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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 279 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามมีลกั ษณะเปนแบบปลายปด และปลายเปด ซึง่ มีคา ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ เทากับ 0.96 สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
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
สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวม และดานความรู ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี แตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 สวนดานภาษา และดานสมรรถนะสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทีม่ ขี นาดตางกันมีความพรอม
ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน พบวา สถานศึกษา
ควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะตองมีหลักสูตร
การสอนดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน ควรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรูโดยมุงสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษา เพือ่ รองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
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

กระแสโลกาภิ วั ต น ใ นป จ จุ บั น มี อิ ท ธิ พ ลส ง ผล
กระทบอยางยิง่ ตอวิถชี วี ติ ของมนุษย ทัง้ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานวัฒนธรรมและการเมือง การปกครอง ดวยความ
เจริญ ทางวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่เชื่อ มโยงโลก
ไรพรมแดน มีการไหลเวียนอยางเสรีและไรขดี จํากัดทีม่ ฐี าน
ของความรู การศึกษา เปนกลไกสําคัญของการพัฒนาและ
ความเจริญกาวหนาดังกลาว ในระยะสิบปทผี่ า นมาเกิดการ
แขงขันกันอยางรุนแรง โลกยุคปจจุบนั และอนาคต จึงเปน
โลกของการแสวงหาความรู ใชความรูเ ปนฐานอยางเขมขน
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนของแตละประเทศ
ดังนั้น เมื่อโลกกาวเขาสูสังคมและเศรษฐกิจ ฐาน
ความรูจึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูที่เนนเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีบทบาทตอ
วิถชี วี ติ ของมนุษยและพลโลกมากขึน้ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553)
จากสถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงของโลก
ปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 สงผลใหแนวโนมการ
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แขงขันในดานคุณภาพของกําลังคน ทวีความรุนแรงมากขึน้
ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากําลังคนใหมีมาตรฐาน
ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติ ซึง่ กําลังคน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะถือเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึ ก ษา, 2554) นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาของสภา
หอการคาไทย (2551) ยังพบวา ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ ง 10 ประเทศได มี ก ารเตรี ย มการในการพั ฒ นาการ
อาชีวศึกษา เพือ่ รองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศไทยจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งมี ก ารผลั ก ดั น การ
อาชีวศึกษา โดยเรงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียน การสอน เพื่อผลิตกําลังแรงงานใหสนองตอบความ
ตองการของตลาดแรงงานในระดับเอเชียและนานาชาติ
ที่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย า ยแรงงานอย า งเสรี ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับ Road Map for ASEAN Community 2009-2015 (2009)
พบวาภายในป ค.ศ. 2014-2015 ไดมกี ารกําหนดใหเคลือ่ น
ยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถทําได
อยางเสรี มีการกําหนดมาตรฐานความสามารถหลัก เชน
ทักษะฝมือ คุณสมบัติของแรงงานใหเปนทักษะที่จําเปน
ของงานในทุกธุรกิจ ประเทศไทยยังคงไดเปรียบในสวน
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ของความถนัดดานเทคโนโลยี และการเปนฐานการผลิต ใน
ความไดเปรียบ ก็ยังเสียเปรียบในดานการลงทุน พบวานัก
ลงทุ น ในนานาชาติ ไ ด มี ก ารเคลื่ อ นย า ยฐานการผลิ ต
ไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว บางแลว สวนประเทศ
ที่ไดเปรียบทางดานกําลังแรงงาน คือ เวียดนาม กัมพูชา
พม า และลาว ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ด า นกํ า ลั ง แรงงาน
ประเทศไทยยังไมใชตัวเลือกที่ดีนัก ในอนาคตแรงงาน
คุ ณ ภาพระดั บ ฝ มื อ เท า นั้ น ที่ จ ะถู ก จ า งงานดั ง นั้ น การ
อาชีวศึกษาของประเทศไทยตองเรงวางแผนเตรียมกําลัง
คนเพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญกับ สถานการณที่
ไมอาจคาดเดาไดในอนาคต ไมวาจะเปนดานการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหบุคลากรมีคุณภาพ การสรางทักษะ
ความรูที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ที่สําคัญ
คือ การพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอั ง กฤษที่ เ ป น ภาษาสากลใช ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สาร
ระหวางกันนอกจากนี้ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
บุคลากรและแรงงานจากประเทศเพือ่ นบาน ทัง้ ดานประวัติ
ความเป น มา ภาษา ประเพณี วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน ไดเริม่ กอตัง้ ขึน้
ตั้งแตป พ.ศ.2480 โดยจัดทําการเรียนการสอนที่เนนดาน
การฝกงานวิชาชีพ และปลูกฝงจิตสํานึกการบริการสังคม
ในโครงการและวาระพิ เ ศษต า งๆ เพื่ อ ให สั ง คมได รั บ รู
ถึ ง ศั ก ยภาพของผู เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาและเป น การสร า ง
ประสบการณใหกบั ผูเ รียนทัง้ ในและนอกสถานศึกษา และ
นอกจากนี้ไดเนนเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน
ใหเขามารวมรับผิดชอบ และใหความสําคัญกับการคนหา
พัฒนา เผยแพร นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสรางและพัฒนา
อาชีพใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย จากนโยบายการ
พัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังกลาว ทําใหผวู จิ ยั มองเห็นความสําคัญ
ในการศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ขอนแกน ประกอบดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษา 11 แหง
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพร อ มด า นความรู ด า นภาษา
ดานสมรรถนะ ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี

เพื่อจะเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่จะเปนประโยชนตอการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาใหสอดรับกับทิศทางการเปลีย่ นแปลง
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพร อ มในการเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพร อ มในการเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอม
ของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ในการเข า สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ขอนแกน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาความพรอมในการ
เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่
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
จํานวน 48 คน ครูผสู อนจํานวน 845 คน รวมทัง้ สิน้ 893 คน
โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 279 คน แลวทําการสุมกลุม
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ตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้น
ในการสุม
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่วิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของสถานศึกษา
แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
ตัวแปรตาม ไดแกความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานความรู ดานภาษา
ดานสมรรถนะ ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลใหกับผูบริหารและครูผูสอนสถาน
ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก น และผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของไดทราบถึงระดับในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน และการจั ด

กิจกรรมสงเสริม เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปนสารสนเทศเพือ่ การเตรียมความพรอมใน
การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ในด า นความรู
ดานภาษา ดานสมรรถนะ ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และ
ดานเทคโนโลยี สําหรับผูบริหารและครูผูสอน นักเรียน
นักศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน
3. เปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของ
อาชีวศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ
อาเซียน และจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพฝมอื แรงงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได นํ า นโยบายการพั ฒ นา
อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของผูบริหารและครูผูสอนมาศึกษาดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ขนาดของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดกลาง
1.3 ขนาดใหญ

ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
1. ดานความรู
2. ดานภาษา
3. ดานสมรรถนะ
4. ดานบุคลากร
5. ดานหลักสูตร
6. ดานเทคโนโลยี

แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน
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สมมุติฐานการวิจัย
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีลักษณะแบบปลายปดและ
แบบปลายเปด โดยแบงออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist )
สอบถามขอมูลตําแหนง ขนาดสถานศึกษา และประเภท
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่
เตรี ย มความพร อ มข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
มี ลั ก ษณะเป น แบบสอบถามแบบประมาณค า จํ า นวน
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) 6 ดาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางใน
การเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน
มีลกั ษณะเปนแบบสอบถาม
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการ ศึกษาการเตรียมความพรอมใน
การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน โดยดําเนินการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพรอมในเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากตํารา เอกสารและงานวิจยั
ตางๆ
2. กําหนดกรอบแนวคิดและเนือ้ หาตามวัตถุประสงค
ของการวิจยั และกําหนดนิยามศัพท เพือ่ นํามาใชเปนขอมูล

ในการสรางแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปดและปลายเปด
3. สรางและออกแบบ
แบบสอบถามความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูบริหารและครูผูสอน
ทัง้ หมด 6 ดาน มีจาํ นวน 34 ขอ แลวนําแบบสอบถามเสนอ
ใหอาจารยทปี่ รึกษา ทําการตรวจ วิจารณ แกไข เสนอแนะ
ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง เสนอตอ
ผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทาน เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง ความเทีย่ ง
ตรงของเนื้อหา แลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแก
ของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC)
การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ไดทาํ การวิเคราะหขอ มูลโดยใชคอมพิวเตอร
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิติ ซึ่งแยก
วิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ
(Percentage)
2. ศึกษาระดับความพรอมในการเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก น โดยการหาค า เฉลี่ ย ( ) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบ ความพรอมในการเขา
สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา อาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA) และทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคู ดวยวิธี การของเชฟเฟ (Scheffe’s)
4. วิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน โดยใชการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis) และนําเสนอในรูปแบบพรรณนา
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สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีสถิติที่ใชในการวิจัย จําแนกเปน
2 ประเภท ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
การหาคาเฉลี่ย ((Mean) และการหาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติอนุมานหรืออางอิง
(Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่ เปนรายคูด ว ยวิธี การของเชฟเฟ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความพรอมในการกาว
เข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.1 ผลการศึกษาความพรอม พบวา ระดับความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน โดยรวม อยูใ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสถานศึกษา
มีความพรอมในดานความรูส งู สุด รองลงมาคือดานบุคลากร
ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร ดานสมรรถนะ และดาน
ภาษา ตามลําดับ
1.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความพร อ ม โดยรวม
พบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทีม่ ขี นาด
ต า งกั น มี ค วามพร อ มในการเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความพรอมในการเขา
สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรู ดาน ดานบุคลากร
ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนดานภาษา และดาน
สมรรถนะ สถานศึกษาอาชีวศึกษามีความพรอมในการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกัน
1.3 แนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแกน พบวา
1.3.1 ดานความรู ผูบริหาร และครูผูสอนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรจะตระหนักและ
ใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมในการเขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อรองรับ
การจั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ ง เพื่ อ เข า สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใหความรูเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน
กฎบั ต รอาเซี ย น ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
ประชาคมเศรษฐกิ จ ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน วิสยั ทัศนและนโยบาย เพือ่ ทําใหนกั เรียน นักศึกษา
ตระหนักและเห็นความสําคัญ ควรจะจัดกิจกรรมสงเสริม
โดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจในรูปแบบของ
กิจกรรม การแตงกาย การจัดบอรดนิทรรศการตางๆ
เปนตน
1.3.2 ดานภาษา ผูบริหาร สถานศึกษาและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรใหความ
สําคัญในดานภาษาตางประเทศ โดยใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยฝก
อบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนขึ้นภายในสถาน
ศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการอบรมภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซี ย น ให กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ไดอบรมกันอยางจริงจัง เพราะวาการไมรูจักเพื่อนบาน
นอกจากคนไทยจะไมเกงในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาสากล แลวคนไทยยังมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เพื่อนบานนอยมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงดําเนิน
การในดานภาษาใหไดโดยเร็วที่สุด
1.3.3 ดานสมรรถนะ ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาขอนแกน ควรให
นักเรียน นักศึกษา ไดรบั การฝกอบรมวิชาชีพใหมสี มรรถนะ
ตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคลองกับความตองการและเปน
ไปตามมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการ
ประสานภาคีเครือขายเพือ่ ความรวมมือในการจัดการเรียน
รูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน บริษัท องคกรเอกชน
หนวยงานราชการฯลฯ มีการนิเทศติดตามผลการดําเนิน
งานอย า งเป น ระบบมากขึ้ น และควรพั ฒ นาให นั ก เรี ย น
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นักศึกษา ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับ
ใบรับรองในการสมัครไปทํางานในตางประเทศได สามารถ
ศึ ก ษาต อ ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาภายใต ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได และผานกระบวนการฝกประสบการณ
จากสถานประกอบการที่ไดรับมาตรฐาน
1.3.4 ดานบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรมีการจัดระบบการสรางแรงจูงใจใหกบั
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาไดมีความมุงมั่น ตั้งใจ และมี
ความพยายามในการพัฒนาตนเองในทุกมิติ รวมทัง้ ใหการ
สนั บ สนุ น ในการเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนา วิ ช าการ
แลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการอาชีวศึกษาระหวาง
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในการศึกษาดูงาน
ในอาเซียนและภูมภิ าคตางๆ อยางตอเนือ่ ง เปนแบบอยางทีด่ ี
1.3.5 ดานหลักสูตรผูบริหาร สถานศึกษา
และครูผูสอนในสังกัดอาชีวศึกษาขอนแกน ควรตระหนัก
และใหความสําคัญในดานหลักสูตร โดยการจัดการเรียน
การสอนภายในที่มีแบบแผน มีเนื้อหาสาระเฉพาะที่จัดทํา
ขึ้นอยางเปนระบบและถายทอดใหนักเรียน นักศึกษา
เมือ่ ผูเ รียนจบเนือ้ หาสาระเหลานัน้ แลวถือวาเรียนจบหลักสูตร
อีกทัง้ ควรตระหนักในการจัดหาคูม อื ตําราและหนังสืออาน
นอกเวลา ที่เปนภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาชีพ และวิชาสามัญ
สัมพันธ ควรจะมีการสงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอนในรูปแบบตางๆ มีหลักสูตรที่เปนสากลและเชื่อม
โยงกับประเทศตางๆ ในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ เพิม่ การเรียนการสอน ตามหลักสูตร EP และ
MEP ใหเขมขนยิ่งขึ้นและขยายใหครอบคลุมทุกวิทยาลัย
1.3.6 ดานเทคโนโลยี ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาขอนแกน
ควรมีการตระหนักและใหความสําคัญในดานเทคโนโลยี
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเทคโนโลยีตา งๆ เชน หองเรียนปฏิบตั ิ
การภาษา การสนับสนุนใหมีเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการสรางเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศใชสอื่ อิเล็กทรอนิกส
(ICT) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการ

เผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน
(Offline) ตามความมุ ง หมายของการนํ า สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางแทจริง โดยมุง เนนการจัดการเรียน
การสอนผาน ระบบ EIS ทุกสาขาวิชา
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแกน พบวา ระดับความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาสถานศึกษามีความพรอมในดานความรู
สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด า นบุ ค ลากร ด า นเทคโนโลยี
ดานหลักสูตร ดานสมรรถนะ และดานภาษา ทัง้ นีเ้ พราะทุกฝาย
รวมทั้งผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ยังไมคอยตื่นตัวและตั้งรับกันอยางจริงจัง การพยายาม
ทําความเขาใจถึงผลกระทบของ AEC และการเตรียมความ
พรอมรับมือกับการเขาเปนสวนหนึ่งของ AEC ยังจํากัดอยู
เฉพาะผูประกอบการเพียงบางกลุม ซึ่งก็สอดคลองกับ
ผลการสํารวจของหลายสถาบัน พบวาสังคมไทยยังขาดความ
ตืน่ ตัวเกีย่ วกับการเปน AEC ประชาชนและผูป ระกอบการ
สวนใหญยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญ ผลกระทบ
และความจํ า เป น ในการเตรี ย มความพร อ ม ยกเว น
ผู ป ระกอบการขนาดใหญ ห รื อ หน ว ยงานที่ ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ
ตางประเทศอยูแ ลว และการไมรจู กั เพือ่ นบาน นอกจากคนไทย
จะไมเกงในการใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลแลว
คนไทยยังมีความรู และความเขาใจเกีย่ วกับเพือ่ นบานนอย
มาก ระบบการศึกษาของไทยขาดทางเลือกในการเรียนรู
ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งสอดคลองกับ
อั จ ฉรา วงษ ห า (2555) ที่ ไ ด วิ จั ย การเป ด รั บ
ขาวสาร ความรู และทัศนคติท่มี ีตอการเตรียมความพรอม
สูการเปนประชาคมอาเซียน ของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุ รี พบว า ผู เรี ย นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาสั ง กั ด สั ง กั ด
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี มี
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนอยู
ในระดับปานกลาง
ผลการเปรี ย บเที ย บความพร อ มในการเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
จังหวัดขอนแกน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม
พบวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทีม่ ขี นาด
ต า งกั น มี ค วามพร อ มในการเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทีม่ ขี นาดตางกันมีความพรอมในการ
เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรู ดานบุคลากร
ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนดานภาษา และดาน
สมรรถนะ สถานศึกษาอาชีวศึกษามีความพรอมในการเขา
สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกัน เพราะวาสถาน
ศึกษาขนาดใหญ จะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
เขามาทํางานการจัดกลักสูตรในสถานศึกษาไดรบั การตอบ
รับจากผูเ รียน เทคโนโลยีตา งๆ ลวนแลวแตมคี วามทันสมัย
ทําใหผูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญมีความรู เกี่ยวกับ
อาเซียนแตกตางจากสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก
สาเหตุเนื่องจากวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยสวนใหญจะอยูใ นตัวอําเภอ หางไกลจากตัวเมือง อีกทัง้
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็กจะเปนสถานศึกษา
ทีเ่ ปดใหม ยังไมเปนทีย่ อมรับจากบุคคลภายนอก นักเรียน
นั ก ศึ ก ษามี จํ า นวนไม ม าก ส ง ผลให ง บประมาณต า งๆ
นอยไปตามจํานวนนักเรียน อีกทัง้ บุคลากรทีม่ คี วามรูค วาม
สามารถก็มุงที่จะเขาไปทํางานในสถานศึกษาขนาดใหญ
ซึง่ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สวนในดานภาษา และสมรรถนะนั้นไมตาง
กันเนือ่ งจากวาคนไทยโดยสวนใหญยงั ไมมคี วามพรอมทาง
ดานภาษา
โดยสรุปแลว สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
ขอนแกน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสอนภาษาของ
ประเทศอาเซียนนอกเหนือ จากหลักสูตรดานภาษาอังกฤษ
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ที่เขมขนแลวรวมทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม กฎ เกณฑขอ
ปฏิบตั ติ า งๆ เปนเรือ่ งทีส่ ถาบันการศึกษาทุกแหงตองบรรจุ
หลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย ในการกาว
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ตองสรางพลเมือง
อาเซียนใหเปนหัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปน
หัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหประชาชนพลเมือง
ทั้งสิบประเทศรวมกันทํางานใหบรรลุเปาของความเปน
“ประชาคม” ที่สุขสมบูรณมีสันติและเจริญยั่งยืน
สํ า หรั บ จุ ด อ อ นของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
ในจังหวัดขอนแกนนั้นยังขาดความตื่นตัว และขาดความ
ตระหนัก ซึ่งการขาดความตระหนักอาจสรางปญหาให
กับสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งจะทําใหขาดความรู ความเขาใจในการใช
ประโยชนจาก AEC ทําใหเสียโอกาส หรือพลาดโอกาส
ที่กําลังจะเปดออก และทําใหขาดการเตรียมความพรอม
และไมสามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC ได
ทันเวลา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
ควรเรงฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษอยางจริงจังและเรง
ด ว น โดยที่ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน บุ ล ากร
และนักเรียน นักศึกษา ตองพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
ไดทกุ คนและสามารถใชในการดําเนินชีวติ ประจําวันไดจริง
2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
ควรมุงเนนพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหมีสมรรถนะ
ทีส่ อดคลองและตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
และใหไดมาตรฐานสากล โดยผานการทดสอบคุณภาพจาก
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานมาตรฐานวิชาชีพ
3. ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนสถาน
ศึกษาจังหวัดขอนแกน ควรจะใหความสําคัญอยางจริงจัง
และตระหนั ก ถึ ง การมี ส ว นร ว มในการเข า เป น พลเมื อ ง
อาเซียน และควรมีความมุงมั่น ตั้งใจ และมีความพยายาม
ในการพัฒนาตนเองในทุกมิติ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
หรือการวิจัยและพัฒนาในดานที่มีผลตอการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีอ่ ยูใ นระดับ
ตํา่ เชน ดานภาษาควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาเพื่อใหมีศักยภาพทางภาษาที่สูงขึ้นซึ่งจะสงผลตอ
สมรรถนะในการเรี ย นรู แ ละการดํ า รงตนในประชาคม
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการ
เปนพลเมืองอาเซียน
3. ควรศึกษาตัวบงชีค้ วามสําเร็จในการผลิตและ
พัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีฝม อื ในตลาด
แรงงานอาเซียน

ประกอบการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศครั้งที่ 26
ณ จังหวัดสงขลา. : หอการคาไทย.
6. อัจฉรา วงษหา.(2555).การเปดรับขาวสาร ความรู
และทัศนคติที่มีตอการเตรียม ความพรอมสูก ารเปน
ประชาคมอาเซียนของผูเรียนระดับอาชีวศึกษา
สังกัดสอศ. จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธปริญญา
คุ รุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการเรียนรูแ ละสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
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