษา
ดานสมรรถนะ ดานบคุลากร ดานหลักสตูร และดานเทคโนโลยี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  1.  เปนขอมูลใหกับผูบริหารและครูผูสอนสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนและผูที่มีสวน

เก่ียวของไดทราบถึงระดับในการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นําไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรมสงเสริม เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ

  2. เปนสารสนเทศเพือ่การเตรยีมความพรอมใน

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในดานความรู 

ดานภาษา ดานสมรรถนะ ดานบคุลากร ดานหลักสตูร และ

ดานเทคโนโลยี สําหรับผูบริหารและครูผูสอน นักเรียน 

นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน

  3.  เปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของ

อาชีวศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ

อาเซียน และจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพฝมอืแรงงาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํานโยบายการพัฒนา

อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของผูบริหารและครูผูสอนมาศึกษาดังนี้

ตัวแปรอิสระ 

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน

ตัวแปรตาม 

ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน

1. ดานความรู
2. ดานภาษา

3. ดานสมรรถนะ

4. ดานบุคลากร

5. ดานหลักสูตร

6. ดานเทคโนโลยี

1. ขนาดของสถานศึกษา อาชีวศึกษา

 1.1 ขนาดเล็ก

 1.2 ขนาดกลาง

 1.3 ขนาดใหญ
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สมมุติฐานการวิจัย

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความ

พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางกัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  ลักษณะของเครื่องมือ

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัในครัง้นีเ้ปนแบบสอบถาม

(Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีลักษณะแบบปลายปดและ

แบบปลายเปด โดยแบงออกเปน 3 ตอนคือ

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) 

สอบถามขอมูลตําแหนง ขนาดสถานศึกษา และประเภท

ของสถานศึกษา

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพรอมในการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในจังหวัดขอนแกน ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศกึษาเพ่ือ

เตรียมความพรอมขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา จํานวน 

5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) 6 ดาน

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางใน

การเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน 
มีลกัษณะเปนแบบสอบถาม

  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการ ศึกษาการเตรียมความพรอมใน

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน โดยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้

 1. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพรอมในเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากตํารา เอกสารและงานวิจยั

ตางๆ 

  2. กาํหนดกรอบแนวคดิและเนือ้หาตามวตัถปุระสงค

ของการวิจยั และกําหนดนิยามศัพท เพือ่นํามาใชเปนขอมลู

ในการสรางแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปดและปลายเปด

   3. สรางและออกแบบ

แบบสอบถามความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูบริหารและครูผูสอน

ทัง้หมด 6 ดาน มจีาํนวน 34 ขอ แลวนาํแบบสอบถามเสนอ

ใหอาจารยทีป่รึกษา ทาํการตรวจ วจิารณ แกไข เสนอแนะ 

ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตอง

   4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง เสนอตอ

ผูเชีย่วชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียง

ตรงของเนื้อหา แลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแก

ของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC)

การวิเคราะหขอมูล
  ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหขอมลูโดยใชคอมพวิเตอร

และใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิติ ซึ่งแยก

วิเคราะหตามลําดับ ดังนี้

  1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 

(Percentage)

 2.  ศกึษาระดับความพรอมในการเขาสู ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 3.  วเิคราะหเปรยีบเทียบ ความพรอมในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา อาชีวศึกษา

ในจังหวัดขอนแกน โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 

ANOVA) และทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย

เปนรายคู ดวยวิธี การของเชฟเฟ (Scheffe’s) 

 4.  วิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมใน

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษา
อาชีวศกึษาในจงัหวดัขอนแกน โดยใชการวเิคราะหเนือ้หา 

(Content Analysis) และนําเสนอในรูปแบบพรรณนา
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สถิติที่ใชในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ มีสถิติที่ใชในการวิจัย จําแนกเปน 

2 ประเภท ไดแก 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

การหาคาเฉล่ีย ((Mean) และการหาคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. สถิติอนุมานหรืออางอิง 

 (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) และทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธ ีการของเชฟเฟ 

สรุปผลการวิจัย

  จากการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความพรอมในการกาว

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

 1.1  ผลการศึกษาความพรอม พบวา ระดับความ

พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถาน

ศกึษาอาชวีศกึษาในจงัหวดัขอนแกน โดยรวม อยูในระดบั

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสถานศึกษา

มคีวามพรอมในดานความรูสงูสดุ รองลงมาคือดานบุคลากร 
ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร ดานสมรรถนะ และดาน

ภาษา ตามลําดับ

 1.2  ผลการเปรียบเทียบความพรอม โดยรวม 

พบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทีม่ขีนาด

ตางกันมีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีความพรอมในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรู ดาน ดานบุคลากร 
ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนดานภาษา และดาน

สมรรถนะ สถานศกึษาอาชวีศกึษามคีวามพรอมในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกัน

 1.3 แนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

จังหวัดขอนแกน พบวา

  1.3.1 ดานความรู ผูบริหาร และครูผูสอนใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรจะตระหนักและ

ใหความสําคญัตอการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อรองรับ

การจัดการศึกษาใหสอดคลอง เพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ใหความรูเร่ืองประเทศสมาชิกอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซยีน วสิยัทศันและนโยบาย เพือ่ทาํใหนกัเรยีน นกัศกึษา

ตระหนักและเห็นความสําคัญ ควรจะจัดกิจกรรมสงเสริม

โดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจในรูปแบบของ

กิจกรรม การแตงกาย การจัดบอรดนิทรรศการตางๆ 

เปนตน 

  1.3.2 ดานภาษา ผูบริหาร สถานศึกษาและ

ครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรใหความ

สาํคญัในดานภาษาตางประเทศ โดยใหมกีารจัดตัง้ศูนยฝก

อบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนข้ึนภายในสถาน

ศึกษา เพื่อทําหนาท่ีในการอบรมภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน ใหกับนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา

ไดอบรมกันอยางจริงจัง เพราะวาการไมรูจักเพื่อนบาน 

นอกจากคนไทยจะไมเกงในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน

ภาษาสากล แลวคนไทยยังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

เพ่ือนบานนอยมาก จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรงดําเนิน
การในดานภาษาใหไดโดยเร็วที่สุด 

  1.3.3 ดานสมรรถนะ ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรให

นกัเรียน นกัศกึษา ไดรบัการฝกอบรมวชิาชพีใหมสีมรรถนะ

ตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคลองกับความตองการและเปน

ไปตามมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการ

ประสานภาคเีครอืขายเพือ่ความรวมมอืในการจดัการเรยีน

รูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน บริษัท องคกรเอกชน 
หนวยงานราชการฯลฯ มีการนิเทศติดตามผลการดําเนิน

งานอยางเปนระบบมากข้ึนและควรพัฒนาใหนักเรียน 
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นักศึกษา ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับ

ใบรบัรองในการสมัครไปทํางานในตางประเทศได สามารถ

ศึกษาตอในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได และผานกระบวนการฝกประสบการณ

จากสถานประกอบการที่ไดรับมาตรฐาน

  1.3.4  ดานบคุลากร สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา ควรมกีารจดัระบบการสรางแรงจงูใจใหกบั 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและบุคลากรทางการศกึษา 

ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาไดมีความมุงมั่น ตั้งใจ และมี

ความพยายามในการพฒันาตนเองในทกุมติ ิรวมทัง้ใหการ

สนับสนุนในการเขารวมประชุม สัมมนา วิชาการ 

แลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการอาชีวศึกษาระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในการศึกษาดูงาน
ในอาเซยีนและภมูภิาคตางๆ อยางตอเนือ่ง เปนแบบอยางท่ีด ี
  1.3.5 ดานหลักสูตรผูบริหาร สถานศึกษา 

และครูผูสอนในสังกัดอาชีวศึกษาขอนแกน ควรตระหนัก

และใหความสําคัญในดานหลักสูตร โดยการจัดการเรียน

การสอนภายในท่ีมีแบบแผน มีเนื้อหาสาระเฉพาะที่จัดทํา

ขึ้นอยางเปนระบบและถายทอดใหนักเรียน นักศึกษา 
เมือ่ผูเรยีนจบเน้ือหาสาระเหลานัน้แลวถอืวาเรียนจบหลักสูตร

อกีทัง้ควรตระหนักในการจัดหาคูมอื ตาํราและหนังสอือาน

นอกเวลา ที่เปนภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาชีพ และวิชาสามัญ
สัมพันธ ควรจะมีการสงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมการเรียน

การสอนในรูปแบบตางๆ มีหลักสูตรที่เปนสากลและเชื่อม
โยงกับประเทศตางๆ ในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ เพ่ิมการเรยีนการสอน ตามหลกัสตูร EP และ 

MEP ใหเขมขนยิ่งขึ้นและขยายใหครอบคลุมทุกวิทยาลัย

  1.3.6 ดานเทคโนโลยี ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอนสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาขอนแกน 

ควรมีการตระหนักและใหความสําคัญในดานเทคโนโลยี 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเทคโนโลยีตางๆ เชน หองเรียนปฏิบตัิ

การภาษา การสนับสนุนใหมีเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มกีารสรางเครอืขายฐานขอมลูสารสนเทศใชสือ่อเิลก็ทรอนกิส

(ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการ

เผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลน (Online) และออฟไลน 

(Offline) ตามความมุงหมายของการนําสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนอยางแทจริง โดยมุงเนนการจดัการเรยีน

การสอนผาน ระบบ EIS ทุกสาขาวิชา

อภิปรายผล

 ผลการศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแกน พบวา ระดับความพรอมในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาสถานศึกษามีความพรอมในดานความรู

สู งสุด รองลงมาคือดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี 

ดานหลกัสตูร ดานสมรรถนะ และดานภาษา ทัง้นีเ้พราะทกุฝาย
รวมทั้งผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ยังไมคอยต่ืนตัวและต้ังรับกันอยางจริงจัง การพยายาม

ทาํความเขาใจถงึผลกระทบของ AEC และการเตรยีมความ

พรอมรับมือกับการเขาเปนสวนหนึ่งของ AEC ยังจํากัดอยู

เฉพาะผูประกอบการเพียงบางกลุม ซึ่งก็สอดคลองกับ
ผลการสํารวจของหลายสถาบัน พบวาสงัคมไทยยังขาดความ

ตืน่ตัวเก่ียวกับการเปน AEC ประชาชนและผูประกอบการ

สวนใหญยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญ ผลกระทบ
และความจําเปนในการเตรียมความพรอม ยกเวน

ผูประกอบการขนาดใหญหรือหนวยงานที่ทําธุรกิจกับ

ตางประเทศอยูแลว และการไมรูจกัเพ่ือนบาน นอกจากคนไทย
จะไมเกงในการใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากลแลว 

คนไทยยงัมคีวามรู และความเขาใจเกีย่วกบัเพือ่นบานนอย

มาก ระบบการศึกษาของไทยขาดทางเลือกในการเรียนรู 

ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน 

ซึ่งสอดคลองกับ 
 อัจฉรา วงษหา (2555) ที่ไดวิจัยการเปดรับ

ขาวสาร ความรู และทัศนคติที่มีตอการเตรียมความพรอม

สูการเปนประชาคมอาเซียน ของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด

สระบุรี พบวา ผูเรียนระดับอาชีวศึกษาสังกัด สังกัด
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี มี

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนอยู

ในระดับปานกลาง 

  ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน

จังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม 

พบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทีม่ขีนาด

ตางกันมีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สถานศึกษาอาชวีศึกษาทีม่ขีนาดตางกนัมคีวามพรอมในการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรู ดานบุคลากร 

ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนดานภาษา และดาน

สมรรถนะ สถานศกึษาอาชวีศกึษามคีวามพรอมในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไมแตกตางกนั เพราะวาสถาน

ศึกษาขนาดใหญ จะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 

เขามาทาํงานการจดักลกัสตูรในสถานศกึษาไดรบัการตอบ

รบัจากผูเรยีน เทคโนโลยตีางๆ ลวนแลวแตมคีวามทนัสมยั 

ทําใหผูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญมีความรู เกี่ยวกับ

อาเซยีนแตกตางจากสถานศกึษาขนาดกลาง และขนาดเลก็ 

สาเหตุเนื่องจากวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

โดยสวนใหญจะอยูในตวัอาํเภอ หางไกลจากตวัเมอืง อกีทัง้

สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็กจะเปนสถานศึกษา

ทีเ่ปดใหม ยงัไมเปนท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก นกัเรียน 

นักศึกษามีจํานวนไมมาก สงผลใหงบประมาณตางๆ 

นอยไปตามจาํนวนนกัเรยีน อกีท้ังบุคลากรทีม่คีวามรูความ
สามารถก็มุงที่จะเขาไปทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ 

ซึง่มสีิง่อาํนวยความสะดวกมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง

และขนาดเล็ก สวนในดานภาษา และสมรรถนะนั้นไมตาง
กนัเนือ่งจากวาคนไทยโดยสวนใหญยงัไมมคีวามพรอมทาง

ดานภาษา 

 โดยสรุปแลว สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ขอนแกน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการสอนภาษาของ

ประเทศอาเซยีนนอกเหนอื จากหลกัสตูรดานภาษาองักฤษ

ที่เขมขนแลวรวมท้ังเร่ืองภาษา วัฒนธรรม กฎ เกณฑขอ

ปฏบิตัติางๆ เปนเรือ่งทีส่ถาบนัการศกึษาทกุแหงตองบรรจุ

หลักสูตรเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมไทย ในการกาว

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ตองสรางพลเมือง

อาเซียนใหเปนหวัใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปน

หวัใจของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ใหประชาชนพลเมอืง

ทั้งสิบประเทศรวมกันทํางานใหบรรลุเปาของความเปน 

“ประชาคม” ที่สุขสมบูรณมีสันติและเจริญยั่งยืน

  สําหรับจุดออนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในจังหวัดขอนแกนนั้นยังขาดความต่ืนตัว และขาดความ

ตระหนัก ซึ่งการขาดความตระหนักอาจสรางปญหาให

กับสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน 

นักศึกษา ซึ่งจะทําใหขาดความรู ความเขาใจในการใช

ประโยชนจาก AEC ทําใหเสียโอกาส หรือพลาดโอกาส

ที่กําลังจะเปดออก และทําใหขาดการเตรียมความพรอม 

และไมสามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC ได

ทันเวลา

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใช

 1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน 
ควรเรงฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษอยางจริงจังและเรง

ดวน โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุลากร
และนักเรียน นักศึกษา ตองพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 

ไดทกุคนและสามารถใชในการดําเนนิชวีติประจําวนัไดจรงิ

 2.  สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน 

ควรมุงเนนพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหมีสมรรถนะ

ทีส่อดคลองและตรงกับความตองการของสถานประกอบการ

และใหไดมาตรฐานสากล โดยผานการทดสอบคุณภาพจาก

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานมาตรฐานวิชาชีพ

 3.  ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนสถาน

ศึกษาจังหวัดขอนแกน ควรจะใหความสําคัญอยางจริงจัง 
และตระหนักถึงการมีสวนรวมในการเขาเปนพลเมือง

อาเซียน และควรมีความมุงมั่น ตั้งใจ และมีความพยายาม

ในการพัฒนาตนเองในทุกมิติ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

 1.  ควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพ การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

หรือการวิจัยและพัฒนาในดานที่มีผลตอการเตรียมความ

พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทีอ่ยูในระดบั

ตํา่ เชน ดานภาษาควรมกีารวจิยัเพือ่พฒันาทักษะทางดาน

ภาษาเพื่อใหมีศักยภาพทางภาษาที่สูงขึ้นซ่ึงจะสงผลตอ

สมรรถนะในการเรียนรูและการดํารงตนในประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการ

เปนพลเมืองอาเซียน

 3. ควรศกึษาตวับงชีค้วามสาํเรจ็ในการผลติและ

พฒันานกัศกึษาอาชวีศกึษาทีม่คีณุภาพและมฝีมอืในตลาด

แรงงานอาเซียน
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