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บทนํา 
 การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะทาํให้ประชากรไทยตอ้งดาํเนินชีวิตภายใตส้ภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ดัง
รายละเอียดในกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย จึงทาํให้เราตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ และหาทางรับมือกับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป โดย
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) เป็นเป้าหมายของการรวมตวักนัของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 เพื่อเพิ่มอาํนาจต่อรอง และขีดความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ
ในทุกดา้น รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาระดบัโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค เช่น ภาวะ
โลกร้อน การก่อการร้าย ซ่ึงจะทาํให้ประเทศสมาชิกเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง มีภูมิ
ตา้นทานท่ีดี มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ปลอดภยั และสามารถคา้ขายไดอ้ย่างสะดวกยิ่งข้ึน ทั้งยงัสามารถ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ได้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซ่ึง
เปรียบเสมือน 3 เสาหลกัซ่ึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 1.ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนั
อย่างสันติ มีระบบแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างกนั มีเสถียรภาพอย่างรอบดา้น มีกรอบความร่วมมือเพื่อ
รับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชากรมีความปลอดภยัและ
มัน่คง 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งใหเ้กิดการรวมตวั
กนัทางเศรษฐกิจ และการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหว่างกนั อนัจะทาํใหภู้มิภาคมีความ
เจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้เพื่อความอยูดี่กินดีของประชากร 3. ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) เพื่อใหป้ระชากรในแต่ละ
ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวสัดิการทางสังคมท่ีดี และมีความมัน่คง
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ทางสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555) ซ่ึงจะทาํให้ไทยไดรั้บผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดา้นการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมหลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แลว้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555) ซ่ึงจะทาํ
ให้ประชากรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชากรวยัแรงงานท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป และแรงงานไร้ฝีมือ หรือ
แรงงานท่ีมีการศึกษานอ้ยไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด (อภิญญา เล่ือนฉวี, 2553) 
 ภาครัฐตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึงได้กาํหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยให้สอดคลอ้งกบักฎบตัรสมาคมแห งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้่า ตอ้งพฒันา
ประชากรอาเซียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ  ต้องเป็นผู ้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  และมี
ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) โดยประชาคม
อาเซียนไดมี้ปฏิญญาร่วมกนัให้มุ่งเนน้พฒันาประชากรดว้ยการศึกษาซ่ึงถือเป็นรากฐานของการพฒันา
ในทุกดา้น อนัจะนาํไปสู่การเป็นแรงงานอาเซียนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยให้ประชาคมอาเซียนมีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ, 2553) และอาชีวศึกษาท่ีเป็นการศึกษาเพื่อนาํไปประกอบอาชีพโดยตรง (แกว้ขวญั ตั้งติพงศ์
กูล, 2555) โดยการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และอาชีวศึกษามีความสําคญัมากต่อการพฒันากาํลงัคน 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติจึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการศึกษาทั้ง 2 ระดบัน้ีมาโดย
ตลอด ทั้งในดา้นการขยายโอกาสทางการศึกษา และการพฒันาคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้ศกัยภาพสูง 
(ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และคณะ, 2555) แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีแรงงานไทยยงัคงขาดทกัษะท่ีจาํเป็น
ในการประกอบอาชีพอยู่ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) เม่ือพิจารณาถึงหน่วยงานทางดา้นการศึกษาของ
ภาครัฐในประเทศไทยท่ีมีบทบาทในการผลิต และพฒันาผูท่ี้จะกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานโดยตรง พบว่า 
หน่วยงานสาํคญั  คือ  สถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั วิทยาลยัชุมชน และสถาบนัอาชีวศึกษา โดย
หน่วยงานเหล่าน้ีแมจ้ะมีการกาํหนดนโยบายพฒันาผูเ้รียนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแลว้ แต่
ก็กล่าวไดว้่ายงัขาดความพร้อมในการประสานงาน ขาดความชดัเจนของบทบาทหน้าท่ี ขอบเขตความ
รับผดิชอบ และการดาํเนินการ (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555) บทความน้ีจึงไดท้บทวนการดาํเนินงานใน
การเตรียมความพร้อมผูเ้รียนของหน่วยงานดงักล่าว  เพื่อพิจารณาถึงประเด็นทั้งท่ีมีและยงัไม่มีในแผน
ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานแต่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งดาํเนินการ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเขา้สู่
ตลาดแรงงานอาเซียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยจะอภิปรายประเด็นต่างๆ พร้อมขอ้เสนอแนะไวใ้นส่วนทา้ย
ของบทความ  

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อแรงงานไทย 
 จากการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศไทยเม่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยา่ง
เต็มตวั ประมวลไดว้่า จะเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนอย่างชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการคา้ และการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเป็นไปโดยเสรี         
(ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555) โดยจะทาํใหเ้กิดผลกระทบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแนวโนม้ท่ีจะมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน ภาคการผลิตจะเปล่ียนไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงมากข้ึน 
กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบติั หรือมาตรฐานในดา้นต่างๆ จะถูกปรับใหเ้อ้ือต่อการดาํเนินธุรกรรมต่างๆ 
ระหวา่งประเทศในประชาคมอาเซียน ความเจริญจะกระจายสู่พื้นท่ีบริเวณจุดผา่นแดน และแนวเส้นทาง
ท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศมากข้ึน  อีกทั้งจะทาํให้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และ
วฒันธรรมมากยิง่ข้ึนดว้ย (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2556)  
 ทั้งน้ี การคา้เสรีจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตวัของภาคการผลิต และภาคแรงงาน ซ่ึง
จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆ มีความตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือ และก่ึงฝีมือมากข้ึน เช่น อุตสาหกรรมยาง ส่ิง
ทอ อญัมณี และเคร่ืองประดับ ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราค่าจา้งสูงข้ึน นอกจากน้ี มาตรฐานแรงงานหรือ
คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้แรงงานจะสูงข้ึน ความก้าวหน้าในอาชีพสําหรับแรงงานท่ีมีฝีมือ และกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจะอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน อีกทั้งการเปิดเสรีทางการคา้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานตลอดจนสวสัดิการของผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้ดีข้ึน เช่น 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ อญัมณี และธุรกิจบริการ อย่างไรก็ดีตาม ผลกระทบของการเปิดการคา้เสรีอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาความไม่มัน่คงในอาชีพของแรงงานไร้ฝีมือ และนาํมาซ่ึงปัญหาช่องว่างทางรายได ้และ
สวสัดิการระหว่างผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีระดบัฝีมือแตกต่างกนั และระหว่างแรงงานท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมต่าง
ประเภทกัน รวมทั้งนายจา้งจะมีโอกาสเลือกจา้งแรงงานอาเซียนท่ีมีค่าแรงถูกกว่าอีกด้วย โดยกลุ่ม
แรงงานท่ีจะมีปัญหามากท่ีสุดในการปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมกบัสถานการณ์ คือ แรงงานท่ีอยู่ในวยั
กลางคนอายมุากกว่า 40 ปีข้ึนไป และแรงงานไร้ฝีมือ หรือแรงงานท่ีมีการศึกษานอ้ย (อภิญญา เล่ือนฉวี, 
2553) 

การเตรียมพร้อมของภาครัฐ 
 ภาครัฐตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวต่อวิถีการดาํรงชีวิตของแรงงานไทย จึงได้กําหนด
นโยบายเตรียมความพร้อมแรงงานไทยระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555) โดยกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือสร้างความพร้อม
ของแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียนดว้ยยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
อย่างย ัง่ยืน พัฒนาแรงงานด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจา้งงาน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต่อยอดสู่การ
สร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค ์พฒันาสมรรถนะดา้นการใชภ้าษาองักฤษ
ของผูเ้รียนให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถใชใ้นการทาํงานได ้และพฒันาสมรรถนะดา้นการประกอบวิชาชีพ 
การทาํงานขา้มวฒันธรรมของบณัฑิต การพฒันาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ และยกระดบัทกัษะ
ฝีมือแรงงาน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) เน่ืองจากแรงงานท่ี
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มีทกัษะ และความเช่ียวชาญจะเป็นท่ีตอ้งการอย่างสูงของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน (ศิรินนัท ์
กิตติสุขสถิต, 2555) เพื่อใหก้ารพฒันาแรงงานเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงแรงงานไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัคนในระดบัประเทศ พ.ศ. 2555– 
2559  โดยมีพันธกิจในการผลิตกําลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พฒันากาํลงัคนให้มีศกัยภาพสูงไดม้าตรฐานสากล สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กาํลงัคนใน
ทุกภาคส่วน สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากาํลงัคนทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้กาํลงัคนมีความ
มัน่คงในการทาํงาน มีหลกัประกนัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์การผลิต
และพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนทุกระดับต่อเน่ืองตลอดชีวิต การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานดา้นกาํลงัคนทุกภาคส่วนการพฒันากาํลงัคนใหมี้ศกัยภาพสูงและมีความสามารถในระดบัสากล  
การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากําลังคน  การสนับสนุนให้กําลังคนมีคุณธรรม (วุฒิสภาสู่
ประชาคมอาเซียน, 2554) อีกหน่วยงานสําคญัในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันากาํลงัคนดว้ย
การศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาธิการก็ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันากาํลงัคนของประเทศ
ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 พ.ศ. 2552-2561 ดว้ยการพฒันาแบบองคร์วม และบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 9 ยุทธศาสตร์หลกั คือ ปฏิรูปการเรียนรู้ดา้นการศึกษาเพื่ออาชีพ 
พฒันาคุณภาพกาํลงัคนทุกระดบั เร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษา ผลิตและพฒันากาํลงัคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งสาขาขาดแคลนและจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ พฒันา
สมรรถนะและขีดความสามารถของกาํลงัแรงงาน เสริมสร้างความยัง่ยนืใหก้บัภาคการผลิตและบริการท่ี
เช่ือมโยงกบัการพฒันากาํลงัคน เสริมสร้างความเขม้แข็งของครู อาจารย  ์และผูบ้ริหาร พฒันาระบบ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพฒันา
กาํลงัคน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของแรงงานอาเซียน 
 ทกัษะความสามารถของแรงงานท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอาเซียนท่ีสาํคญั คือ ทกัษะทางดา้น
ภาษาองักฤษ รวมไปถึงภาษาของประเทศเพื่อนบา้น (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555; ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 
2556) ทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะความชาํนาญใน
วิชาชีพ (บณัฑิตย ์ศรีพุทธางกรู, 2556; ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) อีกทั้งตอ้งเพ่ิมทศันคติเชิงบวกในการ
ทาํงาน โดยเฉพาะความมีวินยั ตรงต่อเวลา รวมไปถึงความขยนัหมัน่เพียร และอดทนในการเรียนรู้ทกัษะ
ท่ีตนขาดความชาํนาญ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) นอกจากนั้นยงัตอ้งสร้างภาวะผูน้าํ รวมทั้งความเป็น
พลเมืองท่ีดี มีเหตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควบคู่กบัการมีคุณธรรม 
จริยธรรม (บณัฑิตย ์ศรีพทุธางกรู, 2556) และตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2555)  
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สํารวจความพร้อมแรงงานไทยในอนาคต 
 เม่ือยอ้นกลบัมาดูศกัยภาพของประชากรไทย จะพบว่า จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment: PISA) ซ่ึงเป็นการประเมินความรู้ท่ีจาํเป็น
สาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นปัจจยัช้ีวดัศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ โดยทาํการประเมิน
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการอ่าน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา พบว่า 
นกัเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มีผลการประเมินตํ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติทุกวิชา ทั้งยงัมีแนวโนม้ตํ่าลงทุก
วิชาดว้ย (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) อีกทั้งยงัพบว่า นกัเรียนอาชีวศึกษามีคะแนนตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียนานาชาติเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดบัพื้นฐานสูงถึงร้อยละ 80 (มติชนออนไลน์, 2556) รวมทั้งผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประจาํปี พ.ศ. 2556 พบวา่ เกือบ
ทุกวิชามีผลคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าคร่ึง โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียเพียง 22.13 คะแนน
เท่านั้น ในเม่ือนักเรียนกลุ่มน้ีจะกา้วไปเป็นบณัฑิตในอีก 4 ปีขา้งหน้า  จึงน่ากงัวลต่อศกัยภาพของ
ประชากรไทยท่ีจะตอ้งแข่งขนัในตลาดแรงงานเสรี  (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2555) รวมทั้งผลการประเมิน
ความพร้อมภาคประชาชน เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และผลกระทบ ท่ีทาํการสาํรวจจากนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัชั้นนาํใน 10 ประเทศสมาชิก ปรากฏว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของ
การสํารวจ (คมชัดลึก, 2554) เม่ือพิจารณาศกัยภาพของบณัฑิตไทย ก็พบว่า ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้ (สํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554) โดยอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างสุเมธ แยม้นุ่น 
และภาวิช  ทองโรจน์ต่างกใ็หส้มัภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนัวา่ สถานประกอบการเห็นวา่ บณัฑิตไทยยงั
ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร โดยไม่สามารถทาํงานไดท้นัที ตอ้งจดัอบรม และฝึกทกัษะให้ก่อน (ศูนยข่์าว
การศึกษาไทย, 2554; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ
ศูนยบ์ริการวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (2551) ท่ีทาํการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนาใน
ประเด็นปัญหาสาํคญัท่ีเป็นสาเหตุทาํให้ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลกลดลง รวมทั้งเสนอแนะการดาํเนินการเชิงปฏิบติัเพื่อ
แกปั้ญหาการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย ดว้ยการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจาก
การสาํรวจและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จดัประชุมระดมสมอง สัมภาษณ์เชิงลึก และจดัสัมมนา
วิชาการ ระบุว่า ในแต่ละปีระบบการศึกษาของไทยผลิตบณัฑิตทางดา้นอาชีวศึกษา และดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทกัษะการผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก แต่กลบัพบว่าทกัษะของแรงงานยงัไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ ยิ่งไปกว่านั้นยงัพบอีกว่า ประชากรวยัแรงงานของไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
การศึกษาเฉล่ียแค่ระดบัประถมศึกษาอีกดว้ย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) โดยศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย (2556) ระบุว่า ศกัยภาพของแรงงานไทยอยู่ในระดบักลางเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนใน
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ประชาคมอาเซียน โดยแมว้่าแรงงานไทยจะมีจุดเด่นด้านการทาํงานท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดและ
ความคิดสร้างสรรค ์แต่กเ็สียเปรียบประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศท่ีมีศกัยภาพอยา่งเวียดนาม ลาว 
และกมัพูชาในดา้นจาํนวนแรงงาน และตน้ทุนค่าจา้ง อีกทั้งยงัดอ้ยกว่าประเทศฟิลิปปินส์ในดา้นภาษา 
และยงัตามหลงัประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียในดา้นคุณภาพ และผลิตภาพอีกดว้ย ในเม่ือแรงงานเป็น
หน่ึงในปัจจยัสาํคญันอกเหนือจากปัจจยัทุนและเทคโนโลยท่ีีเป็นตวักาํหนดระดบัศกัยภาพของเศรษฐกิจ
ไทย ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดงันั้น การยกระดบัคุณภาพแรงงานจึงถือเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการเพ่ิมผลิตภาพและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของแรงงานไทย  

การศึกษากบัการพฒันาแรงงานไทยสู่ตลาดอาเซียน 
 ความสาํคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน
ในปฏิญญาว่าดว้ยแผนงานสาํหรับประชาคมอาเซียน ท่ีไดเ้นน้ย ํ้าความสาํคญัของการศึกษาในฐานะเป็น
กลไกสาํคญัในการนาํพาอาเซียนให้บรรลุวิสัยทศัน์อาเซียน พ.ศ.2563 โดยวิสัยทศัน์อาเซียน พ.ศ.2563 
ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันาประชากรดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชากรสามารถเขา้ถึงการพฒันา
ในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม คุณภาพการทาํงาน และการเป็น
ผูป้ระกอบการ รวมทั้งการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยความสําคญัของการพฒันาประชากรในอาเซียนไดท้วีบทบาทมากข้ึนต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาคมอาเซียนให้มีความเจริญกา้วหนา้ และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ืองในโลกโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นยุคของสังคมฐานความรู้ 
(ไพศาล วิศาลาภรณ์ และคณะ (บรรณาธิการ), 2553) โดยถนอมศกัด์ิ จิรายุสวสัด์ิ (2555) ไดอ้ธิบาย
บทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ประชาคมย่อยเอาไวว้่า ในดา้นการเมืองและ
ความมัน่คง การศึกษาจะช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและตระหนกัรับรู้ในกฎบตัรอาเซียน โดยมุ่งเนน้หลกั
ประชาธิปไตยท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการใชชี้วิตร่วมกนัของประชากรอาเซียน ใน
ดา้นเศรษฐกิจ การศึกษาจะช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะช่วยยกระดบัทกัษะของแรงงานใหส้ามารถ
แข่งขนัในระดบัโลกได ้ส่วนในดา้นสังคมและวฒันธรรมนั้น การศึกษาจะช่วยสร้างความรับรู้ เก่ียวกบั
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของประเทศสมาชิก เพื่อความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนั 
 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2556) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพประชากรของไทยเอาไวว้่า 
ภาครัฐตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นแกนหลกัในการกาํหนดหลกัสูตรและพฒันามาตรฐานการศึกษา เพื่อพฒันา
ประชากรให้มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกับความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซ่ึง
สอดคล้องกับสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ท่ีระบุว่า ประเทศไทยต้องพฒันาระบบ
การศึกษา เพื่อพฒันาให้ประชากรมีความรอบรู้ และมีความเป็นเลิศ เพื่อให้มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้าง
ประชาคมอาเซียน (สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร, 2556) ในการน้ีจึงไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยว่า 



 7

แมก้ารศึกษาจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเสาหลกัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน แต่กลบัมีบทบาท
สาํคญัอยา่งยิง่ในการเช่ือมโยงทั้ง 3 เสาหลกัเขา้ดว้ยกนัดว้ยการพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพ โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (สาํนกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553) ซ่ึงผลิตบณัฑิตท่ีจะกา้ว
ไปสู่การเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะ และอาชีวศึกษาท่ีเป็นการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง (แกว้ขวญั 
ตั้งติพงศก์ลู, 2555) ทั้งน้ี บณัฑิตย ์ศรีพทุธางกรู (2556) ระบุวา่ ภาคการศึกษาจะตอ้งใชย้ทุธศาสตร์เชิงรุก
ในการพฒันาประชากร โดยผูเ้ขียนไดท้บทวนถึงสถานการณ์แนวทางการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 1. อุดมศึกษากบัการพฒันาแรงงานไทย 
 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัแบ่งสถาบนัอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัวิจยัและ
มหาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละเฉพาะทาง มหาวิทยาลยัปริญญาตรี
และศิลปศาสตร์ และวิทยาลยัชุมชน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ มหาวิทยาลยั และวิทยาลยัชุมชน โดยในบทความน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลแยกกนั เน่ืองจากวิทยาลยั
ชุมชนมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจากอุดมศึกษาโดยทัว่ไป ทั้งน้ีขอ้มูลของมหาวิทยาลยัจะยดึตามสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั ส่วนวิทยาลยัชุมชนจะยดึตามสาํนกับริหารงานวิทยาลยัชุมชนเป็น
หลกั  

 1.1 มหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ และเป็นสถาบนั
หลกัท่ีมีบทบาทในการช้ีนาํสังคม  (ดิเรก หมานมานะ, 2553) เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมวิทยาการหลาย
แขนง และเป็นศูนยร์วมนักวิชาการท่ีมีความรู ความสามารถ จึงกล่าวได ว า บทบาทท่ีสําคญัยิ่งของ
สถาบนัอุดมศึกษา คือ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Agent) หรือเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อนาํพาประเทศไปสู สังคมท่ีพึงปรารถนาในท่ีสุด (ภาวิช ทองโรจน์, ม.ป.ป.) 
โดยมีภารกิจหลกั 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคน การวิจยัเพื่อสร้าง
องคค์วามรู  การใหบ้ริการวิชาการแก สงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
 หลงัจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตวั จะทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยกาํลงัคน และ
แรงงานได้สะดวกข้ึน ซ่ึงจะทาํให้แรงงานท่ีมีทกัษะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้มาเป็นคู่แข่งกับ
แรงงานไทยมากข้ึน จึงทาํใหอุ้ดมศึกษามีความจาํเป็นตอ้งปรับตวัดว้ยการผลิตบณัฑิตใหมี้ความพร้อมใน
การรองรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นในกรอบพฒันาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัน้ีเป็นอยา่งยิง่ โดยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์อุดมศึกษาไทย
ในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 วิสัยทศัน์ บณัฑิตไทยมีความสามารถในระดบัสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
 พนัธกิจ มี 2 ขอ้ คือ (1) อุดมศึกษาไทยผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพระดบัสากล และมีความตระหนกั
ในการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน และ (2) อุดมศึกษาไทยพฒันาศกัยภาพในการจดัการการ
อุดมศึกษาใหมี้คุณภาพร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  
 เพื่อเป้าหมาย 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑิตไทยอยูใ่น
ระดบัท่ีทดัเทียมกบับณัฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน  (2) สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งจดัการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558  (3)สถาบนัอุดมศึกษาไทยมีจาํนวนกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีทาํร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี  (4) จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จ
การศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาไทยสามารถทาํงานทั้งในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษทัขา้มชาติใน
ประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึนในแต่ละปี และ (5) จาํนวนนักศึกษา
อาเซียนในสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี  
 มีการกาํหนดตวัช้ีวดั คือ (1) คะแนนการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานสากลของ
นกัศึกษาไทยโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน (2)จาํนวนสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (3) จาํนวนกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีทาํร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  และ (4) จาํนวนบณัฑิตไทยทาํงานในหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ และบริษทัขา้มชาติในไทย และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ยทุธศาสตร์หลกัท่ีใชมี้ 3 ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล โดยใช้
กลยุทธ์พฒันาสมรรถนะดา้นการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาไทยในระดบัท่ีใชใ้นการทาํงานได ้และ
พฒันาสมรรถนะดา้นการประกอบวิชาชีพและการทาํงานขา้มวฒันธรรมของบณัฑิตไทย ดว้ยมาตรการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษและระบบวดัผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการผลิตและพฒันาอาจารยด์า้นการสอนภาษาองักฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ความรู้เก่ียวกับอาเซียน และการวิจยัท่ี
เก่ียวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งพฒันาส่ือการเรียนการสอน และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา โดยสนับสนุนการถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างไทยกบัอาเซียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพ่ือเปิดโลกทศัน์ 
และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความสามารถในเวทีระดบันานาชาติ รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนกัในการเป็นพลเมืองอาเซียน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาความเขม้แข็งของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาประชาคมอาเซียน 
โดยใช้กลยุทธ์การพฒันาอาจารยใ์ห้มีสมรรถนะสากล ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม
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เก่ียวกบัอาเซียนในสถาบนัอุดมศึกษา พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดบัสากล 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหมี้คุณภาพระดบัสากล พฒันาวิชาการและการวิจยัสู่ความเป็นเลิศ และพฒันา
ระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน โดยมีมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมสัดส่วนอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกและ
ศาสตราจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายดา้นการวิจยัของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
สนบัสนุนทุนเพื่อการผลิตและเผยแพร่งานวิจยั ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่งานวิจยัของนกัวิชาการไทยและ
อาเซียน ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติในสาขาท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดงานในอาเซียน ส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 2 ภาษา ส่งเสริมให้
ชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญสูงมาสอน บรรยาย วิจยั และถ่ายทอดองคค์วามรู้ใน
ไทย ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายในอาเซียน ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งการอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ส่งเสริมการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างความ
กลมกลืนของการอุดมศึกษาในอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดยใชก้ลยุทธ์การ
ส่งเสริมบทบาทความเป็นผูน้าํของสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 เสาหลกัในการสร้างประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน สร้างความตระหนักใน
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพฒันาประชาคมอาเซียนทั้งใน
ดา้นบวกและดา้นลบ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น และ
พฒันาศูนยข์อ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน ดว้ยมาตรการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการรวมตวั
เป็นประชาคมอาเซียน และความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัในเร่ือง
เอกลกัษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งกิจกรรมสัมพนัธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียมการเพื่อใชป้ระโยชน์และป้องกนัผลกระทบท่ีเกิด
จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะตามเขตพื้นท่ีติดต่อชายแดน จัดทํา Mapping 
สถาบนัอุดมศึกษาแกนหลกัในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญและตอ้งการของพื้นท่ีเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่
สถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียน (สาํนกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553) 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยุทธศาสตร์น้ียงัไม่ครอบคลุมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องแรงงานอาเซียน
ทั้งหมด โดยเนน้ใหเ้กิดทกัษะทางวิชาชีพเป็นหลกั  

 1.2 วทิยาลยัชุมชน 
 วิทยาลยัชุมชนถือเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐในระดบัอุดมศึกษา ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการการศึกษา
ระดบัสูงท่ีตํ่ากว่าปริญญา และจดัฝึกอบรมทางวิชาการแก่ชุมชนท่ีวิทยาลยัชุมชนตั้งอยู่ ทั้งดา้นวิชาการ
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ดว้ยหลกัสูตรอนุปริญญา และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในบางแห่ง
ดว้ย และดา้นวิชาชีพดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัตํ่า
กว่าปริญญารูปแบบวิทยาลยัชุมชน พ.ศ.2546 ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยันาํไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นการเปิดโอกาสใหค้นไทยไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัใน
การศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรมไดต้ลอดชีวิต ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดทุนทางปัญญาไวส้ร้างงาน สร้างรายได ้และ
นาํพาประเทศให้พน้วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม (สาํนกับริหารงานวิทยาลยัชุมชน, 2549; วิวฒัน์ คติ
ธรรมนิตย ์(บรรณาธิการ), 2552) วิทยาลยัชุมชนจึงไดรั้บพนัธกิจ และบทบาทในการสร้างความเขม้แขง็
ชุมชน การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดูแลแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาและเติมเตม็
ศกัยภาพบุคคล พร้อมทั้งกาํหนดคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาให้เป็นกาํลงัคนภาคการผลิตจริงใน
ทอ้งถ่ิน และกาํลงัคนความรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) โดยหลกัสูตรท่ีทาํการ
จดัการเรียนการสอน และจดัฝึกอบรมมาจากการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน ทาํให้การจดัการเรียน
การสอนเป็นไปตามความตอ้งการของคนในแต่ละชุมชน รวมทั้ งเขา้ไปจัดการเรียนการสอน และ
ฝึกอบรมในพื้นท่ีของชุมชน เพื่ออาํนวยความสะดวก และเพื่อแกไ้ขปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษา นัน่
กคื็อ ความไม่ทัว่ถึงของโอกาสทางการศึกษา โดยวิทยาลยัชุมชนถือไดว้า่เป็นสะพานเช่ือมการพฒันาดว้ย
การศึกษาสู่คนในชุมชน ดว้ยการเป็นสะพานเช่ือมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย) กบัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผูท่ี้จบมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีไม่มีโอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลต่างๆ ได้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ และโอกาสในการทาํงาน อีกทั้งเป็นสะพานเช่ือมระหว่างการฝึกอบรมกบัการทาํงาน โดยทาํ
การพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ได ้รวมทั้งเป็นสะพานเช่ือมระหว่างหลกัสูตรกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน
ดว้ย โดยหลกัสูตรของวิทยาลยัชุมชนสามารถเปิด และปิดไดต้ามความตอ้งการของชุมชน ดว้ยการ
ประสานงานกบัคนในชุมชน ผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั หรือผูน้าํชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนผา่นกระบวนการเรียนรู้ และฝึกฝน เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง (เกษม วฒันชยั, 
2550) โดยกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลยัชุมชนแตกต่างจากอุดมศึกษาอ่ืนๆ ตรงท่ีผูส้ําเร็จการศึกษา
ดาํรงชีวิตต่อในชุมชน ทาํงาน ทาํกิจการ ประกอบอาชีพ สร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ชุมชน (ชุมพล 
พรประภา, 2549; วิจารณ์ พานิช, 2554) ดงันั้น ความสําเร็จของวิทยาลยัชุมชน คือ ทาํให้ผูส้ําเร็จ
การศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และทาํใหชุ้มชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ความเป็นเลิศของวิทยาลยั
ชุมชนจึงอยูท่ี่การสร้างคุณประโยชน์ให้กบัชุมชน เนน้การทาํงานกบัชุมชนอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ือง 
(วิจารณ์ พานิช, 2554)  



 11

 จะเห็นไดว้า่ วิทยาลยัชุมชนมีบทบาท และพนัธกิจท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) และยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันากาํลงัคนของประเทศในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ในเร่ืองของการจดัการศึกษาใหท้ัว่ถึง และยกระดบั
คุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมัน่คงของชาติ ภายใตค้วาม
หลากหลายทางวฒันธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทุกภาคส่วน และจดักลไกการ
บริหารจดัการดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งจดัการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทาํ โดย
วิทยาลยัชุมชนแต่ละแห่งได้สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนแก่ชุมชนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งใน และนอกพ้ืนท่ี และส่งเสริม
การจดัการศึกษาเพื่อยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน พฒันาศกัยภาพของประชาชนในวยัทาํงานให้มีขีด
ความสามารถท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตวัของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อน
บา้นได ้ (วิทยาลยัชุมชน, 2555) จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา วิทยาลยัชุมชนไดเ้ตรียมความพร้อมของ
ประชากรในชุมชนเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ี โดยยึดตามยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (วิทยาลยัชุมชน, 2555) ดงัน้ี 
 1) เสริมเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในหลกัสูตร และจดักิจกรรมใหค้วามรู้อาเซียน เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองชีวิตความเป็นอยู ่สังคม และวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เช่น การจดัอบรม
ผูป้ระกอบการและชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 2) เพิ่มเติมหลกัสูตรการเรียนภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้น  
 3) ส่งเสริมการพฒันาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของสินคา้ให้ได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะในหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน ก็จะพยายามส่งเสริมให้สร้างความโดดเด่น
ดว้ยเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศได ้
  4) สร้างเครือข่ายวิทยาลยัชุมชนในประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
แลกเปล่ียนครูผูส้อน และมีโครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียน  
 5) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูล โดยมีการเช่ือมโยงเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาคมอาเซียน รวมถึงวิทยาลยัชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายในประชาคมอาเซียนเอาไว ้เพื่อให้ง่ายต่อการ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล  
 6) การจดัตั้งศูนยภ์าษาและวฒันธรรมอาเซียน หรือมุมอาเซียนในวิทยาลยัชุมชน เพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแก่นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป 

   อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนยงัไม่พบขอ้มูลของยุทธศาสตร์วิทยาลยัชุมชนในการเตรียมความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชยุ้ทธศาสตร์อุดมศึกษาในการดาํเนินงาน 
แต่อยา่งไรกต็าม วิทยาลยัชุมชนมีบริบท และพนัธกิจท่ีแตกต่างจากมหาวิทยาลยัหลายประการ ผูศึ้กษาจึง
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จะทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไขของวิทยาลยัชุมชน เพื่อใชใ้นการเสนอแนะกลยทุธ์และแนวทางในการ
ดาํเนินงานของวิทยาลยัชุมชนไวท้า้ยบทความน้ีดว้ย 

 2. อาชีวศึกษากบัการพฒันาแรงงานไทย 
 อาชีวศึกษาเป็นการศึกษาท่ีผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถนาํไปประกอบอาชีพไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะ
อาชีพทางดา้นอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (แกว้ขวญั ตั้งติพงศก์ูล, 2555) จากผลการวิจยัเร่ือง "การ
เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดตลาดอาเซียน" พบว่า ต่อไปอาชีวศึกษาจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ใน
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศแทนอุดมศึกษา โดยเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลให้
ตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานท่ีมีฝีมือเป็นอยา่งมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดงันั้น จึงมีความสาํคญั 
และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมุ่งเน้นผลิตกาํลงัแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และอนุปริญญาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้มีกาํลงัคนเพียงพอต่อการพฒันาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของ
ประเทศ (วิทยากร เชียงกลู, 2553) 
 อนนัท ์งามสะอาด (2555) ระบุว่า สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเ้ตรียมการบริหาร
จดัการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 วิสัยทศัน์ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมัน่ในการบริหารการจดัการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2558  
  พนัธกิจ ประกอบไปดว้ย พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาในทุกระดบัดา้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร 
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พฒันา
ระบบเครือข่ายความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษานานาชาติในระดบัอาเซียนและภูมิภาค 
จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และเป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะ และการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในอาเซียน  

โดยคาดหวงัคุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีจบอาชีวศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 1) คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี ผ่านการฝึกงานจากสถาน
ประกอบการในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน มีวินัยและผ่านกิจกรรมดา้นคุณธรรมและจิตอาสา 
สามารถใช ้IT ในการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ 
อีก 1 ภาษา  
 2) คุณลกัษณะเฉพาะ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไดรั้บใบรับรองในการสมคัรไป
ทาํงานในต่างประเทศได ้ผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษ ตามตาํแหน่งงาน สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภายใตป้ระชาคมอาเซียนได ้ผา่นกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผูป้ระกอบการ  
 มีเป้าประสงคข์องการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
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 1) สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศทาํให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์โดยมีหลกัสูตรท่ีเป็นสากลและเช่ือมโยงกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน  
 2) สถานศึกษาจดัประชุม สัมมนา วิชาการ แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการจดัการอาชีวศึกษา
ระหวา่ง ครู และผูบ้ริหาร และศึกษาดูงานในอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ   
  3) สถานศึกษามีการจดัหาคู่มือ ตาํรา และหนงัสืออ่านนอกเวลา ท่ีเป็นภาษาองักฤษ ทั้งวิชาชีพ 
และวิชาสามญัสมัพนัธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ   
 4) สถานศึกษาจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ และเครือข่ายระหว่างนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเป็น
ตวัแทนจากประเทศต่างๆ ทั้งระดบัสถานศึกษาและระดบันานาชาติ  
 5) สถานศึกษามีการพฒันาดา้นการวิจยั นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในกลุ่มสถาบนัอาชีวศึกษาอาเซียน   
 6) สถานศึกษามีการจดัการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค
ทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน  
 7) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาไดมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจและมีความ
พยายามในการพฒันาตนเองในทุกมิติ  
 โดยใชก้ลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี  (1) สถานศึกษาทุกแห่งเร่งรัดการสอนภาษาองักฤษ ท่ีเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน และกาํหนดใหมี้การประเมินผลความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาอยา่งเป็น
รูปธรรมและกาํหนดให้นกัศึกษาในสาขาการท่องเท่ียว การโรงแรม เรียนภาษาอ่ืนเพิ่มอีก 1 ภาษา และ
ดาํเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีกาํหนดให้ทุกคนในสถานศึกษาส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ
สัปดาห์ละ 1 วนั (2) พฒันาส่ือการสอน ตาํราท่ีเป็นภาษาองักฤษ เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาปิ
โตรเคมี และสาขาวิชาเคร่ืองมือวดัไดร่้วมมือกบัสถานประกอบการจดัตาํราภาษาองักฤษใชใ้นการสอน 
(3) สถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยูแ่ลว้ ขยายความร่วมมือ
ไปยงัประเทศอ่ืนๆ ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ  (4) สร้างความตระหนกัใหก้บันกัศึกษาและผูบ้ริหารเพื่อให้
เขา้ใจการเป็นประชาคมอาเซียน (5) เปิดสอน English Program ในปีการศึกษา 2555 โดยคดัเลือก
สถานศึกษาเปิดสอนประเภทวิชาละ 1 สาขา  
  ทั้งน้ีได้กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพสู่ประชาคม
อาเซียนดงัน้ี  
 1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเ้ตรียมการให้สถานศึกษาในอาชีวศึกษาไดแ้ก่ 
ประเภทวิทยาลยัทัว่ไป เนน้การเรียนการสอนท่ีใชภ้าษาองักฤษเขม้ขน้ข้ึน ใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในชีวิตประจาํวนั ใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสัปดาห์ละ 1 วนั จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารระดับช่าง ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อในการสั่งงาน-รับงานตามสาขาอาชีพได้ สามารถใช้
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ศพัทเ์ทคนิคแต่ละสาขาได ้โดยแบ่งประเภทวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้
ทั้งใชภ้าษาอาเซียนดว้ย เช่น ภาษามาเลเซีย ภาษาพม่า ภาษากมัพูชา ฯลฯ รวมทั้งภาษาท่ีมีการใชอ้ย่าง
แพร่หลายเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เป็นตน้ และภาษาท่ีใชร่้วมกบัสถานศึกษาต่างประเทศ  โดยสาํนกั
ความร่วมมือสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดแ้บ่งกลุ่มวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาองักฤษ ดงัน้ี  
    1.1) กลุ่ม EP (English Program) โดยเนน้ใหผู้เ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกดว้ยการ
 พฒันาหลกัสูตร และการสอน การบริหารคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล โครงการจดัการเรียน
 การสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  
   1.2) กลุ่ม Bilingual การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสองภาษาเน้ือหาสาระ
 ทางวิชาการในทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
   1.3) กลุ่ม MINI EP ใชภ้าษาองักฤษสอนอยา่งนอ้ย 4 รายวิชา   
  1.4) กลุ่มทัว่ไปโดยจดักิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษทั้งการอ่านเขียนฟังพูด โดยครู
 ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน การเรียนผา่นส่ือ กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ  
 2) เตรียมมาตรฐานฝีมือช่างอาเซียน  
 3) เตรียมส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เช่น ส่ิงตีพิมพ ์E-Learning, Social Media  
 4) คดัเลือกนักเรียนนักศึกษาเขา้เรียนในกลุ่ม”อาชีวะอินเตอร์” ซ่ึงเรียนเป็นบางสาขา เช่น 
สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ กลุ่มท่ีเรียนในชั้น ปวช.1-3 ควรมีกิจกรรมไดพ้ฒันาตนเอง 
เช่น เขา้ค่ายอาเซียน อบรมภาษาองักฤษ  
 5) ส่งเสริมให้มีคาํรับรองว่าผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานฝีมือ คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์ป็นท่ียอมรับและตอบคาํถามสงัคมไดว้า่นกัเรียนนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ตอ้งมีงานทาํ 
 6) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนวฒันธรรมของนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษา เช่น การกลา้แสดงออก 
การเสนอความคิดเห็น กลา้พดู วิธีการนาํเสนอ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ฯลฯ  
 7) สร้างความร่วมมือกบักลุ่มประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือกลุ่มอาเซียน เช่น เกาหลี จีน อิสราเอล 
ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมกาํลงัคน ใหมี้ความเช่ือมัน่และสามารถแข่งขนัในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้ 
 8) พฒันาส่ือการเรียนการสอน และเนน้การใชภ้าษาองักฤษใหม้ากข้ึน  นกัเรียนอาชีวศึกษาควร
ใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการทาํงานได ้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา ใชภ้าษาองักฤษโดย
ครูเร่ิมตน้ส่ือสารระหว่างครูดว้ยกนั และบุคลากรอ่ืนๆ โดยไม่ตอ้งกงัวลความถูกผดิของไวยากรณ์ อาจมี
การจดักิจกรรมการพดูภาษาองักฤษบ่อยคร้ังหรือเป็นช่วงเวลาของทุกๆ วนั หรือใชเ้ป็นชีวิตประจาํวนั จดั
อบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารหลกัสูตร 30-60 ชัว่โมง การประชุมสัมมนาใชภ้าษาองักฤษ ตั้งเขต 
English Zone โดยเป็นเขตใชภ้าษาองักฤษ 100% จดัเพลงสากลและจดัรายการเสียงตามสายเป็น
ภาษาองักฤษ จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการกิจกรรมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการ วิธีการ และทกัษะ
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ชีวิต ครูท่ีสอนภาษาองักฤษควรใชภ้าษาองักฤษส่ือสารตลอดคาบการเรียนการสอน แมน้อกห้องเรียนก็
ใหใ้ชบ่้อยๆ นกัเรียนนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ครูท่ีสอนในรายวิชาอ่ืนควรใชภ้าษาองักฤษมาก
ข้ึนดว้ย  วิธีการ ขั้นตอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเน้ือหาท่ีสอนควรใชเ้ป็นภาษาองักฤษมากข้ึนเช่นกนั 
บางรายวิชาสามารถใชเ้ป็นภาษาองักฤษตลอดหลกัสูตรได ้เช่น วิชาพลศึกษาสามารถบูรณาการกบัภาษา
ท่าทางไดง่้าย  
 9) สนบัสนุนใหเ้กิดการจบัคู่กบัโรงเรียนในกลุ่มอาเซียนเป็นลกัษณะ Sister School โดยมีการ
แลกเปล่ียนครูและนกัเรียนทุกๆ ปี หรือเรียนร่วมกนัในเวลาเดียวกนัโดยใชก้ารส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต   

 จะเห็นวา่ อาชีวศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อเขา้สู่การเป็นแรงงาน
ในประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งมาก โดยมีหลายมาตรการในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานอาเซียน แต่ท่ีใหค้วามสาํคญัมากคือการพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ควบคู่ไปกบัความสามารถดา้นอ่ืนๆ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเตรียมแรงงานไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. อุดมศึกษา 
 จากยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 จะเห็นไดว้่า อุดมศึกษาไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาประชากรให้เขา้สู่
ตลาดแรงงานเป็นสาํคญั แต่อยา่งไรก็ตามจากแผนยทุธศาสตร์ฯ จะเห็นไดว้่ายงัคงขาดมาตรการท่ีชดัเจน
ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทาํงานข้าม
วฒันธรรมของบณัฑิตไทย 

 1.1 มหาวทิยาลยั 
 1) จากส่วนต่างค่าจา้ง (Wage Premium) ระหว่างผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยักบัมธัยม
ปลาย หรืออาชีวศึกษามีแนวโน้มสูงข้ึนมาก เพราะผลจากการขยายตวัของอุปสงค์ต่อแรงงานท่ีจบ
มหาวิทยาลยัในช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว จึงทาํใหค้นส่วนใหญ่มุ่งสู่มหาวิทยาลยั ทาํใหจ้าํนวนนกัศึกษา
ในมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งยงัขาดความพร อม ทาํให้
แรงงานท่ีจบมหาวิทยาลยัมีคุณภาพแตกต่างกนัมากข้ึน อาจเป็นเพราะสาเหตุดงักล่าว ผูส้าํเร็จการศึกษา
หลายสาขาจึงมีอตัราว่างงานสูง ทั้งท่ีตลาดแรงงานยงัมีความตอ้งการแรงงานในสาขาดงักล่าว จึงทาํให้
ธุรกิจขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีประสบปัญหาไม สามารถสรรหาแรงงานท่ีมีคุณภาพได ้
จึงตอ้งหันมาจดัการศึกษาดว้ยตนเอง โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ ทั้งๆ ท่ี
เป็นสาขาวิชาท่ีมีการผลิตบณัฑิตเป็นจาํนวนมาก (นิพนธ์ พวัพงศกร  ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และดิลกะ ลทัธ
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พิพฒัน์, 2555) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีส่วนทาํใหต้ลาดแรงงานในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นสถานะอุปทานส่วนเกิน 
(ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และคณะ, 2555) ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงตอ้งสร้างความพร้อมทั้งในดา้นปัจจยันาํเขา้
ให้ได้มาตรฐาน และกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หรือมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษาร่วมกบัองคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อใหบ้ณัฑิตมี
คุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 2) การท่ีมหาวิทยาลยัมีการผลิตบณัฑิตทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากเกินความ
ตอ้งการ ในขณะท่ีผลิตบณัฑิตทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวิทยาศาสตร์สุขภาพไดน้อ้ยกว่า
ความตอ้งการ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) เป็นประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงจากหลายปัจจยัทาํให้เห็นว่า มหาวิทยาลยัควรยกระดบัคุณภาพบณัฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ให้สามารถออกไปทาํงานในตลาดแรงงานของประเทศอ่ืนในอาเซียนได ้ส่วนบณัฑิต
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น  อาจจะขาดแคลนมากข้ึนอีกดว้ย
เน่ืองมาจากสาเหตุสําคญั 3 ประการ คือ (1) ค่านิยมทางอาชีพ เด็กไทยไม่ค่อยนิยมเรียนทางดา้น
วิทยาศาสตร์ (กรวิทย ์ตนัศรี และสิรีธร จารุธญัลกัษณ์, 2555) อีกทั้งโดยส่วนใหญ่นกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์ก็มิใช่เพราะตอ้งการเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ตอ้งการเป็นแพทย ์
เน่ืองจากอาชีพแพทยไ์ดรั้บการยอมรับนบัถือจากสังคมเป็นอย่างมาก (ทีมงานเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม, 
2556) (2) ขอ้จาํกดัดา้นตาํแหน่งหนา้ท่ีของบณัฑิตทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนใหญ่
บริษทัอุตสาหกรรมในไทยเป็นบริษทัขา้มชาติ ซ่ึงจะจดัหาบุคลากรทางด้านการวิจยัและพฒันาจาก
ประเทศตนเองมาทาํงาน ทาํให้ไม่มีตาํแหน่งงาน และยงัทาํให้บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี (นิพนธ์ พวัพงศกร, 2555)  และ (3) ประเทศสมาชิก
อ่ืนในอาเซียนก็ยงัขาดแคลนแรงงานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอ้งการนาํเขา้แรงงาน
ดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) จากผลการศึกษาของวิทยากร เชียงกลู (2553) ดว้ยการ
วิจยัเชิงเอกสารท่ีนาํเสนอขอ้มูลเร่ืองการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์อย่างวิพากษว์ิจารณ์ 
โดยการทาํเป็นรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 บทบาทการศึกษากบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่า มีผูเ้ขา้เรียนระดบัอุดมศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงประมาณร้อยละ 
28 เท่านั้น อีกทั้งยงัมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองดว้ย ทั้งท่ีประเทศไทยตั้งเป้าเอาไวว้่าจะผลิตบณัฑิต
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 40 เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยขีั้นสูง 
ดังนั้น กลุ่มมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเฉพาะทางควรใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์ความสําคญัและความจาํเป็นของนักวิทยาศาสตร์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่าง
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีทาํคุณประโยชน์ในดา้นต่างๆ และเผยแพร่ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณูปการต่อสังคมให้แพร่หลาย และควรร่วมมือกบัโรงเรียนจดักิจกรรมแนะแนว จดันิทรรศการ จดั
ทศันศึกษา จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ จดัการแข่งขนัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดัเลือกและให้
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ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีความสนใจและความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน เพื่อกระตุน้การ
รับรู้และความสนใจของนกัเรียนซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกเรียนได ้ 
 3) จากการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2555) พบวา่ เม่ือมีขอ้ตกลงใหแ้รงงานใน 7 สาขา
อาชีพสามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรีในประชาคมอาเซียน แรงงานจากประเทศอ่ืนในประชาคมอาเซียน
ต่างก็ตอ้งการเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งจากการเปิดเสรีทางการศึกษา จะทาํให้มี
นกัศึกษาต่างชาติเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัของไทยมากข้ึน ประกอบกบัต่อไปประชากรวยัเรียนของ
ไทยท่ีจะเขา้สู่มหาวิทยาลยัจะมีจาํนวนลดลงจากแนวโนม้ของโครงสร้างประชากรท่ีมีอตัราการเกิดลดลง  
มหาวิทยาลยัจึงควรปรับบทบาท 2 ประการสาํคญั คือ เตรียมรับมือกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะ
แรงงานอาเซียนท่ีทาํงานในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลกัสูตรนานาชาติท่ีได้
มาตรฐานสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชากรในประชาคมอาเซียน เช่น หลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยจากงานวิจยัเร่ือง "การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดตลาดอาเซียน" โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พบว่า ต่อไปภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของอาเซียนเท่าเทียมกับภาษาองักฤษ เพราะ
ประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางของอาเซียน รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ลาว เขมร พม่า สนใจมา
เรียนภาษาไทยมากข้ึน (มติชน, 2555) 
 4) มหาวิทยาลยัตอ้งหามาตรการท่ีชดัเจนในการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกอบวิชาชีพ และ
การทาํงานขา้มวฒันธรรมให้แก่บณัฑิตไทย ท่ีจะตอ้งทาํงานร่วมกบัองคก์รขา้มชาติ หรือทาํงานร่วมกบั
เพื่อนร่วมงานต่างชาติในอนาคตอนัใกลน้ี้ ดว้ยการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษาอย่างจริงจงั โดยเพิ่ม
เง่ือนไขให้นกัศึกษาฝึกงานกบัองคก์รขา้มชาติให้มากข้ึน และร่วมมือกบัองคก์รเหล่านั้นในการกาํหนด
มาตรฐานการฝึกงาน รวมไปถึงการประเมินผลการฝึกงานอย่างเขม้งวดจริงจังด้วย รวมทั้ งจัดให้มี
โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ์และนกัศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อใหบ้ณัฑิตคุน้เคยกบัการปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นต่างวฒันธรรม และยงัไดฝึ้กใชภ้าษาควบคู่กนัไปดว้ย 

 1.2 วทิยาลยัชุมชน 
 1) เม่ือพิจารณาจากการดาํเนินงานของวิทยาลยัชุมชนแลว้ อาจกล่าวไดว้่า หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนยงั
ไม่ครอบคลุมการสร้างเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องแรงงานอาเซียน โดยยงัขาดการส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยงัไม่
เห็นการดาํเนินงานทางดา้นการส่งเสริมใหป้ระชากรเป็นผูเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตดว้ย ส่ิงสาํคญัท่ี
วิทยาลยัชุมชนควรตระหนักก็คือ การส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนได้พฒันาตนเองอย่างรอบด้าน 
รวมทั้งเสริมสร้างศกัยภาพทางปัญญาของประชากรในแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้ป็นผูท่ี้มีเหตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองท่ีดี และมีความรับผดิชอบดว้ย  
 2) เม่ือทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไขทั้งภายในและภายนอกทางดา้นการบริหารวิชาการของ
วิทยาลยัชุมชนท่ีเป็นฝ่ายงานหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาแรงงาน และประชากร โดยอาศยัขอ้มูลจาก
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แผนยทุธศาสตร์วิทยาลยัชุมชน พ.ศ. 2554-2556 (วิทยาลยัชุมชนพงังา, 2555) พบว่า วิทยาลยัชุมชนมีจุด
แข็งทางดา้นความหลากหลายของ หลกัสูตรการเรียน มีการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่าง
สมํ่าเสมอ การจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของชุมชนและยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตํ่าและสามารถลดตน้ทุนค่าเสียโอกาสผูเ้รียน/ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้ บุคลากรมี
ความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง มี
การใชส่ื้อและเทคโนโลยกีารศึกษาในการจดัการเรียนการสอน มีสถานท่ีจดัการศึกษาท่ีครอบคลุมทัว่ทั้ง
จงัหวดั มีวิทยากรและอาจารยพ์ิเศษท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ความชาํนาญ และมีประสบการณ์ตรงกบัวิชาสอน 
มีคณะท่ีปรึกษาทางดา้นงานวิชาการ มีระบบฐานขอ้มูลผูเ้รียนท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีโอกาสจากนโยบาย
ภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของวิทยาลยัชุมชน 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายและแผนระยะยาวสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ของวิทยาลยัชุมชน แนวโนม้จาํนวนและอายุของประชากรในประเทศไทยท่ีกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุ
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของวิทยาลยัชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีให้การสนับสนุน
ทรัพยากรในการจดัการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใตต้อนบนให้การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อทาํ
วิจยั มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในชุมชนท่ีมีความหลากหลาย ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดง่้าย 
 แต่อยา่งไรก็ตามวิทยาลยัชุมชนมีจุดอ่อน คือ มีการทาํวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนและผูเ้รียนนอ้ย ไม่มี
หลกัสูตรท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบ E-learning ในสถานท่ีจดัการศึกษาบางแห่งยงัขาดความ
พร้อมในด้านส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษา ขาดแหล่งเรียนรู้ทั้งห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต
รวมทั้งมีอุปสรรคจากผูเ้ขา้เรียนในระดบัอนุปริญญามีความแตกต่างกนัมาก ทั้งพื้นฐานความรู้ อาชีพ 
ประสบการณ์ และอาย ุ นกัศึกษาระดบัอนุปริญญาออกกลางคนัเน่ืองจากเวลาในการประกอบอาชีพไม่
สอดคลอ้งกบัเวลาในการจดัการเรียนการสอน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีแผนส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตท่ีชดัเจน 
 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวทาํใหส้ามารถวางกลยทุธ์ และแนวทางของวิทยาลยัชุมชนในการ
พฒันาแรงงานเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดด้งัน้ี 

2.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารยท์าํวิจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบับริบทพื้นท่ี เพื่อ
พฒันาชุมชนและผูเ้รียนในทุกดา้น โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใตต้อนบน สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสมศกัด์ิ ตนัติแพทยางกูร (2556) ท่ีแนะให้
ครูวิทยาลยัชุมชนทาํวิจยัเปิดองค์ความรู้ทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาชุมชนให้พร้อมรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
2.2) เพิ่มช่องทางการจดัการเรียนรู้ดว้ย E-learning เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูเ้รียนท่ีออกกลางคันสูงถึงร้อยละ 20 
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เน่ืองมาจากสาเหตุสําคญั คือ ทาํงานแลว้และไม่มีเวลามาเรียน (อรุณวรรณ มุขแกว้ และ
นนัทิกา นาคฉายา, 2554; วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร, 2554) น่าจะช่วยลดปัญหาการออก
กลางคนัไดส่้วนหน่ึง รวมทั้งยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพแรงงานไทยไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
2.3) สร้างภาคีเครือข่ายกบัหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเพ่ือบูรณาการทรัพยากร 
และแหล่งเรียนรู้ร่วมกนั 
2.4) วิทยาลยัชุมชนเป็นหน่วยงานท่ีทาํงานใกลชิ้ดชุมชน จึงทาํให้รับรู้ความตอ้งการของ
ชุมชน รวมทั้งทาํให้มีขอ้มูลเชิงลึกของแต่ละพื้นท่ี จึงควรนาํมาใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
ความพร้อมใหแ้ก่ชุมชน โดยควรสร้างหลกัสูตรตามความถนดั และตามอตัลกัษณ์ของแต่ละ
พื้นท่ีให้มากข้ึน เพื่อช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชน และแรงงานในชุมชนให้สามารถ
แข่งขนัในตลาดแรงงานอาเซียนได ้

2. อาชีวศึกษา  
  1) ท่ีผา่นมานกัศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะฝีมือท่ีดีมากจนสามารถชนะการแข่งขนัระดบัประเทศ
ไดใ้นหลายรายการ แต่กลบัไม่มีการพฒันาแรงงานฝีมือเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัเม่ือกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน แรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็มีเป้าหมายจะเขา้มาทาํงานในตลาดแรงงาน
ไทย ซ่ึงจะทาํให้ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษาของไทยหางานทาํได้ยากข้ึน ทั้ งน้ีคาดว่า อัตราการแย่งงาน
ภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1 ต่อ 10 จากปัจจุบนัอยูท่ี่ 1 ต่อ 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) จึงเป็น
ความทา้ทายอยา่งยิ่งของอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างระบบการพฒันาทกัษะฝีมือของแรงงานอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ใหมี้ความเช่ียวชาญและโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยอาจกาํหนดใหแ้รงงานอาชีวศึกษาตอ้ง
เขา้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมเป็นระยะ  รวมถึงการส่งเสริมทกัษะในการทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน
ท่ีมาจากหลากหลายวฒันธรรมกเ็ป็นส่ิงสาํคญัเช่นกนั อาชีวศึกษาจึงควรทาํการพฒันาควบคู่กนัไป  
 2) จากผลการวิจยัพบว่า ผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบั ปวส.ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานจะมีส่วน
ช่วยทาํใหไ้ดรั้บการจา้งงานเร็วข้ึน โดยมีระยะเวลาการว่างงานเฉล่ียเพียง 0.8 เดือนเท่านั้น ในขณะท่ีหาก
ไม่มีประสบการณ์การทาํงานจะมีระยะเวลาการว่างงานเฉล่ียสูงถึง 4.2 เดือน (ยงยุทธ แฉลม้วงษ ์และ
คณะ, 2555) ซ่ึงขอ้มูลน้ีช่วยยืนยนัประโยชน์ของการจดัการศึกษาแบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาไดเ้ป็น
อย่างดี ดังนั้น อาชีวศึกษาควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี และสหกิจศึกษาในหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานอาเซียนใหม้ากข้ึน 
 3) จากขอ้มูลของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) พบว่า ตลาดแรงงานไทยยงัขาด
แคลนผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. โดยจากการวิจยัเร่ือง “ขอ้เสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัสุขภาวะคนไทย” ของวรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553) ท่ีทาํการรับฟังความคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ทั้งจากภาคประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน เอกชน สถาบนั
ศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกบัการศึกษาจากภาคสนาม เอกสารรายงานการวิจยัท่ี
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เก่ียวขอ้ง และจากการสัมมนา ระบุว่า เป็นผลมาจากค่านิยมของผูเ้รียนท่ีไม่ค่อยให้ความสาํคญักบัการ
เรียนอาชีวศึกษา ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายหน่ึงของอาชีวศึกษาท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการปรับค่านิยมของ
ผูเ้รียน เพื่อเพิ่มจาํนวนแรงงานระดับ ปวช. ให้เพียงพอกับความตอ้งการ โดยน่าจะดาํเนินการสร้าง
หลกัสูตรร่วมกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศอย่างจริงจงั และเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาก็ไดรั้บ 2 วุฒิ
การศึกษา คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ และ ปวช. เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญั 
และประโยชน์ของการเรียนอาชีวศึกษามากข้ึน ซ่ึงน่าจะช่วยลดปัญหาค่านิยมไดส่้วนหน่ึงดว้ย ส่วน
แรงงานในระดบั ปวส.ท่ีมีจาํนวนเกินความตอ้งการนั้น (ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และคณะ, 2555) จะตอ้ง
พฒันาศกัยภาพแรงงานระดบั ปวส.ใหส้ามารถกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานอาเซียนได ้เพื่อลดแรงงานส่วนเกิน
ในตลาดแรงงานไทย 
 4) งานวิจยัเก่ียวกบัอาชีวศึกษาในประเทศไทยยงัขาดความทนัสมยั และมกัเป็นกรณีศึกษาของ
สถาบนั หรือหลกัสูตร ทาํให้มีขอ้จาํกดัในการอนุมาน และวิเคราะห์ปัญหาในระดบัประเทศ อย่างไรก็
ตาม งานวิจยัท่ีผ่านมาพบปัญหาท่ีสาํคญัของอาชีวศึกษา ดงัน้ี ปัญหาดา้นครู ส่ือการเรียนการสอน ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลประเมินผล ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดา้นงบประมาณ (ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์และคณะ, 2555) จากขอ้มูลน้ี อาชีวศึกษาควรใหค้วามสาํคญักบัการ
วิจยัในระดบัประเทศให้มากข้ึน จะไดท้ราบปัญหาท่ีแทจ้ริงและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้สามารถดาํเนินการ
พฒันาอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งตรงจุด โดยเฉพาะเม่ือแรงงานอาชีวศึกษากาํลงัจะกลายเป็นกลไกสาํคญัของ
ตลาดแรงงานอาเซียน 

บทสรุป 
 หน่วยงานการศึกษาท่ีมีบทบาทในการเตรียมแรงงานท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาทั้ง 3 หน่วยงานต่าง
ก็มีพนัธกิจในการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อเขา้สู่การเป็นแรงงานอาเซียนท่ีแตกต่างกนัไป ตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั แต่จะเห็นไดว้่ามีความครอบคลุมแรงงานในทุกส่วนของสังคม และต่างก็มี
เป้าหมายเดียวกนั คือ พฒันาแรงงานให้มีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานอาเซียน แต่อย่างไรก็
ตาม ส่ิงสาํคญัท่ีหน่วยงานการศึกษาทั้ง 3 หน่วยงานตอ้งคาํนึงถึงก็คือ การพฒันาเพียงทกัษะทางวิชาชีพ
แต่ดา้นเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการดาํรงชีวิต หรือการมุ่งเนน้การพฒันาทางดา้นภาษาองักฤษเพียง
อยา่งเดียวก็ยงัไม่เพียงพอเช่นกนั การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นแรงงาน และประชากรอาเซียนท่ีพึง
ประสงคใ์นดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัในท่ามกลางความ
หลากหลาย ภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม การทาํงานขา้มประเทศ เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั ท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการหาแนวทางเพื่อสร้างแรงงานให้เป็นแรงงานอาเซียนท่ีมี
ศกัยภาพรอบดา้นอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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