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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประเมินระดับความรู้ พื ้นฐานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับข้ อมูลของประชาคมอาเซียนและเพื่อศึกษาการ
เตรี ย มความพร้ อมของนัก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน โดยทํ าการสุ่มตัวอย่างของนักศึกษาทุกชัน้ ปี ทัง้ 9 คณะ
ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน
386 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยเป็ นแบบให้ เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตัวเลือก และ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป
โปรแกรม SPSS หาค่าสถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)
การทดสอบสมมติฐานกําหนดนับสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
1. ระดับความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่า ผลรวมเฉลี่ยของจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูก คือ 151 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.88 โดยหัวข้ อที่มีผ้ ตู อบถูกสูงที่สดุ คือ ข้ อ 3.
“เลขาธิการอาเซียนคนปั จจุบนั คือใคร” มีผ้ ตู อบถูก 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.84 และหัวข้ อที่มีผ้ ู
ที่ตอบถูกน้ อยที่สดุ คือ ข้ อ 6. “วัตถุประสงค์ความร่ วมมือด้ านแรงงานภายใต้ การประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน” มีผ้ ตู อบถูก 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.74
2. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการเข้ าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.44, SD=0.524)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ด้ านระเบียบในการทํางาน ( x =3.75,
SD=0.364) และด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออก
ประเทศ ( x =3.05, SD=0.823)

3. ความพร้ อมของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครกับ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ และความพร้ อมที่จะพัฒนาทักษะของตนเองสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.75, SD=0.364) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการตื่นตัวหรื อความ
กระตือรื อร้ นของนักศึกษาในการเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงได้ ดีพอสมควร
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนจําแนก
ตามเพศ ชันปี
้ และคณะต่างกันมีการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
มีสทิ ธิ์รับรู้ และเรี ยนรู้ ในเรื่ องของประชาคมอาเซียนที่เท่าเทียมกัน ดังนัน้ เพศ ชันปี
้ และคณะจึงไม่
มีผลต่อการการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนแต่อย่างไร
เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถรับข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน
****************************
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ABSTRACT

The objectives of this research is to study and evaluate knowledge base level of
RMUTP students regarding information of ASEAN Community and to study their
readiness to approach into ASEAN labor markets by doing the random sampling of 386
RMUTP students all-year levels from 9 faculties who are studying bachelor degree.
Tools for collecting data are questionnaires on basic knowledge of ASEAN Community
and readiness of RMUTP students towards ASEAN Labor Markets by choosing one
answer from multiple choices with 5 rating scales. Analyzing data by using readymade
computer program SPSS for statistic, percentile, standard deviation, t-test, f-test. All test
statistics is statistically significant at 0.05 level. The results can be summarized as
follows:
1. Basic knowledge of ASEAN Community of RMUTP students are discovered
that 151 students = 39.12% are correct and 235 students = 60.88% are wrong. The
topic that most students got correct answer is Item 3) “Who is the present SecretaryGeneral of ASEAN?” 258 students = 66.84% and the topic that got few correct answers
is Item 6) “What is the purpose of labor cooperation at the ASEAN Labor Ministers’
Meeting?” only 26 answers = 6.74% are correct.
2. Opinion levels of RUMTP students towards ASEAN labor markets were
discovered overview is moderately ( x = 3.44, SD = 0.524) and when considering side
by side discovered high average is work regulation ( x = 3.75, SD = 0.364) and low
average is variety of labor movement in-out the country ( x = 3.05, SD = 0.823)

3. Readiness of RMUTP students to move into ASEAN labor markets discovered
that students are ready to learn and develop their skill to move into ASEAN community.
Overview is on high proficiency ( x = 3.75, SD = 0.364), which shows RMUTP students’
enthusiasm and reasonably well prepared for the incoming changes.
4. Comparison of average scores for the readiness of RMUTP students to move
into ASEAN labor markets classified by sex, year level and faculties is not much different
and statistically insignificant as people have equal right to learn and get knowledge of
ASEAN community regardless of sex, year level and faculties. Therefore, this does not
affect RMUTP for readiness to move into ASEAN labor markets as all students have the
same right to learn.
****************************

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จัย นี ้ สํ า เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าอย่า งยิ่ ง จากนางประดิษ ฐา นาครั ก ษา
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ ให้ คําปรึ กษา
ข้ อชี ้แนะ และความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทัง่ ลุล่วงไปได้ ด้วยดี คณะผู้วิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ นางยุพ า มาระสุต ร์ หัว หน้ างานกี ฬ าและกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ให้ ความกรุ ณาในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ของ
งานวิจยั และให้ คําแนะนําในการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
ขอขอบพระคุณ นางสาวมัลลิก า วี ระสัย หัว หน้ า งานแนะแนวการศึก ษาและอาชี พ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่กรุณาตรวจทาน แก้ ไข และปรับปรุงข้ อผิดพลาดต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี ้ ตลอดจนคําวิจารณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ศึกษา
เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์มากขึ ้น
ขอขอบพระคุณ นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง และนายกัมพล ดวงสีใส ที่ได้ ให้ ความกรุ ณา
แนะนําแนวทางการนําเสนอ ตรวจทาน และแก้ ไขเนื ้อหาด้ วยความเต็มใจ ตลอดจนจุดประกาย
ความคิด แนะนําแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอคําวิจารณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
อีกทังคอยเป็
้
นกําลังใจให้ คอยช่วยเหลือ คอยถามไถ่เรื่ องราวปั ญหาต่างๆ และให้ คําแนะนําที่ดี
เสมอมา
สุดท้ ายนี ้ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เป็ นผู้สนับสนุน
และเป็ นผู้อดุ หนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี ้
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หน้ า
แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที 21
ปี การศึกษา 2556 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จําแนกตามคณะ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจําแนกตามองค์ ประกอบ
23
ของการมีส่วนร่ วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และค่า
ความเชื่อมัน่ รวม
จํานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้ อมูล
27
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29
พระนคร ต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกรายด้ าน
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30
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ด้ านการเปลีย่ นแปลงของระบบแรงงาน จําแนกรายข้ อ
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลพระนคร ต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ด้ านระเบียบในการทํางาน จําแนกรายข้ อ
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
33
มงคลพระนคร ต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ด้ านรายได้ จําแนกรายข้ อ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 4-8 ระดั บ การเตรี ย มความพร้ อมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครกั บ การเข้ าสู่ ต ลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน จําแนกรายข้ อ
ตารางที่ 4-9 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความ
พร้ อมของนัก ศึ ก ษาต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน จําแนกตามเพศ
ตารางที่ 4-10 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความ
พร้ อมของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเข้ าสู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน จําแนกตามชันปี
้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว
ตารางที่ 4-11 เปรี ย บเทีย บความแตกต่า งของคะแนนเฉลี ่ย ระดับการเตรี ยม
ความพร้ อมของนักศึกษาต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน จําแนกตามคณะโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว

หน้ า
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน มีวตั ถุประสงค์ม่งุ ให้ อาเซียนเกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้ าขายระหว่างกัน ส่งเสริ มให้ อาเซียนเป็ น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ ายเสรี ด้านเงินทุน สินค้ า บริ การ การลงทุน แรงงาน
ฝี มือ เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน การลดช่องว่างระดับการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริ มให้ อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ ากับประชาคมโลกได้ อย่างไม่อยู่ใน
ภาวะที่เสียเปรี ยบต่อไป
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ภายในปี 2558 ของประชาคม
อาเซียนนัน้ ถือเป็ นพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวข้ ามสหภาพทางภาษี ศลุ กากร
(Custom Union) มาเป็ นตลาดร่วม (Common Market) ซึง่ ถือว่า มีลกั ษณะเฉพาะหรื ออัตลักษณ์
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี ้ลัดขันตอนของการพั
้
ฒนาสูก่ ารรวมกลุม่ ทาเศรษฐกิจ
อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน
ระบบเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนย้ ายศูนย์กลางมายังเอเชียมากขึ ้นตามลําดับ ขณะที่
ประเทศต่างๆ จะเดินหน้ าเปิ ดเสรี มากขึ ้นเรื่ อยๆ ภาวะไร้ พรมแดนจะเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้น
โดยทัว่ ไปในศตวรรษที่ 21 จะเกิดการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุม่ คือ การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจในภูมิเอเชียตะวันออก การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริ กา การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในยุโรป ขณะที่มนุษยชาติต้องเผชิญปั ญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เป็ นปั ญหา
ร่ วมกัน มากขึน้ โดยเฉพาะภัยพิบัติท างธรรมชาติและภาวะโลกร้ อน เป็ นต้ น ดัง นัน้ ในแง่ของ
การศึกษา นักศึกษาต้ องมีความกระตือรื อร้ นทางวิชาการและวิชาชีพที่ตวั เองเรี ยนมากขึ ้นกว่าเดิม
หากไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเปิ ดกว้ างทางเศรษฐกิ จและโอกาสการทํ า งานที่ เ พิ่มขึน้ ใน
ประชาคมเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ที่ เ รี ย นในสาขาวิ ช าชี พ 8 สาขาวิ ช าชี พ ที่ จ ะมี ก าร
เคลื่อนย้ ายแรงงานอย่างเสรี ความสามารถในการสื่อสารเป็ นภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เป็ นคุณสมบัติพืน้ ฐานที่จะประกันความก้ าวหน้ าในการทํ างานในอนาคตหรื ออาจจะหมายถึง
โอกาสในการมีงานทําหรื อไม่มีงานทําได้ หากเราไม่เก่งจริ ง ไม่มีคุณภาพจริ ง จบการศึกษาไป
นายจ้ างอาจไม่จ้างเรา นายจ้ างมีทางเลือกมากขึ ้นในการจ้ างแรงงานในอาเซียนได้ อย่างคล่องตัว
มากขึ ้น หากเรามีคณ
ุ ภาพจริง เราสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ โอกาสของเราก็มากกว่าเดิม
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เพราะเราสามารถเดินทางไปทํางานทัว่ ทังอาเซี
้
ยนโดยไม่มีข้อกีดกันสํ
้ าหรับผู้จบ 8 สาขาวิชาชีพที่มี
การเปิ ดเสรี ก่อน
เชื่อว่านักศึกษาของประเทศไทยหลายต่อหลายคนยังคงกังวลว่า เมื่อเรี ยนจบแล้ วอาชีพ
การงานของตนเองนันจะลดลงหรื
้
อไม่หลังจากที่มีการเปิ ดเสรี อาเซียนขึ ้น ซึง่ นักศึกษาของประเทศ
ไทยนันได้
้ มีการเตรี ยมความพร้ อมที่จะปรับตัว เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
ทัดเที ยมกับการเป็ นสมาชิกอาเซียนในอนาคตแล้ วหรื อยัง โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปี ที่หนึ่งในปี
การศึกษา 2555 นี ้ ในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า ปี 2558 จะต้ องเตรี ยมพร้ อมและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในด้ านใดเพิ่มขึ ้นบ้ าง เพื่อให้ สามารถดํารงอยูแ่ ละประกอบอาชีพที่ต้องการได้
ดังนัน้ ประเด็นด้ านแรงงานในการประกอบอาชีพของประชาคมอาเซียนดังกล่าว จึงเป็ น
ประเด็นที่ที่ผ้ ศู กึ ษามีความสนใจศึกษา กลุม่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในเรื่ องของความรู้ และการตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ ที่กําลังจะเกิดขึ ้น เพื่อเตรี ยมตัวให้ พร้ อม
กับการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อมที่จะเข้ าสู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน และในฐานะของนักศึกษา จะสามารถเตรี ยมตัวอย่างไรเพื่อ
พร้ อมรับกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างชาติที่จะอพยพเข้ ามาทํางานในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาและประเมิ นระดับความรู้ พื น้ ฐานของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเกี่ยวกับข้ อมูลของประชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื ้อหา
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาต้ องการศึกษาระดับความรู้ ที่เกี่ ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานอาเซียน
และระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน รวมทังแนวทางในการส่
้
งเสริ มความรู้ให้ แก่นกั ศึกษาให้ ดี
ยิ่งขึ ้น
2. ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ แก่ นักศึกษาทุกชัน้ ปี ทัง้ 9 คณะ ที่กําลังศึกษา
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ทราบถึงระดับความพร้ อมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
2. ทําให้ ทราบถึงระดับความรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานอาเซียน
3. ทําให้ มหาวิทยาลัยได้ รับทราบปั ญหา และแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริ มความตระหนักรู้
ให้ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตรงกันระหว่างผู้วิจยั และผู้อา่ นจึงกําหนดนิยามศัพท์ดงั นี ้
ความพร้ อม หมายถึง สภาพของบุคคลที่ มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์ เดิมสูง
พอที่ จะก่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ โดยสะดวก ในที่ นีเ้ หมายถึง ความรู้ การเตรี ยมตัว และทัศนะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการก้ าวเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ตลาดแรงงาน หมายถึง ความต้ องการแรงงานกับจํานวนงานที่มีอยู่ในขณะใด ขณะหนึ่ง
้ จะมีการว่าจ้ าง
ตราบใดที่มีความต้ องการแรงงานอยู่ ตราบนันก็
การค้ าเสรี หมายถึง เขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าสําหรับสินค้ าที่
ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง องค์การทางภูมิศาสตร์ การ
เองและองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก
ทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เ ซีย สิง ค์ โปร์ บูรไน ลาว กัม พูชา
เวี ย ดนาม และพม่ า โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มมื อ กัน ในหารเพิ่ ม อัต ราการเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิ ก และการธํ ารงรั กษา
สัน ติภาพและความมั่น คงในพื น้ ที่ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คลายข้ อพิพาทระหว่างประเทศ
สมาชิกอย่างสันติ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หมายถึ ง ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ มี เ ป้ าหมายด้ า น
้
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เศรษฐกิจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนความร่ วมมือระหว่างประเทศอาเซียน จํานวนทังหมด
ประเทศ
การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี หมายถึ ง แรงงานในประเทศที่ เ ป็ นสมาชิ ก สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสเลือกทํางานในสถานที่ที่แสดงศักยภาพได้ สงู สุด
ซึง่ ในที่สดุ ก็จะนํามาสูก่ ารสร้ างรายได้ ที่สงู ขึ ้น
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นั กศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกชันปี
้ ทัง้ 9 คณะ ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
้ ที่ 4
ชัน้ ปี หมายถึง ชันปี
้ ที่นกั ศึกษา ศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 ถึง ชันปี
คณะ หมายถึง คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ ดังนี ้
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
- คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน
่

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ องความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการ
เข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. แนวคิด ทฤษฎีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่างประเทศ
3. แนวคิด ทฤษฎีการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
5. สมมุตฐิ านและกรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิด ทฤษฎีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โลกยุคโลกาภิวตั น์ปัจจุบนั เป็ นโลกของความร่ วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ ทาง
ความมั่นคง เศรษฐกิ จ และการค้ า ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในโลก เช่น ยุโรป อเมริ กา เอเชีย และ
แอฟริ กาต่างก็รวมกลุม่ กันเพื่อสร้ างโอกาสและอํานาจต่อรอง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้ าและการลงทุนเช่นเดียวกัน ได้ แก่ สหภาพยุโรป (European Union: EU) เขตการค้ าเสรี อเมริ กา
เหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) สหภาพแอฟริกา (African Union: AU) เป็ นต้ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มอาเซียนให้ เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียว
มีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การและการลงทุน แรงงานฝี มือและเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ.2558
(ค.ศ.2015) และได้ กําหนดยุทธศาสตร์ สําคัญ 4 ด้ านคือ
1.1 การเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่ วมกัน ให้ มีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การการ
ลงทุนแรงงานฝี มือและเงินทุนอย่างเสรี โดยมีรูปแบบการดําเนินการต่อไปนี ้
1.1.1 การดําเนินการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของสินค้ าอย่างเสรี (Free flow of
goods)มุ่งเน้ นการลดอุปสรรคในการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็ น
อุ ปสรรคที่ เ กิ ด จากภาษี ศุ ล กากรและข้ อจํ า กั ดทางการค้ า ที่ มิ ใช่ ภาษี การปรั บ ปรุ ง กฎว่ า ด้ ว ย
แหล่งกําเนิดสินค้ าของอาเซียนให้ ทนั สมัยและเอื ้อต่อการค้ าขายในภูมิภาค ตลอดจนการวางมาตรการ
ที่จะอํานวยความสะดวกทางการค้ าในด้ านต่าง ๆ เช่น การจัดตัง้ ASEAN Single Window ที่จะทําให้ ผ้ ู
ส่งออกนําเข้ าเกิดความสะดวกในการติดต่อประสานหน่วยงานโดยยื่นเอกสารเพียงจุดเดียว
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1.1.2 การดําเนินการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของบริ การอย่างเสรี (Free flow of
services) มีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการเข้ ามาประกอบธุรกิจบริ การ โดยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างเสรี และผู้บริ โภคมีเสรี ภาพที่จะเลือกใช้ บริการต่างๆ ตามความพึงพอใจ ทังนี
้ ้ สาขา
้ ้ าหมายเร่ งรัดการรวมกลุ่มให้ เห็นผลเป็ นรู ปธรรมมี 5 สาขา ได้ แก่ สาขา
ธุรกิจบริ การที่อาเซียนตังเป
ท่องเที่ยว การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์
1.1.3 การดําเนินการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของการลงทุนอย่างเสรี (Free flow of
investment) ได้ มีการจัดทําความตกลงด้ านการลงทุนของอาเซียนฉบับใหม่ (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงที่มีอยู่เดิม คือ ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (
Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 1998 และความตกลงด้ านการส่งเสริ มและ
คุ้มครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of Investment) 1987 ความตกลง
ฉบับใหม่นี ้ครอบคลุมเนื ้อหา 4 ด้ านหลัก คือ การคุ้มครองการลงทุน การอํานวยความสะดวกและความ
ร่วมมือในการลงทุน การส่งเสริ มการลงทุน และการเปิ ดเสรี การลงทุน เพื่อเป็ นการเพิ่มและรักษาระดับ
ความสามารถของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาค
อาเซียนด้ วยกัน
1.1.4 การดําเนินการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของเงินทุนอย่างเสรี (Free flow of
capital)ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดโดยรัฐมนตรี การคลังของอาเซียน เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
ตลาดทุนและการเคลื่อนย้ ายเงินทุนที่เสรี มากขึ ้น โดยประเทศสมาชิกยังสามารถมีมาตรการเพื่อรักษา
เสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศได้
1.1.5 การดําเนินการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free flow
of skilled labor)แสวงหาความร่วมมือที่จะสร้ างมาตรฐานที่ชดั เจนของแรงงานมีฝีมือ และอํานวยความ
สะดวกให้ กบั แรงงานมีฝีมือที่มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานที่กําหนด ให้ สามารถเคลื่อนย้ ายไปทํางานใน
กลุม่ ประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึ ้น
1.2 การสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยส่งเสริ ม
กรอบนโยบายด้ านเศรษฐกิ จที่ สําคัญ เช่น นโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิ ในทรั พย์ สินทาง
ปั ญญานโยบายภาษี การคุ้มครองผู้บริ โภค และการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการเงิน การขนส่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน
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1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่ างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิกโดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาและเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้ กรอบการริ เริ่ มการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for
ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.4 การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก เน้ นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทําเขตการค้ าเสรี และการสร้ างเครื อข่ายด้ านการ
ผลิตและจําหน่ายเป็ นต้ น
ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึง่ เป็ นผลมาจาก
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลีประเทศอินโดนี เซีย ได้
กําหนดให้ จดั ทําข้ อตกลงยอมรับร่ วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้ าน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชี พหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพหรื อแรงงาน
เชี่ยวชาญ หรื อผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้ อย่างเสรี การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ดงั กล่าวเป็ น
การเคลื่อนย้ ายเฉพาะแรงงานฝี มือและจะต้ องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ กําหนดไว้ ในข้ อตกลง
ยอมรับร่ วมกัน (MRAs) ของอาเซียน การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี นนจะเริ
ั ้ ่ มต้ นในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.
2015) ซึง่ ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ จดั ทําข้ อตกลงยอมรับร่ วมกันแล้ วใน 7 สาขาด้ วยกันคือ
วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสํารวจ แพทย์ทนั ตแพทย์และนักบัญชีส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณา ข้ อตกลงยอมรับร่ วมกันนีป้ ระเทศสมาชิกได้ กําหนดเบือ้ งต้ นที่ จะเปิ ดเสรี ใน
ตลาดแรงงานทักษะหรื อแรงงานฝี มือนําร่ องในกลุ่มบริ การ 4 สาขา ได้ แก่ ท่องเที่ยว สุขภาพ การบิน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ เป้าหมายการลดอุปสรรคการประกอบวิชาชีพใน 8 ภูมิภาค ทัง้ นี ้
บุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์ เงื่อนไขคุณสมบัติตามที่แต่ละ
ประเทศกําหนดได้ ก็จะเข้ าไปทํางานในกลุม่ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ อย่างเสรี
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดําเนินการในการมุ่งสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนได้
มอบหมายให้ ประเทศต่างๆ ทําหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ใน
การเปิ ดเสรี สินค้ าและบริ การในสาขาสําคัญ 11 สาขา เพื่อส่งเสริ มการผลิตสินค้ าโดยใช้ วตั ถุดิบและ
ชิ ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน ดังนี ้
- พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร(Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries)
- มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles
and Apparels)

8
- อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based
products)
- ฟิ ลิปปิ นส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์(Electronics)
- สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare)
- ไทย สาขาการท่องเที่ยว(Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel)
ทังนี
้ ้ สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบินนันซึ
้ ง่ ให้ ประเทศไทยรับผิดชอบนัน้ ถือว่าสอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาคนี ้
ดังนัน้ การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียนดังกล่าวจะทําให้ เศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนีม้ ี
ความเข้ มแข็งขึ ้นอย่างมาก และจะเป็ นแหล่งการลงทุนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดัน 3 ของโลก
รองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเท่านัน้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ
อาเซียนจะได้ รับประโยชน์ จากการค้ ากับประเทศสมาชิกอาเซียน เป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กับตลาดแรงงานไทยและสร้ างโอกาสการมีงานทําแก่แรงงานไทยมากขึน้ ผลกระทบจากการค้ า
บริ การด้ านแรงงานเสรี การค้ าเสรี ได้ ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและภาค
แรงงาน ซึ่งจะนํ าไปสู่ความต้ องการแรงงานไร้ ฝี มื อและกึ่งฝี มื อมากขึน้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ อัญมณี และเครื่ องประดับ ซึ่งจะส่งผลให้ อัตราค่าจ้ างสูงขึน้ นอกจากนี ้
มาตรฐานแรงงานหรื อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ แรงงานในกระบวนการผลิตต่างๆ จะสูงขึ ้น ความก้ าวหน้ า
ในอาชีพสําหรับแรงงานที่มีฝีมือและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจะอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้น การเปิ ดเสรี
ทางการค้ าจะช่วยส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ดีขึ ้น ตลอดจนสวัสดิการของผู้ใช้ แรงงานใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อัญมณี และธุรกิจบริการเป็ นต้ น
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ (2554) ได้ กล่าวว่า ผลกระทบของการเปิ ดการค้ าบริ การเสรี
มิได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางบวกต่อผู้ใช้ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่อาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ความไม่มั่นคงในอาชี พของแรงงานไร้ ฝี มื อและนํ ามาซึ่งปั ญหาช่ องว่างทางรายได้ และสวัสดิการ
ระหว่างผู้ใช้ แรงงานที่มีระดับฝี มือแตกต่างกัน และระหว่างแรงงานที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน
กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานที่จะมีปัญหามากที่สดุ ในการปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้ อมกับสถานการณ์คือ กลุม่ แรงงาน
ที่อยูใ่ นวัยกลางคนขึ ้นไป (มากกว่า 40 ปี ) และกลุม่ แรงงานไร้ ฝีมือหรื อผู้มีการศึกษาน้ อย
การแข่งขันด้ านการค้ าบริ การนันจะมี
้ ลกั ษณะที่แตกต่างจากการแข่งขันของสินค้ าโดยเฉพาะ
การบริ การวิชาชีพซึ่งจะมีลกั ษณะเฉพาะหรื อผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี
นักกฎหมาย ในหลายประเทศมักมีการทําความตกลงเปิ ดเสรี ด้านวิชาชีพ โดยจัดทําความตกลงยอมรับ
คุณสมบัตวิ ิชาชีพของกันและกันไว้ หรื อที่เรี ยกว่า Mutual Recognition Agreement: MRA ซึง่ จะทําให้
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ผู้ประกอบวิชาชีพจากประเทศหนึ่งสามารถเข้ าไปทํางานในอีกประเทศหนึ่งได้ ผลกระทบจากการค้ า
บริ การเสรี จึงขึ ้นอยู่กับว่า วิชาชีพนันเป็
้ นสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพ
เดียวกันจากต่างประเทศหรื อไม่ บางสาขาวิชาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อการแข่งขันมากกว่าสาขาวิชาชีพ
อื่นที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น วิชาชีพกฎหมายซึง่ ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ระบบกฎหมายของ
ประเทศนัน้ และสอบประกาศนียบัตรให้ ได้ ก่อนถึงจะประกอบอาชีพได้ จึงเป็ นการยากที่ทนายความ
ของประเทศหนึ่งจะสามารถไปประกอบอาชีพทนายความในอีกประเทศหนึ่งได้ เพราะระบบกฎหมาย
ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน หรื อในการประกอบวิชาชีพบัญชีก็ต้องสอบประกาศนียบัตรเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี แม้ ระบบบัญชีของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันบ้ างแต่ก็ไม่เท่ากับกรณี ของการ
บริ การด้ านกฎหมาย
ทังนี
้ ้ นักเรี ยนนักศึกษา จึงควรที่จะเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สําหรับ
ใช้ ในการสื่อสารและการทํางาน รวมทังความรู
้
้ ด้านวิชาการในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาหลักที่
ได้ มีการจัดทําข้ อตกลงยอมรับร่ วมกันแล้ ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสํารวจ
แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึง่ เป็ นสาขาที่จําเป็ นต้ องมีพื ้นฐานด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มาก่อน อย่างไรก็ดีจากการสํารวจของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน โดย (2553) เรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 736 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ 99.46 ยังไม่ทราบเรื่ องการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซียน มีเพียง
ร้ อยละ 0.54 เท่านัน้ ที่มีความรู้ ความเข้ าใจ ดังนัน้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจึงควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ ความรู้ ในเรื่ องนี ใ้ ห้ มากขึน้ เพื่ อสถาบันการศึกษาต่างๆ จะได้ จัดเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ นิสิต
นักศึกษาที่จะเข้ าสูต่ ลาดแรงงานเสรี ซงึ่ จะมีการแข่งขันกันมากขึ ้นอย่างแน่นอน
จากรายงานการวิ จัยเรื่ อง "แรงงานต่างด้ าวเข้ าเมื องผิ ดกฎหมายกับปั ญหาความมั่นคง
แห่งชาติ ปั ญหาสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ" วุฒิสภา (2546) ได้ กล่าวว่า ปั จจุบนั ประเทศไทย
ประสบปั ญหาการลักลอบเข้ าเมืองของแรงงานข้ ามชาติซงึ่ มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนส่งผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองระหว่างประเทศ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535 เป็ นต้ นมา
จากเหตุการณ์ในประเทศพม่าที่มีการปราบปรามประชาชนจนกลายเป็ นจลาจลทางการเมือง ทําให้ มี
ประชาชนจากพม่าลักลอบเข้ าประเทศไทยเป็ นจํานวนนับแสนคน อีกทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จของไทยที่
พัฒนาและเจริ ญเติบโตสูงขึ ้น โดยเฉพาะในภาคก่อสร้ างและภาคประมง จึงเกิดความต้ องการแรงงาน
ระดับล่างจํานวนมาก รัฐบาลไทยจึงต้ องใช้ นโยบายที่ยืดหยุ่นขึ ้น โดยอนุญาตให้ มีการจ้ างแรงงานข้ าม
ชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาที่มีสถานะเป็ นผู้หลบหนีเข้ าเมืองผิดกฎหมายได้ โดยอาศัยมติ
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คณะรัฐมนตรี หรื อเพื่อยกเว้ นกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการทํ างานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2521 อนุญาตให้ มีการจ้ างผู้หลบหนี เข้ าเมืองผิด
กฎหมายจากทัง้ สามประเทศให้ อาศัยอยู่และทํางานในประเทศไทยเป็ นการชั่วคราวระหว่างรอการ
ส่งกลับ ทัง้ นี ้ การกํ าหนดนโยบายในรู ปของมติคณะรัฐมนตรี ได้ วางแนวทางปฏิบตั ิการอนุญาตจด
ทะเบียนแรงงานข้ ามชาติเป็ นรายปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ปั ญหาของแรงงานต่าง
ด้ าวที่เข้ าประเทศผิดกฎหมายนี ้ ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาแก่ประเทศไทยใน 4 มิติ คือ
1. ด้ านความมัน่ คง เป็ นปั ญหาซึง่ ส่งผลกระทบด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ปั ญหาชน
กลุ่มน้ อย แรงงานเถื่อน กฎหมายและนโยบายแรงงานที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางมาตรการอย่างเป็ น
ระบบ ยืดหยุ่นผ่อนผันในนโยบายจนก่อให้ เกิดปั ญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน การไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของผู้ประกอบการและความไม่ เคร่ งครั ดของเจ้ าหน้ าที่ มี การคอร์ รั ปชั่น การขาดการ
ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ระบบข้ อมูลที่ไม่ชดั เจนและไม่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลกันได้
2. ด้ านการสาธารณสุข เกิดปั ญหาด้ านการควบคุมโรค การจํากัดผลกระทบของโรคร้ ายแรง
การสุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อมในการทํางาน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมที่ไม่มีระบบ ภาระงบประมาณ
ของประเทศในการให้ บริการและรักษาแรงงานต่างด้ าว
3. ด้ านสังคม ปั ญหาความปลอดภัยของชี วิตทรัพย์ สิน การก่ออาชญากรรม การแบ่งแยก
เชิงสังคม ขบวนการลักลอบเข้ าเมืองและการค้ ามนุษย์ การสร้ างอิทธิพลกลุม่ ชนชาติ ยาเสพติด ปั ญหา
โสเภณี ภาระของรัฐในการจัดปั จจัยพื ้นฐานและการสาธารณูปโภค การพึ่งพาบริ การโรงเรี ยนของรัฐ
การเลือกปฏิบตั ดิ ้ านมนุษยธรรม ปั ญหาเด็กต่างด้ าวและเด็กเลือดผสมที่เกิดในประเทศไทย
4. ด้ านเศรษฐกิจ ปั ญหาต้ นทุนค่าแรงงาน การแย่งงาน การพัฒนาฝี มือแรงงาน การปรับปรุ ง
โครงสร้ างอุตสาหกรรมที่ใช้ ทักษะสูง เกิดธุรกิจนอกระบบ ความต้ องการ ความจําเป็ น และจํานวน
แรงงานต่างด้ าวที่แท้ จริ ง ที่ทําให้ ไม่สามารถสร้ างตลาดแรงงานที่แท้ จริ งได้ ตลอดจนการไม่สามารถ
กําหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและแรงงานต่างด้ าวในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะไม่มี
ตัวเลขที่ชดั เจน แม้ ปัจจุบนั บรรดาแรงงานต่างด้ าวจะได้ ใบอนุญาตทํางานชัว่ คราวเท่านัน้ แต่ในอนาคต
หากแนวคิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุผลสําเร็ จ ก็ยอ่ มเปิ ดโอกาสให้ แรงงานต่างด้ าว
เหล่านี ้เข้ ามาทํางานได้ อย่างเสรี โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝี มือต่างๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบสําคัญต่อ
แรงงานไทย
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2. เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่ างประเทศ
วศิน กลัน่ จิตร (2547:16-18) ได้ กล่าวว่าสาเหตุสําคัญ ประการหนึ่งของการเคลื่อนย้ าย
แรงงานระหว่างประเทศประกอบด้ ว ยปั จจัย ผลัก ดัน จากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ ายออก และ
ปั จจัยดึงดูดจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ ายเข้ า
2.1 ปั จจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ ายออก
สาเหตุสําคัญที่ทําให้ แรงงานเคลื่อนย้ ายออกจากประเทศบ้ านเกิดของตนเอง ได้ แก่
2.1.1 อัตราการว่างงาน (Unemployment) อยู่ในอัตราสูงและการทํางานตํ่าระดับ
(Underemployment) แรงงานส่วนเกินที่เกิดจากการว่างงานและการทํางานตํ่าระดับในประเทศ
นัน้ เป็ นผลมาจากการไม่สามารถหางานทําที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง ขณะที่
แรงงานบางส่วนมีความพยายามที่จะหางานทําในประเทศชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง แต่ถ้าเขาไม่สามารถ
หางานที่ตรงกับความต้ องการได้ แล้ ว ทําให้ แรงงานส่วนหนึ่งมีแนวโน้ มอย่างมากที่จะเคลื่อนย้ าย
ออกไปสูต่ า่ งประเทศ
2.1.2 ระดับค่าจ้ างที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และอาชีพที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ถ้ าเปรี ย บเที ย บกั น ในเรื่ อ งค่ า จ้ างหรื อ เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ ขณะทํ า งานในประเทศ โอกาสการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานไปต่างประเทศย่อมมีมากกว่าถ้ าค่าจ้ างและเงินเดือนในต่างประเทศมีอตั รา
ค่าจ้ างที่สงู กว่า
2.1.3
การขาดสิ่งจูงใจสําหรับความก้ าวหน้ าในอาชีพ แรงงานที่มีความรู้ ความ
ชํานาญสูงแต่ไม่สามารถมีโอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ของตนเอง ย่อมเกิดความรู้ สกึ อยาก
เคลื่อนย้ ายไปทํางานในต่างประเทศ นอกจากนี ้สิ่งจูงใจ ซึง่ ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าในอาชีพก็เป็ นอีก
ประการหนึง่ ที่ทําให้ แรงงานกลุม่ นี ้ต้ องการเคลื่อนย้ ายไปทํางานยังต่างประเทศ
2.1.4 นโยบายกําลังคนที่ไม่เหมาะสม การวางแผนกําลังคนที่เหมาะสมทําให้ เกิด
การพัฒนาไปตามระบบของงาน แต่ขณะที่ประเทศด้ อยพัฒนาไม่มีการวางแผนพัฒนากําลังคนทํา
ให้ ขาดความรู้ความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากร เป็ นเหตุให้ กําลังแรงงานบางส่วนอาจกลายเป็ น
แรงงานส่วนเกินได้ แต่ขณะเดียวกันบางประเทศอาจต้ องการกําลังคนที่เป็ นส่วนเกินนี ้ ทําให้ คน
ดังกล่าวต้ องการเคลื่อนย้ ายออกไปนอกประเทศได้
2.1.5 ปั จจัยทางสังคมและการเมือง แรงงานบางส่วนอาจต้ องการอพยพเคลื่อนย้ าย
ไปต่างประเทศ เป็ นเพราะไม่พอใจในสภาพสังคมและการเมืองที่เป็ นอยู่อันเนื่ องมาจากความ
วุน่ วายและความแตกต่างของกลุม่ การเมืองในประเทศ
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2.2 ปั จจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ ายเข้ า
สาเหตุดึงดูดให้ แรงงานเคลื่อนย้ ายจากประเทศบ้ านเกิดเข้ าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ได้ แก่
2.2.1 ระดับค่าจ้ างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้ านเกิดของแรงงานสิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิ จที่ สําคัญของแรงงาน ได้ แก่ ระดับค่าจ้ างและเงินเดือน ถ้ าแรงงานในอาชี พต่าง ๆ
พบว่าแรงงานประเภทเดียวกันกับเขาในต่างประเทศนันมี
้ ระดับค่าจ้ างหรื อเงินเดือนที่สงู กว่ามาก ก็
จะเป็ นสิง่ ดึงดูดใจให้ แรงงานเหล่านี ้ต้ องการอพยพเคลื่อนย้ ายออกไปทํางานยังถิ่นใหม่ได้
2.2.2 การขาดแคลนกํ าลังคนในบางสาขา ถ้ าหากมี การเผยแพร่ ข่าวสารความรู้
เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ทําให้ แรงงานในต่างประเทศได้ ทราบถึงประเภทแรงงานที่ขาดแคลนเหล่านี ้
ได้ เป็ นอย่างดี
2.2.3 โอกาสสําหรับความก้ าวหน้ าในอาชีพ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วย่อมมีสิ่งที่อํานวย
ความสะดวกแก่การปฏิบตั ิงานได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ยุติธรรม
ย่อมเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนาของแรงงานโดยทัว่ ไปอยู่แล้ ว และสภาพนี ้เองจะเป็ นสิ่งดึงดูดให้ แรงงานที่
มีความรู้ ความชํ านาญจากประเทศด้ อยพัฒนา เคลื่อนย้ ายไปทํ างานในต่างประเทศเพื่อโอกาส
ก้ าวหน้ าในอาชีพของตนเอง
3. แนวคิด ทฤษฏีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ประเทศต่างๆ ได้ เข้ ามารวมตัวกันเพื่อร่ วมมือ
กันพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้ วยกัน โดยระดับของการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจมี 5 ระดับ คือ
1. เขตการค้ าเสรี (Free Trade Area : FTA) = No tariff ไม่มีการเก็บภาษี
ศุล กากร ไม่ เ ก็ บ ภาษี ร ะหว่ า งประเทศสมาชิ ก ยกเว้ น สิ น ค้ า ที่ อ ยู่ใ นรายการสิ น ค้ า อ่ อ นไหว
(sensitive list) คือ สินค้ าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งลงบันทึกว่าเป็ นสินค้ าที่มีความสําคัญต่อ
ประเทศนันๆ
้ FTA เป็ นการปกป้องประเทศทางการค้ า
2. สหภาพศุลกากร (Custom union) = Common tariff มี อัตราภาษี เดียวกัน
ไม่ใช่แค่ประเทศสมาชิ ก แต่รวมถึงประเทศอื่ นๆ ด้ วย เป็ นการตกลงร่ วมกันเพื่ อไม่ให้ ประเทศ
สมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเสียผลประโยชน์ และไม่ให้ ประเทศค้ าขายอื่นๆ ได้ เปรี ยบจาก
การค้ า
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3. ตลาดร่ วม (Common market) = Free flow of economic factors มีการ
เคลื่อนย้ ายปั จจัยทางเศรษฐกิจได้ โดยเสรี (ปั จจัยการผลิตสี่ประเภทคือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ) แต่ในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีตลาดร่วม เพราะตลาดร่วมนันการเดิ
้
นทางไปไหนมา
ไหน จะเป็ นไปอย่างเสรี ระหว่างประเทศภูมิภาค
4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) = Harmonization of economic
policy มีนโยบายเศรษฐกิจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีการเพิ่ม-ลดภาษี ก็
จะเพิ่ม-ลดกันทังกลุ
้ ม่ ปั จจุบนั มีภมู ิภาคเดียวที่เป็ นสหภาพเศรษฐกิจ คือ สหภาพยุโรป (EU)
5. สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) = มีบรู ณาการทางเศรษฐกิจใน
ทุกๆ ด้ าน การบูรณาการคือการร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกด้ านทางเศรษฐกิจนัน่ เอง ซึง่ เป็ น
ความพยายามของสหภาพยุโรปในปั จจุบนั ที่กําลังพยายามพัฒนาภูมิภาคยุโรปนันเป็
้ นสหภาพ
เหนือชาติ
รูปแบบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ
1. การรวมกลุม่ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
2. การรวมกลุม่ ในประเทศสังคมนิยม และ
3. การรวมกลุม่ ในประเทศกําลังพัฒนา
วัต ถุป ระสงค์ ข องการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ คื อ ความจํ า เริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้ างงานเต็มที่
และการกระจายรายได้ ระหว่างประเทศ
เงื่ อนไขที่จําเป็ นเพื่อให้ เกิ ดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประสบความสําเร็ จเมื่อประเทศ
สมาชิกมีนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้ องกัน ได้ แก่
1. นโยบายตลาด
2. นโยบายด้ านโครงสร้ าง
3. นโยบายด้ านการกระจายรายได้
4. นโยบายทางการเงิน
3.1 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปั จจุบันที่สาํ คัญ มี 2 แนวทาง
3.1.1 การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะเสรี การรวมกลุม่ ในลักษณะนี ้ได้ แก่ การ
ยกเลิกข้ อบังคับต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ ายสินค้ าระหว่างประเทศ โดยใช้ กลไกของ
ตลาดเป็ นเครื่ องตอบปั ญหาขันพื
้ ้นฐานของระบบเศรษฐกิจ เช่น การรวมกลุม่ ของสหภาพยุโรป
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3.1.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะการดําเนินการโดยรัฐการรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจที่จะสามารถบรรลุผลสําเร็ จได้ ก็ตอ่ เมื่ออาศัยการค้ าของรัฐและการวางแผนเศรษฐกิจใน
ระดับชาติโดยมีการร่ วมมือกันวางแผนในระยะยาว การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจแนวนี ้จึงไม่ใช้ กลไก
ของตลาด ไม่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของระบบราคา
3.2 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence)
เป็ นแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศโดยเฉพาะทางด้ า น
เศรษฐกิจ ซึง่ ประเทศต่างๆพึง่ พาอาศัยกันในเรื่ องการค้ าการลงทุน วัตถุดบิ พลังงานและเทคโนโลยี
แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันมีหลักการสําคัญคือ ประเทศพัฒนาแล้ วและประเทศด้ อยพัฒนามี
้
จสังคมและการเมือง เพื่อผลประโยชน์
ความจําเป็ นที่จะต้ องพึ่งพากันและกัน ทังในทางเศรษฐกิ
ร่ วมกัน กล่าวคือ ประเทศพัฒนาแล้ วมีการพึ่งพาสินค้ าวัตถุดิบแรงงาน และการซือ้ สินค้ าจาก
ประเทศกํ าลังพัฒนา ในขณะที่ ประเทศกํ าลังพัฒนาพึ่งพาเทคโนโลยีผ้ ูเชี่ ยวชาญจากประเทศ
พัฒนาแล้ ว ซึง่ สาเหตุการพึ่งพาอาศัยระหว่างประเทศนัน้ มาจากความจําเป็ นของสถานการณ์ทงั ้
ภายในและภายนอกของประเทศต่า งๆ ที่ ทํ า ให้ แ ต่ล ะประเทศแสวงหาและแลกเปลี่ ย นความ
ช่วยเหลือหรื อพึง่ พาซึง่ กันและกัน โดยได้ ทําการแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ซึ่งการพัฒนานี จ้ ะนําไปสู่ความทันสมัย อันเป็ นสาเหตุสําคัญที่ ทําให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการพึง่ พาอาศัยกัน ความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ มีสว่ นผลักดันให้
ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งประเทศแบบพึ่ง พาอาศัยกัน เกิ ดขึน้ เพราะหากไม่พึ่งพาอาศัย แต่ก ลับ
เผชิญหน้ ากันหรื อมุง่ ประโยชน์เพียงฝ่ ายเดียว แล้ ว จะก่อให้ เกิดผลเสียทําลายผลประโยชน์ของกัน
และกันทังสองฝ่
้
าย โดยความจําเป็ นทางการเมืองที่ก่อให้ เกิดการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศ
นัน้ เป็ นอี ก ประการหนึ่ง ที่ มี อิท ธิ พลอย่า งมากต่อเสถี ย รภาพทางการเมื องการปกครอง ทัง้ ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาและพัฒนาแล้ ว สําหรับประเทศพัฒนานัน้ ความสามารถของรัฐ ในการ
ปรับปรุงความกินดีอยูด่ ีของพลเมืองมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น กับความสามารถในการเข้ าถึง
ตลาดกับต่างประเทศและความสามารถในการเข้ าถึงทรัพยากรในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น
เทคโนโลยีพลังงาน วัตถุดิบ จากประเทศอื่น หากรัฐใดไม่สามารถดึงทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ
มาได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางพอเพี ย ง ย่อ มจะส่ง ผลให้ ก ารยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของตนประสบกับ
อุปสรรคอย่างรุนแรงการสร้ างความสัมพันธ์แบบพึง่ พาอาศัยกันจึงเป็ นสิ่งที่จําเป็ น ความชอบธรรม
ในการปกครองและเสถียรภาพของรัฐบาลขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ซึ่งการบรรลุเ ป้าหมายในลักษณะดังกล่าวได้ นัน้ จํ าเป็ นจะต้ อง
้ ยรภาของรัฐบาลจึงเป็ น
แสวงหาทรัพยากรและความก้ าวหน้ าจากภายนอกจึงจะสําเร็ จ ดังนันเสถี
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สิง่ เกี่ยวพันกับความสามารถของรัฐบาลในการสร้ างความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับประเทศพัฒนา
แล้ วด้ วยโดยแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันแลกัน หรื อคําในภาษาอังกฤษคือ Interdependence
หนังสือรัฐศาสตร์ 50 ปี ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ ให้ ความหมายเอาไว้ ว่า หมายถึง
ตัวแสดงทังหลายมี
้
ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์หรื อติดต่อกันในลักษณะที่ เมื่อสิ่งใดเกิดขึ ้นแก่ตวั แสดง
ตัวหนึ่งตัวใดในโอกาสหนึ่งโอกาสใด ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง ย่อมส่งผลมายังตัวแสดงตัวอื่น ดังนันไม่
้
ว่าระบบจะมีความสัมพันธ์ อย่างไร ยิ่งมีตวั แสดง สถานที่โอกาส มากเท่าไรย่อมส่งผลให้ การพึง่ พา
อาศัยยิ่งมีเพิ่มมากขึ ้นเท่านัน้
Keohane และ Nye (1977) กล่าวว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันย่อมหมายถึง
ความรู้ สึกตอบแทนต่อกันอย่างน้ อยก็ในระยะหนึ่งและผู้เสนอแนวความคิดที่ว่านี ้ก็คือ Keohane
และ Nye เองซึ่งได้ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ข้ามชาติและการเมืองโลก โดยแนวคิดที่เขาได้
้ นแนวคิดนี ้ที่ได้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไปในด้ านการค้ าที่มีความร่ วมมือระหว่างกันเพิ่ม
เสนอนันเป็
มากขึน้ ทํ า ให้ เ กิ ด การขยายตัว ทางด้ า นความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ก ารขยายตัว
ทางด้ านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่สําคัญ คือการขยายตัวทางด้ านการค้ าที่เป็ นระบบการค้ า
้
า (Trade System) จึงมีความสําคัญกับแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน
ดังนันระบบการค้
เพราะระบบการค้ านันถื
้ อกันว่าเป็ นรูปแบบตัวอย่างของกระบวนการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันทาง
เศรษฐกิจ การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันจึงเป็ นการเน้ นประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะกล่าวถึง
ประเด็นอื่นๆ เช่นประเด็นทางการทหารและความมัน่ คงซึง่ จากการพึง่ พาอาศัยกันระหว่างประเทศ
นันได้
้ มีการตังข้
้ อสังเกตว่า ระบบการเมืองในปั จจุบนั มีลกั ษณะการพึง่ พาอาศัยทางเศรษฐกิจอย่าง
มากทางด้ า นการเมื อ งเองแนวคิ ด นี ก้ ็ เ ป็ นแนวคิด ที่ เ ป็ นระบบมี ก ารเกิ ด มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ยาวนาน โดยจะพบว่า ระบบที่สําคัญก็คือระบบพันธมิตรอันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่
เก่าแก่รัฐมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันในทางการเมืองการทูต และการทหารเป็ นการขยายความ
ร่ วมมือที่ก่อให้ เกิดการจัดตังระบบความมั
้
น่ คงร่ วมกัน ในด้ านเศรษฐกิจดังนันจึ
้ งทําให้ การพึ่งพา
อาศัยซึง่ กันและกันในปั จจุบนั จึงเป็ นลักษณะของความร่วมมือกันทางด้ านการเมือง และเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ ้น ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะผลจากการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่ส่งผล
กระทบถึงกันอย่างถ้ วนหน้ า การพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็ นการสะท้ อนถึงสภาพสังคมระหว่างประเทศ
ที่มีความเป็ นอนาธิปไตย เป็ นตัวแสดงที่สําคัญในระบบระหว่างประเทศ ที่มีการเน้ นการสร้ างและ
กําหนดกฎระเบียบ ความร่วมมือและการประสานระหว่างตัวแสดงแต่ละตัวก่อให้ เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันขึ ้น อันนําไปสู่การสร้ างองค์การระหว่างประเทศ หรื อกฎหมายระหว่างประเทศเป็ น
สําคัญ ก่อให้ เกิดการพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันในด้ านบวก เกิดกรอบความร่วมมือ อันนํามาสู่การ
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เป็ นประชาคมในระดับภูมิภาคนอกจากนี แ้ ล้ ว แนวคิดการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกัน และกันยังเห็ น ว่า
ประเทศพัฒนาแล้ วและประเทศด้ อยพัฒนาเองนันมี
้ ความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่จะต้ องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ ร่วมกัน กล่าวคือ ประเทศพัฒนาแล้ วพึ่งพิงสินค้ า
วัตถุดิบ แรงงาน และการซื ้อสินค้ าอุตสาหกรรมของตนจากประเทศด้ อยพัฒนา ในขณะที่ประเทศ
ด้ อยพัฒนาพึ่งพิงทุนเทคโนโลยีผ้ เู ชี่ยวชาญจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วดังนันการพึ
้
่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันจึงต้ องเกิดขึ ้นโดยนักวิชาการของแนวคิดนี ้เองเชื่อว่าความอยู่รอดของประเทศด้ อยพัฒนา
้ ยงลําพัง หากแต่มีความสัมพันธ์ กับความมัน่ คงและ
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ ของประเทศนันๆเพี
อยู่รอดของประเทศพัฒนาด้ วย เนื่องจากประเทศด้ อยพัฒนาเองถือเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของ
สินค้ าทุน ภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกโดยประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555,น.100) ศึกษาเรื่ อง ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็ นประชาคม
อาเซี ย น และเพื่ อศึก ษาเปรี ย บเที ยบระดับ ความพร้ อมในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนที่จําแนกตาเพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่ง
เรี ย นรู้ และการรู้ จัก และเข้ า ใจประชาคมอาเซี ย น ผลการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหงมีความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในภาพรวม อยู่ใน
ระดับตํ่า โดยมีด้านการเปิ ดใจรับโอกาสที่จะเรี ยนรู้ อยู่ในระดับสูง และผลการศึกษาเปรี ยบเทียบ
พบว่า เพศและการรู้ จัก และเข้ า ใจประชาคมอาเซี ย นของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย รามคํ า แหง
แตกต่า งกัน มี ค วามพร้ อมในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองสู่ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย นโดยภาพรวม
แตกต่างกัน
อรรวรรณ สีวานี (2554, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ความพร้ อมของนักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ กบั การเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินระดับ
ความรู้ ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ เกี่ ยวกับข้ อมูลพืน้ ฐานของอาเซียนและการ
เตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปที่สื่อได้ นําเสนอต่อสาธารณะอยู่อย่าง
สมํ่าเสมอในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างก็ไม่สามารถตอบคําถามที่เกี่ยวข้ องกับรายละเอียดเชิงลึก
ของการเคลื่อนย้ ายแรงงานและข้ อตกลงที่อาเซียนได้ จดั ทําขึ ้นได้ ถกู ต้ องนัก ส่วนในเรื่ องของทัศนะ
คติเกี่ยวกับการปรับตัวและดารเตรี ยมความพร้ อมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้ าน
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ซึง่ ผู้ศกึ ษาได้ เสนอแนะ ว่า มหาวิทยาลัยควรให้ ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับ
อาเซียน ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการศึกษาเกี่ ยวกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมให้ กบั นักศึกษา
สุพรรณิกา แก้ วเกิดสี (2549, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ผลของเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อ
กระบวนการใช้ แรงงานอุตสาหกรรมรองเท้ า : แรงงานกําลังจะกลายเป็ นช่างรองเท้ าหรื อลูกจ้ าง
ผลิตรองเท้ า ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการมีเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อสภาวะ
การผลิ ต การตลาดและการใช้ แ รงงาน ตลอดจนมาตรการการเตรี ย มความพร้ อมของสถาน
ประกอบการภายหลังการเปิ ดเสรี ทางการค้ า ในการแข่งขันสูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ใน AFTA
การเปิ ดเสรี จะเกิดผลกระทบในทางบวกต่อตลาดแรงงาน คาดการณ์ ได้ ว่า อุตสาหกรรมรองเท้ า
ไทยจะขยายการเติบโตมากขึน้ เมื่อมี การเปิ ดเสรี ท างการค้ า อุปสงค์ แรงงานในอุตสาหกรรม
รองเท้ ากําลังเพิ่มขึ ้นพร้ อมกับราคาค่าจ้ าง โดยพบว่าการเปิ ดเสรี ทางการค้ าจะทําให้ มีการแข่งขัน
้
างประเทศ แต่ทําให้ สถานประกอบการทราบถึงศักยภาพของ
กันสูงขึ ้นทังตลาดในประเทศและต่
ตนเองมากขึ ้น อุตสาหกรรมรองเท้ าไทย มีความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบกับความสามารถ และ
ในด้ านมาตรการเตรี ยมความพร้ อมของสถานประกอบการนัน้ ส่วนใหญ่เตรี ยมความพร้ อมในด้ าน
การเพิ่มความหลากหลายของรู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
แสวงหาตลาดใหม่ และเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย นอกจากนี ้คุณลักษณะของสถานประกอบการ
ที่ตา่ งกันยังได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ทางการค้ าที่ตา่ งกัน และข้ อเสนอแนะที่สําคัญ คือ การ
ให้ ข้อมูลแก่สถานประกอบการและแรงงานในด้ านมาตรการการเปิ ดเสรี และกรอบเวลาที่ชดั เจน
ล่วงหน้ า ซึง่ จะช่วยให้ สถานประกอบการและแรงงานเตรี ยมความพร้ อม และเพิ่มศักยภาพด้ วยการ
เพิ่ม พูนทัก ษะ ความรู้ ซึ่ง จะช่ว ยให้ ลูก จ้ างกลายเป็ นแรงงานที่ มี คุณภาพทัง้ ด้ านฝี มื อการผลิต
ระเบียบวินยั การทํางาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ , สมเกียรติ พ่วงรอด, และอ้ อมใจ วงษ์ มณฑา (2546,น. บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่ อง ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เพื่อศึกษาระดับและลักษณะความ
ร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝี มือแรงงานของ 5 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้ าเสรี อาเซียนในด้ านแรงงาน ด้ านการปฏิบตั งิ าน ด้ านการตรวจสอบ
และประเมินผล ด้ านการปรับปรุงพัฒนา ศึกษาความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบตั ิงานของ
แรงงานใน 6 สาขา ได้ แก่ การพาณิชยกรรม การสื่อสารโทรคมนาคม การอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมตามข้ อกําหนด และการขนส่งสินค้ า รวมทัง้ ศึกษา
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แนวทางและข้ อเสนอแนะในการพัฒนาฝี มือแรงงานระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน ซึ่งพบว่า
แรงงานที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาที่ มี อ ยู่ใ นภาวะปั จ จุ บัน ในภาคใต้ ต อนล่ า ง ได้ แ ก่ ปั ต ตานี ยะลา
นราธิ ว าส สงขลา และสตูล ได้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านและทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับการพัฒนาฝี มือแรงงานสอดคล้ องกับการพัฒนาเขต
การค้ าเสรี อาเซียน อยู่ระดับปานกลางค่อนข้ างตํ่า โดยข้ อเสนอแนะควรมีการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ให้ ทดั เทียมกับประเทศอื่นและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพที่
ต่างประเทศต้ องการ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนในพืน้ ที่ได้ ทราบและเข้ าใจในการพัฒนาเขต
การค้ า เสรี อ าเซี ย น สถาบัน การศึ ก ษาควรจัด หลัก สูต รให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดแหล่งฝึ กประสบการณ์
สุพรรณิกา แก้ วเกิดสี (2549, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ผลของเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อ
กระบวนการใช้ แรงงานอุตสาหกรรมรองเท้ า : แรงงานกําลังจะกลายเป็ นช่างรองเท้ าหรื อลูกจ้ าง
ผลิตรองเท้ า? ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการมีเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อสภาวะ
การผลิ ต การตลาดและการใช้ แ รงงาน ตลอดจนมาตรการการเตรี ย มความพร้ อมของสถาน
ประกอบการภายหลังการเปิ ดเสรี ทางการค้ า
ในการแข่งขันสูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ใน
AFTA การเปิ ดเสรี จะเกิดผลกระทบในทางบวกต่อตลาดแรงงาน คาดการณ์ ได้ ว่า อุตสาหกรรม
รองเท้ าไทยจะขยายการเติ บ โตมากขึ น้ เมื่ อ มี ก ารเปิ ดเสรี ท างการค้ า อุ ป สงค์ แ รงงานใน
อุตสาหกรรมรองเท้ ากําลังเพิ่มขึ ้นพร้ อมกับราคาค่าจ้ าง โดยพบว่าการเปิ ดเสรี ทางการค้ าจะทําให้ มี
การแข่งขันกันสูงขึน้ ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ แต่ทําให้ สถานประกอบการทราบถึง
ศัก ยภาพของตนเองมากขึน้ อุต สาหกรรมรองเท้ า ไทย มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บกับ
ความสามารถ และในด้ านมาตรการเตรี ยมความพร้ อมของสถานประกอบการนัน้ ส่วนใหญ่เตรี ยม
ความพร้ อมในด้ านการเพิ่มความหลากหลายของรู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การแสวงหาตลาดใหม่ และเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย นอกจากนี ้คุณลักษณะของ
สถานประกอบการที่ ต่ า งกั น ยัง ได้ รั บ ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ท างการค้ า ที่ ต่ า งกั น และ
ข้ อเสนอแนะที่สําคัญ คือ การให้ ข้อมูลแก่สถานประกอบการและแรงงานในด้ านมาตรการการเปิ ด
เสรี และกรอบเวลาที่ชัดเจนล่วงหน้ า ซึ่งจะช่วยให้ สถานประกอบการและแรงงานเตรี ยมความ
พร้ อม และเพิ่มศักยภาพด้ วยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ ลกู จ้ างกลายเป็ นแรงงานที่มี
คุณภาพทังด้
้ านฝี มือการผลิต ระเบียบวินยั การทํางาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
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5. สมมุติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.1 สมมุตฐิ านการวิจัย
5.1.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
5.1.2 นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในชั น้ ปี ต่ า งกั น มี ร ะดับ การเตรี ย มความพร้ อมต่ อ การเข้ าสู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
5.1.3 นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยนคณะต่ า งกั น มี ร ะดั บ การเตรี ยมความพร้ อมต่ อ การเข้ าสู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
5.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาต้ องการศึกษาระดับความรู้ ที่เกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานอาเซียน และ
ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการเข้ าสู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซี ย น โดยศึก ษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อกําหนดกรอบความคิด ดังนี ้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
1. เพศ
2. ชันปี
้
3. คณะที่ศกึ ษา

ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน
1. ข้ อมูลพื ้นฐานองค์กร
2. แนวโน้ มของตลาดแรงงานเมื่อมีการ
รวมกลุม่ เกิดขึ ้น

ทัศนคติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้
1. การเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน
2. ความหลากหลายของแรงงานอพยพ
เข้ า-ออกประเทศ
3. ระเบียบในการทํางาน
4. รายได้
การเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ
การศึกษาเรื่ องความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการ
เข้ า สู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนเป็ นการศึก ษาวิจัยเชิ ง สํ ารวจ (Survey
Research)
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. วิธีการสร้ างเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่ นักศึกษาทัง้ 9 คณะ ที่ กํ าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2556 จํานวน 10,846 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักศึกษาทัง้ 9 คณะ ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 388 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่างไว้ ลว่ งหน้ าเกี่ยวกับ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
้ มิ(Stratified Sampling) เป็ นการกําหนดพื ้นที่ที่
2) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
ต้ องการศึกษา ซึ่งผู้วิจยั ได้ กําหนดเป็ นนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก 9 คณะ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจําแนกตามชันปี
้ จากปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 4
3) กํ า หนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการคํ า นวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
Taro Yamane (Yamane, 1973 : 725) ซึง่ กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ดังนี ้
N
สูตร
n
=
2
1+Ne
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เมื่อ

n
N
e

=
=
=

จํานวนของขนาดตัวอย่าง
จํานวนรวมทังหมดของประชากรที
้
่ใช้ ศกึ ษา
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษานี ้กําหนดให้ เท่ากับ .05)
10,846
แทนค่า
n
=
1+ (10,846 x (.052))
=
385.77
ดังนัน้ จํานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้จึงเท่ากับ 386 คน
4) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็ นคณะที่ศึกษา โดยใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชันชนิ
้ ดสัดส่วน(Proportional Stratified Sampling) โดยคํานวณตามสูตรดังนี ้
จํานวนตัวอย่างทังหมด
้
x จํานวนนักศึกษาแต่ละคณะ
จํานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทงหมดของมหาวิ
ั้
ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํ าแนกตามคณะที่ ศึกษา โดยคํานวณเป็ น
สัดส่วนกับขนาดประชาการ ดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างระดับปริ ญญาตรี ประจําภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2556 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รวม

จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
2,016
72
881
31
813
29
465
17
437
16
121
3,415
850
30
347
12
1,622
58
10,846
386

ที่มาของข้ อมูลประชากร : สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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5) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยจะทําการเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาทัง้ 9 คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2556 ซึ่ ง จะเก็ บ ข้ อมู ล ให้ ครบ 386 ตัว อย่ า ง
ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ สร้ างขึน้ เอง เป็ นแบบสอบถาม
ความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน เป็ นเครื่ องมือประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบให้ เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยคําถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบให้ เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) ซึง่ จะเป็ น
คําถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานองค์กร และแนวโน้ มของตลาดแรงงานเมื่อมีการรวมกลุม่ เกิดขึ ้น
ส่ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับความคิดเห็ นต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียน โดยคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบแสดงระดับมากน้ อย (Scale Question) ซึง่ จะแบ่งคําถาม
เป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพ
เข้ า-ออกประเทศ ด้ านระเบียบในการทํางาน และด้ านรายได้
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลการเตรี ยมตัวและการเตรี ยมความพร้ อมต่อการ
เข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบแสดงระดับมากน้ อย (Scale
Question) ซึง่ จะเป็ นคําถามเกี่ยวกับความพร้ อมและการเตรี ยมตัวของนักศึกษา
3. วิธีการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือในงานวิจัยเรื่ องความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการ ดังนี ้
3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
3.2 สร้ างแบบสอบถามความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครกับการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนตามหลักการ โดยกําหนดขอบเขตและเนื ้อหาให้
ครอบคลุมตามความมุง่ หมายที่ต้องการ
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3.3 นําแบบสอบถามไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความตรง
ตามเนื ้อหา(Content Validity) และอํานาจจําแนก(Discrimination)
3.4 นํ าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ ไขตามข้ อแนะนํ าจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 45 คน เมื่อนําข้ อมูล
ที่ ท ดลองใช้ ไปตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์ แอลฟา ( α − Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยได้ ค่าความน่าเชื่อถื อเท่ากับ
0.94 จากนันจึ
้ งนําแบบสอบถามไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ตารางที่ 3-2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามจําแนกตามองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา และค่าความเชื่อมัน่ รวม
ความคิดเห็นและการเตรียมความพร้ อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ด้ านการเปลีย่ นแปลงของระบบแรงงาน
ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ
ด้ านระเบียบในการทํางาน
ด้ านรายได้
ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา
รวมทัง้ ฉบับ

ค่ าความเชื่อมั่น
0.89
0.83
0.87
0.84
0.79
0.94

3.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่างที่กําหนดไว้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่ องความพร้ อมของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครกั บ การเข้ าสู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซี ย น
ไปให้ นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทําด้ วยตนเอง ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั อธิบายวัตถุประสงค์
และประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการให้ ข้อมูลของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาเข้ าใจความสําคัญของ
การวิจยั และตังใจตอบแบบสอบถามมากขึ
้
้น
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5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผู้วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Window) มีรายละเอียดการใช้
ค่าสถิติ และขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ดังนี ้
5.1 สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า ร้ อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ
(F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance)
5.2 วิธีการนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ มีดงั นี ้
1) วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ชัน้ ปี และคณะ
ที่ศกึ ษา นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
2) วิเคราะห์ข้อมูลความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ได้ แก่ ด้ านการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน
ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ ด้ านระเบียบในการทํางาน ด้ านรายได้
และ ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา โดยมีการกําหนดให้ คะแนนในแต่ละหัวข้ อ ดังนี ้
ระดับคะแนน 1
คือ ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
ระดับคะแนน 2
คือ ระดับความคิดเห็นน้ อย
ระดับคะแนน 3
คือ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน 4
คือ ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน 5
คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
บันทึกข้ อมูลรหัสซึง่ ใช้ แทนคําตอบลงในตารางใส่ข้อมูลของโปรแกรม SPSS for Window เพื่อทํา
การวิเ คราะห์ ต่อไป โดยการคํ า นวณหาค่า เฉลี่ ย ( X ) และค่า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ซึ่ ง การแปลความหมายของระดับ ความคิ ด เห็ น และการเตรี ย มความพร้ อมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีดงั นี ้
ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
มีคา่ เฉลี่ย
1.00 - 1.50
ระดับความคิดเห็นน้ อย
มีคา่ เฉลี่ย
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นมาก
มีคา่ เฉลี่ย
3.51 - 4.50
ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
มีคา่ เฉลี่ย
4.51 - 5.00
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3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที
(t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อ 1
4) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกัน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีที่
ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้ อ 2 และ ข้ อ 3

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “ความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
การเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน” จากการดําเนินการวิจยั คณะผู้วิจยั สามารถนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยนําข้ อมูลที่ได้ มาทําการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ชัน้ ปี และคณะที่
ศึกษา นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความคิดเห็นและการ
เตรี ยมตัวของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครกับ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน โดยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรี ยง
ส่ วนที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกัน จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที (ttest) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อ 1
ส่ วนที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกัน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีที่
ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้ อ 2 และ ข้ อ 3
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2. การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ชันปี
้ และคณะที่ศกึ ษา
ตารางที่ 4-1 จํานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูล
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
ชัน้ ปี
1. ชันปี
้ ที่ 1
2. ชันปี
้ ที่ 2
3. ชันปี
้ ที่ 3
4. ชันปี
้ ที่ 4
คณะที่ศกึ ษา
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่
5. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
6. คณะบริหารธุรกิจ
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

n

N = 386
ร้ อยละ

215
171

55.70
44.30

66
87
84
149

17.10
22.54
21.76
38.60

72
31
29
17
16
121
30
12
58

18.65
8.03
7.51
4.40
4.15
31.35
7.77
3.11
15.03

จากตาราง 4-1 แสดงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 55.70
2) ชันปี
้ พบว่า ส่วนใหญ่กําลังศึกษาชันปี
้ ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 38.60
3) คณะที่ศึกษา พบว่า สวนใหญ่เป็ นนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 31.35
ได้ มาโดยการเทียบจากสัดส่วนของนักศึกษาที่กําลังศึกษาจริ ง
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ส่ วนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้อมูลพื น้ ฐานเกี่ ย วกับประชาคมอาเซีย น ความคิดเห็ นและ
การเตรี ยมความพร้ อมของนัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครกับ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน สามารถแบ่งข้ อมูลเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1) ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4-2 ระดับความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
N = 386
ข้ อคําถาม
ตอบถูก ร้ อยละ ตอบผิด ร้ อยละ
1. ปี ที่อาเซียนก่อตังขึ
้ ้น
80
20.73
306
79.27
2. ประเทศสมาชิกอาเซียน
220
56.99
166
43.01
3. เลขาธิการอาเซียนคนปั จจุบนั
258
66.84
128
33.16
4. ปี ที่จะมีกําหนดการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
238
61.66
148
38.34
5. วัตถุประสงค์ในการรวมกลุม่ อาเซียน
239
61.92
147
38.08
6. วัตถุประสงค์ความร่วมมือด้ านแรงงาน
26
6.74
360
93.26
ภายใต้ การประชุมรัฐมนตรี แรงงานอาเซียน
7. องค์ประกอบหลักความร่วมมือของ
197
51.04
189
48.96
ประชาคมอาเซียน
8. สาขาอาชีพที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
มีการจัดทํา Mutual Recognition
114
29.53
272
70.47
Agreement (MRA) เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการถ่ายเทแรงงานฝี มือ
9. เป้าหมายของเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA)
83
21.50
303
78.50
10. เป้าหมายสูงสุดของการรวมตัว
เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
55
14.25
331
85.75
ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020)
ผลรวมเฉลี่ย
151
39.12
235
60.88
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จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผลรวมเฉลี่ย ของจํ า นวนกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ตอบถูก คือ 151 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.88 โดยหัวข้ อที่มีผ้ ตู อบถูกสูงที่สดุ
คือ ข้ อ 3. “เลขาธิการอาเซียนคนปั จจุบนั คือใคร” มีผ้ ตู อบถูก 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.84 และ
หัวข้ อที่มีผ้ ทู ี่ตอบถูกน้ อยที่สดุ คือ ข้ อ 6. “วัตถุประสงค์ความร่วมมือด้ านแรงงานภายใต้ การประชุม
รัฐมนตรี แรงงานอาเซียน” มีผ้ ตู อบถูก 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.74
2) ความคิดเห็ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อการเข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4-3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกรายด้ าน
N = 386
ระดับความ
SD
รายการ
X
คิดเห็น
3.44
0.410
ปานกลาง
1. ด้ านการเปลีย่ นแปลงของระบบแรงงาน
2. ด้ านความหลากหลายของแรงงาน
3.05
0.823
ปานกลาง
อพยพเข้ า-ออกประเทศ
0.364
มาก
3.75
3. ด้ านระเบียบในการทํางาน
0.507
มาก
3.52
4. ด้ านรายได้
ในภาพรวม
3.44
0.524
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-3 พบว่า ระดับความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x =3.44, SD=0.524) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ
ด้ านระเบียบในการทํางาน ( x =3.75, SD=0.364) และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ด้ านความ
หลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ ( x =3.05, SD=0.823)
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2.1) ด้ านการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน
ตารางที่ 4-4 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้ านการเปลีย่ นแปลงของระบบแรงงาน
จําแนกรายข้ อ
N = 386
ระดับความ
SD
รายการ
X
คาดหวัง
1. ท่ า นเห็ น ด้ วยกั บ การก้ าวเข้ าสู่ ป ระชาคม
3.69
0.476
มาก
เศรษฐกิ จแห่ งอาเซียนให้ มี ความเสรี ในการ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน
2. ท่านเห็นด้ วยกับการใช้ มาตรฐานสากลเพื่อใช้
3.69
0.478
มาก
เป็ นตัววัดระดับความรู้ความสามารถของแรง
แรงงาน
0.491
ปานกลาง
3. ท่านสามารถเรี ยนรู้และปฏิบตั ติ าม
3.36
มาตรฐานสากลได้ เช่น การตรงต่อเวลา การมี
ความรับผิดชอบ และการมีความเคารพ
สามารถยอมรับคําติเตียน
0.194
ปานกลาง
4. ท่ านสามารถทํ างานได้ โดยอิ สระ ไม่ ต้ องมี
3.03
หัวหน้ ามาควบคุม
ในภาพรวม
3.44
0.410
ปานกลาง
จากตารางที่ 4-4 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ต่ อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซี ย น ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงของระบบแรงงาน
อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.44, SD=0.410) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ ข้ อ 1. ท่านเห็นด้ วยกับการก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียนให้ มีความเสรี ในการ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน และข้ อ 2. ท่านเห็นด้ วยกับการใช้ มาตรฐานสากลเพื่อใช้ เป็ นตัววัดระดับความรู้
ความสามารถของแรงแรงงาน ( x =3.69) และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ข้ อ 4. ท่านสามารถ
ทํางานได้ โดยอิสระ ไม่ต้องมีหวั หน้ ามาควบคุม ( x =3.03)
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2.2)

ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ

ตารางที่ 4-5 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพ
เข้ า-ออกประเทศ จําแนกรายข้ อ
N = 386
รายการ

X

SD

1. ท่านเห็นด้ วยว่าต่อไปท่านต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับ
ผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ ภาษา
และวัฒนธรรม
2. ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ ง ข้ อพิพาทของแรงงานมากขึ ้น
3. ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะ
ทําให้ เกิดการพัฒนาความสามารถของแรงงาน
มากขึ ้น
4. ท่านเห็นด้ วยว่าผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทาง
เชื ้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นอุปสรรคในการ
ทํางาน

2.77

0.507

ระดับความ
คาดหวัง
ปานกลาง

2.63

0.953

ปานกลาง

3.13

1.323

ปานกลาง

3.68

0.510

มาก

ในภาพรวม

3.05

0.823

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-5 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซี ย น ด้ า นความหลากหลายของแรงงานอพยพ
เข้ า-ออกประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.05, SD=0.823) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
หัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 4. ท่านเห็นด้ วยว่าผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นอุปสรรคในการทํางาน ( x =3.68) และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ
ข้ อ 2. ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ข้ อพิพาทของแรงงาน
มากขึ ้น ( x =2.63)
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2.3)

ด้ านระเบียบในการทํางาน

ตารางที่ 4-6 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้ านระเบียบในการทํางาน จําแนกรายข้ อ
N = 386
รายการ

X

SD

1. ท่านคิดว่าการสร้ างนิสยั แรงงานให้ เป็ นคนตรงต่อ
เวลามีความจําเป็ นในการทํางาน
2. ท่านสามารถปรับตัวให้ เป็ นผู้เปิ ดกว้ างและพร้ อม
รับการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางาน เนื่องจาก
มีผ้ รู ่วมงานเป็ นอาเซียน
3. ท่านคิดว่าการทํางานที่มีผ้ รู ่วมงานเป็ นชนชาติ
สมาชิกอาเซียนนันทํ
้ าให้ ระเบียบการทํางานควรมี
ความยืดหยุน่
4. ท่านเห็นด้ วยที่จะต้ องลดระยะเวลาทํางานลงเพื่อ
เพิ่มจํานวนคนทํางานให้ มากขึ ้น

3.96

0.271

ระดับความ
คาดหวัง
มาก

3.97

0.226

มาก

3.37

0.487

ปานกลาง

3.71

0.472

มาก

3.75

0.364

มาก

ในภาพรวม

จากตารางที่ 4-6 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้ านระเบียบในการทํางาน อยู่ในระดับมาก
( x =3.75, SD=0.364) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 2. ท่าน
สามารถปรั บตัวให้ เป็ นผู้เปิ ดกว้ างและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํ างาน เนื่องจากมี
ผู้ร่วมงานเป็ นอาเซียน ( x =3.97) และหัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ข้ อ 3. ท่านคิดว่าการทํางานที่มี
ผู้ร่วมงานเป็ นชนชาติสมาชิกอาเซียนนันทํ
้ าให้ ระเบียบการทํางานควรมีความยืดหยุน่ ( x =3.37)
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2.4)

ด้ านรายได้

ตารางที่ 4-7 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้ านรายได้ จําแนกรายข้ อ
N = 386
รายการ

X

SD

1. เมื่อท่านได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานท่ า นเห็ น เป็ นหน้ าที่ ข องท่ า นที่
จะต้ องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่ตนเอง
มากขึ ้น เพื่อเป็ นตัวเลือกที่ดีของตลาดแรงงาน
2. ท่านเห็นด้ วยกับการเปิ ดตลาดเสรี ด้านแรงงาน
เพราะท่านพร้ อมที่จะได้ รับค่าจ้ างในระดับสากล
3. ท่านเห็นด้ วยกับการเปิ ดตลาดเสรี ด้านแรงงาน
และได้ รับค่าจ้ างในระดับเดียวกันกับทุกเชื่อชาติ
เมื่ออยูใ่ นระดับหน้ าที่เดียวกัน ถึงแม้ จะต้ องลด
ระดับเงินเดือนลง
4. ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการเก็บภาษีในระดับสากล
(สูงขึ ้น ตามเกณฑ์ รัฐสวัสดิการ)
5. ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการปรับระดับค่าจ้ างเงินเดือน
ของแรงงานทักษะให้ อยูใ่ นระดับสากล
6. ท่านควรเพิม่ ความรู้ความสามารถให้ แก่ตนเอง
เช่น ความรู้ภาษาที่สาม เพื่อสามารถทําให้ ท่าน
ได้ รับค่าตอบแทนที่สงู ขึ ้น

3.67

0.509

ระดับความ
คาดหวัง
มาก

3.62

0.526

มาก

3.61

0.539

มาก

3.33

0.476

ปานกลาง

3.28

0.466

ปานกลาง

3.62

0.522

มาก

ในภาพรวม

3.52

0.507

มาก

จากตารางที่ 4-7 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ต่ อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซี ย น ด้ านรายได้ อยู่ใ นระดับ มาก ( x =3.52,
SD=0.507) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 1. เมื่อท่านได้ รับ
ความรู้ เกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดแรงงานท่านเห็นเป็ นหน้ าที่ของท่านที่จะต้ องเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้ แก่ตนเองมากขึ ้น เพื่อเป็ นตัวเลือกที่ดีของตลาดแรงงาน ( x =3.67) และหัวข้ อที่มี

34
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ข้ อ 5. ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการปรับระดับค่าจ้ างเงินเดือนของแรงงานทักษะ
ให้ อยูใ่ นระดับสากล ( x =3.28)
3) การเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
การเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4-8 ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกรายข้ อ
N = 386
รายการ
1. ตัวท่านได้ มีการเข้ ารั บการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะให้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ คอมพิวเตอร์
มากขึ ้น
2. ตัวท่านได้ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะให้ มีความเชี่ยวชาญทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มากขึ ้น
3. ตัวท่านได้ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิก
อาเซียน มากขึ ้น
4. ตั ว ท่ า นได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมที่ จ ะเข้ า
แข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน
5. ท่านมีความพร้ อมในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ ใน
การที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน
6. ท่านมีความพร้ อมเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรม
อาเซียน ในการที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงาน
ระดับอาเซียน
7. ท่านมีความพร้ อมที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงาน
ระดับอาเซียน
ในภาพรวม

X

SD

3.67

0.507

ระดับความ
คาดหวัง
มาก

3.96

0.224

มาก

3.71

0.461

มาก

3.63

0.490

มาก

3.16

1.326

ปานกลาง

3.14

1.322

ปานกลาง

2.39

1.273

น้ อย

3.38

0.800

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4-8 พบว่า ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครกับการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.38,
SD=0.800) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า หัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 2. ตัวท่านได้ มีการ
เข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้ มีความเชี่ยวชาญทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มากขึ ้น
( x =3.96) และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ท่านมีความพร้ อมที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงาน
ระดับอาเซียน ( x =2.39)
ส่ วนที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที
(t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อ 1
สมมติฐานข้ อ 1 : นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักศึกษาต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-9 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ระดับ การเตรี ย มความพร้ อมของ
นักศึกษาต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ
N = 386
SD
t
p
ตัวแปรที่ศกึ ษา
n
X
เพศ
ชาย
215
23.58
3.89
-0.430
0.668
หญิง
171
23.75
3.93
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 4-9 แสดงว่ า เพศชาย มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 23.8 (SD=3.89) และ
เพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ย 23.75 (SD=3.93) เมื่อทําการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 1
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ส่ วนที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครต่อ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานของประชาคม
อาเซียน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกัน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีที่
ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้ อ 2 และ ข้ อ 3
สมมติฐานข้ อ 2 : นักศึกษาที่ศกึ ษาในชันปี
้ ต่างกัน มีระดับการเตรี ยมความพร้ อม
ของนักศึกษาต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-10 เปรี ยบเที ย บความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักศึกษาต่ อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซี ยน จํ า แนกตามชัน้ ปี
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
N = 386
แหล่ งความแปรปรวน
Df
SS
MS
F
P
ระหว่างกลุม่
3
7.930
2.643
0.173
0.915
ภายในกลุม่
382
5845.552
15.302
รวม
385
5853.482
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-10 พบว่า นักศึกษาที่ มีชัน้ ปี ต่างกัน มี ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักศึกษาต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 2
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สมมติฐานข้ อ 3 : นักศึกษาที่เรี ยนคณะ มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา
ต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
ตารางที่ 4-11 เปรี ย บเทีย บความแตกต่า งของคะแนนเฉลี่ย ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักศึกษาต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซี ยน จํ า แนกตามคณะ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
N = 386
แหล่ งความแปรปรวน
Df
SS
MS
F
P
ระหว่างกลุม่
8
120.637
15.080
0.992
0.442
ภายในกลุม่
377
5732.845
15.206
รวม
385
5853.482
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-11 พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนคณะต่างกัน มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของ
นักศึกษาต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 3

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
การเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน” จากการดําเนินการวิจยั คณะผู้วิจยั สามารถนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี ้
1. สรุปผล
2. อภิปรายผล
3. ข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผล
้ และคณะที่ศกึ ษา ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ชันปี
1.1.1 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 55.70
1.1.2 ชันปี
้ พบว่า ส่วนใหญ่กําลังศึกษาชันปี
้ ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 38.60
1.1.3 คณะที่ศกึ ษา พบว่า สวนใหญ่เป็ นนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ คิดเป็ นร้ อยละ
31.35 ได้ มาโดยการเทียบจากสัดส่วนของนักศึกษาที่กําลังศึกษาจริง
1.2 ระดับความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า ผลรวมเฉลี่ยของจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูก คือ 151 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.88 โดยหัวข้ อที่มีผ้ ตู อบถูกสูงที่สดุ คือ ข้ อ 3.
“เลขาธิการอาเซียนคนปั จจุบนั คือใคร” มีผ้ ตู อบถูก 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.84 และหัวข้ อที่มีผ้ ู
ที่ตอบถูกน้ อยที่สดุ คือ ข้ อ 6. “วัตถุประสงค์ความร่ วมมือด้ านแรงงานภายใต้ การประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน” มีผ้ ตู อบถูก 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.74
1.3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ
เข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.44,
SD=0.524) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ด้ านระเบียบในการ
ทํางาน ( x =3.75, SD=0.364) และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ด้ านความหลากหลายของ
แรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ ( x =3.05, SD=0.823)
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1.4 ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ การเข้ า สู่ต ลาดแรงงานประชาคมอาเซี ย น ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( x =3.38,
SD=0.800) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า หัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 2. ตัวท่านได้ มีการ
เข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้ มีความเชี่ยวชาญทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มากขึ ้น
( x =3.96) และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ท่านมีความพร้ อมที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงาน
ระดับอาเซียน ( x =2.39)
1.5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ พบว่า
เพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.8 (SD=3.89) และ เพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ย 23.75 (SD=3.93)
เมื่อทําการทดสอบ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาต่อ
การเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.6 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามชันปี
้ พบว่า
นักศึกษาที่มีชนปี
ั ้ ต่างกันมีระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานของ
ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.7 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามคณะที่เรี ยน
พบว่า นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน ระดับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
ของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

2. อภิปรายผล
2.1 ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย นของนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร พบว่ า นัก ศึ ก ษายัง ไม่ ท ราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การ
เคลื่อนย้ ายแรงงานในประชาคมอาเซียน ซึง่ นักศึกษาสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปที่สื่อ
ได้ นําเสนอต่อสาธารณะอยู่อย่างสมํ่าเสมอไก้ อย่างถูกต้ อง แต่ในทางกลับกันก็ไม่สามารถตอบ
คําถามที่ เกี่ ยวข้ องกับรายละเอียดเชิงลึกของการเคลื่อนย้ ายแรงงานและข้ อตกลงที่อาเซียนได้
จัดทําขึ ้นได้ ถูกต้ องนัก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้ อคําถามผิด 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.88
ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555,น.100) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพร้ อมใน
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การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามคํ า แหงสู่ ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย น
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองสู่การ
เป็ นประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูใ่ นระดับตํ่า และยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ นันทนา คชเสนี
ผู้อํา นวยการบริ ห ารเครื อข่า ยมหาวิท ยาลัย อาเซี ยน ซึ่งหทัย รั ตน์ ดีประเสริ ฐ นํ ามาเผยแพร่ ใน
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึกออนไลน์ ว่า ผลการวิจัยชีค้ นไทยรู้ เรื่ องอาเซียนตํ่าแนะสถาบันการศึกษา
รับมือ ซึ่งผลการศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมการผลิตกําลังคนสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนและ
เปิ ดเสรี การบริ การด้ านการอุดมศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยการ
สํารวจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ นําในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในอันดับสุดท้ าย แสดงให้ เห็นว่ามีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่ต้องเร่ งให้ ความรู้ แก่
ประชากรของไทยเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียนในอีกสามปี ข้ างหน้ า
2.2 จากการสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครเกี่ ยวกับการปรั บตัวต่อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ทัง้ 4 ด้ าน คือ
ด้ านการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ
ด้ านระเบียบในการทํางาน และด้ านรายได้ พบว่า
- ด้ า นการเปลี่ ยนแปลงของระบบแรงงาน ในภาพรวมระดับความคิ ดเห็ นของ
นักศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้ วยปานกลาง ( x =3.44, SD=0.410) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
หัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 1. ท่านเห็นด้ วยกับการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียนให้
มีความเสรี ในการเคลื่อนย้ ายแรงงาน และข้ อ 2. ท่านเห็นด้ วยกับการใช้ มาตรฐานสากลเพื่อใช้ เป็ น
ตัววัดระดับความรู้ความสามารถของแรงแรงงาน ( x =3.69) และหัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ข้ อ
4. ท่านสามารถทํางานได้ โดยอิสระ ไม่ต้องมีหวั หน้ ามาควบคุม ( x =3.03)
- ด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออกประเทศ ในภาพรวม ระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษา อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยปานกลาง ( x =3.05, SD=0.823) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 4. ท่านเห็นด้ วยว่าผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลาย
ทางเชื ้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นอุปสรรคในการทํางาน( x =3.68) และหัวข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่า
ที่สดุ คือ ข้ อ 2. ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ข้ อพิพาทของ
แรงงานมากขึ ้น ( x =2.63)
- ด้ านระเบียบในการทํางาน ในภาพรวม ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยมาก ( x =3.75, SD=0.364) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ ข้ อ 2. ท่านสามารถปรับตัวให้ เป็ นผู้เปิ ดกว้ างและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการ
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ทํางาน เนื่องจากมีผ้ รู ่ วมงานเป็ นอาเซียน ( x =3.97) และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ คือ ข้ อ 3. ท่าน
คิดว่าการทํางานที่มีผ้ รู ่ วมงานเป็ นชนชาติสมาชิกอาเซียนนันทํ
้ าให้ ระเบียบการทํางานควรมีความ
ยืดหยุน่ ( x =3.37)
- ด้ านรายได้ ในภาพรวม ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้ วย
มาก ( x =3.52, SD=0.507) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ข้ อ 1.
เมื่อท่านได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการขยายตัวของตลาดแรงงานท่านเห็นเป็ นหน้ าที่ของท่านที่จะต้ อง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่ตนเองมากขึ ้น เพื่อเป็ นตัวเลือกที่ดีของตลาดแรงงาน ( x =3.67)
และหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้ อ 5. ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการปรับระดับค่าจ้ างเงินเดือนของ
แรงงานทักษะให้ อยูใ่ นระดับสากล ( x =3.28)
โดยจากทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคม
อาเซี ย น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลุ่มนักศึกษามี ความคิ ดเห็ นในภาพรวม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
โดยในด้ านการเปลี่ยนแปลงของระบบแรงงาน และด้ านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้ า-ออก
ประเทศ กลุม่ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยปานกลาง ส่วนด้ านระเบียบในการทํางาน
และด้ านรายได้ กลุม่ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
2.3 ความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้ าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้ และความพร้ อมที่จะพัฒนาทักษะของตนเองสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.75, SD=0.364) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการตื่นตัวหรื อความ
กระตือรื อร้ นของนักศึกษาในการเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงได้ ดีพอสมควร
2.4 นัก ศึก ษาที่ มี เ พศ ชัน้ ปี และคณะต่ า งกัน มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมต่อ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจากทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์รับรู้ และเรี ยนรู้ ในเรื่ องของประชาคมอาเซียนที่เท่า
เที ย มกั น ดัง นัน้ เพศ ชัน้ ปี และคณะจึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การการเตรี ย มความพร้ อมต่ อ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนแต่อย่างไร เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถรับข้ อมูลความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน
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3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย
3.1.1 ควรปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาให้ มีความทันสมัยและปรับปรุ งระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ ทนั กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างตลาดแรงงาน โดยยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ โดยการสร้ างโอกาสให้ นกั ศึกษาสามารถเข้ าถึง
แหล่งความรู้ตา่ งๆ ได้ มากขึ ้น
3.1.2 ควรเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนักศึกษากับตลาดแรงงาน โดยเสริ มสร้ าง
บทบาทบริ การงานแนะแนวอาชี พ ให้ เป็ นหน่วยงานกลางระหว่างนักศึกษาและตลาดแรงงาน
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบความต้ องการของตลาดแรงงาน และสามารถพั ฒ นาตนเองให้ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพได้
3.1.3 ควรรวบรวมเอกสารด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไว้
ที่ห้องสมุด หรื อจัดมุมเฉพาะด้ านการประกันคุณภาพในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อความ
สะดวกในการค้ นคว้ าข้ อมูลของนักศึกษาหรื อผู้สนใจ
3.1.4 ควรเป็ นตัวกลางระหว่างภาครั ฐและนักศึกษาเพื่อกระจายข่าวสารอย่า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการป้อนข้ อมูลให้ กบั นักศึกษาโดยตรง
3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับนักศึกษา
3.2.1 ควรให้ ความสําคัญกับการสํารวจตัวเอง เพื่อให้ ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้ อย
ของตนเอง เพื่อนําไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น
3.2.2 ควรแสวงหาทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูใ่ นมหาวิทยาลัย และใช้ ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมที่จะเข้ าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ควรติดตามข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสําหรับทุก
สถานการณ์ตลอดเวลา
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง ความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี ้มีทงหมด
ั้
4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวและการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ขอความอนุเคราะห์ทา่ นในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั นี ้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ การตอบแบบสอบถามนี ้
จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทังสิ
้ ้น นักศึกษาไม่ต้องใส่ชื่อ - นามสกุล หรื อรหัส ลงในแบบสอบถามฉบับนี ้

กรุณาทําเครื ่องหมาย 3 ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็ นจริ งมากทีส่ ดุ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. ท่านกําลังศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ใด
1. ชันปี
้ ที่ 1
3. ชันปี
้ ที่ 3
4. ชันปี
้ ที่ 4
2. ชันปี
้ ที่ 2
3. ท่านกําลังศึกษาอยูค่ ณะใด
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่
5. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
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6. คณะบริ หารธุรกิจ
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1. อาเซียน (ASEAN) หรื อ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Associate for Southeast Asian
Nations) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)
3. พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972)
2. พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)
4. พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)
2. ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีประเทศใดบ้ าง
1. ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า เกาหลีใต้
2. ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า บูรไน
3. ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ญี่ปนุ่
4. ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ไต้ หวัน
3. ใครเป็ นเลขาธิการอาเซียน คนปั จจุบนั
1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
2. นายเล เลือง มิญ

3. นายบัน คี มุน
4. นายคิม คิ บอม

4. อาเซียนจะมีการดําเนินการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ระหว่างประเทศ
สมาชิก ในปี พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2557
3. พ.ศ. 2558
2. พ.ศ. 2559
4. พ.ศ. 2560
5. ข้ อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ในการร่วมกลุม่ ของอาเซียน
1. เพื่อพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ
2. เพื่อร่วมกันต่อต้ านการเข้ ามาลงทุนของต่างชาติ
3. เพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงปลอดภัยทางการเมือง
4. เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศ
6. ข้ อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ความร่วมมือด้ านแรงงานภายใต้ การประชุมรัฐมนตรี แรงงานอาเซียน
1. การส่งเสริมความร่วมมือด้ านการจ้ างงานของประชากรในภูมิภาค
2. การพัฒนาทักษะและยกระดับฝี มือแรงงานอาเซียน
3. การยกระดับสภาพความเป็ นอยูแ่ ละความปลอดภัยในการทํางานของผู้ใช้ แรงงาน
4. การก่อตังสหภาพแรงงานกลางเพื
้
่อเป็ นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างปรงงานภายในภูมิภาคอาเซียน
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7. ข้ อใดที่ไม่ใช่ 3 องค์ประกอบหลักความร่วมมือของประชาคมอาเซียน
1. ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
4. ประชาคมธุรกิจและอุตสาหกรรม
8. สาขาอาชีพที่ประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจัดทํา Mutual Recognition Agreement (MRA) เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการยอมรับคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพที่สําคัญร่วมกัน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝี มือได้ เสรี มากขึ ้น มีอาชีพ
อะไรบ้ าง
1. วิศวกรรม การสํารวจ สถาปั ตย์ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักวิจยั
2. วิศวกรรม การสํารวจ สถาปั ตย์ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์
3. วิศวกรรม การสํารวจ สถาปั ตย์ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล อาจารย์ภาษาอังกฤษ
4. วิศวกรรม การสํารวจ สถาปั ตย์ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี
9. เป้าหมายของเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) คืออะไร
1. ส่งเสริมให้ เกิดการค้ าในภูมิภาคอย่างเสรี ปราศจากอุปสรรคทังด้
้ านภาษีและที่มิใช่ภาษี
2. การจัดทํากรอบความตกลงว่าด้ วยการรวมกลุม่ สินค้ าและบริ การ 11 สาขา
3. ทําให้ ภมู ิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ มีความมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
4. ทําให้ ภมู ิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ อยูร่ ่วมกันด้ วยความเอื ้ออาทร โดยเน้ นความร่วมมือในด้ านต่างๆ
10. เป้าหมายสูงสุดของการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) คือข้ อใด
1. ให้ มีการเคลื่อนย้ ายเสรี ทงสิ
ั ้ นค้ า บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือและเงินทุน
2. พัฒนาให้ เป็ น e-ASEAN และปรับปรุงนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขันสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาโครงการสร้ างพื ้นฐาน
3. ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า - ใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
4. ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้ างเครื อข่ายการผลิต จําหน่าย จัดทํา FTA กับประเทศภูมภิ าค
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่ อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ข้ อ
1.
2.

คําถาม

มากที่สุด

ท่านเห็นด้ วยกับการก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน
ให้ มีความเสรี ในการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ท่านเห็นด้ วยกับการใช้ มาตรฐานสากลเพื่อใช้ เป็ นตัววัดระดับ
ความรู้ความสามารถของแรงแรงงาน
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยที่สุด

ข้ อ

คําถาม

3.

ท่านสามารถเรี ยนรู้และปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลได้ เช่น การ
ตรงต่อเวลา การมีความรับผิดชอบ และการมีความเคารพ
สามารถยอมรับคําติเตียน
ท่านสามารถทํางานได้ โดยอิสระ ไม่ต้องมีหวั หน้ ามาควบคุม
ท่านเห็นด้ วยว่าต่อไปท่านต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ร่วมงานที่มี
ความหลากหลายทางเชื ้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม
ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทําให้ เกิด
ความขัดแย้ ง ข้ อพิพาทของแรงงานมากขึ ้น
ท่านเห็นด้ วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทําให้ เกิดการ
พัฒนาความสามารถของแรงงานมากขึ ้น
ท่านเห็นด้ วยว่าผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นอุปสรรคในการทํางาน
ท่านคิดว่าการสร้ างนิสยั แรงงานให้ เป็ นคนตรงต่อเวลามีความ
จําเป็ นในการทํางาน
ท่ า นสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ป็ นผู้เ ปิ ดกว้ า งและพร้ อมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบการทํางาน เนื่ องจากมีผ้ ูร่วมงานเป็ น
อาเซียน
ท่านคิดว่าการทํางานที่มีผ้ รู ่วมงานเป็ นชนชาติสมาชิกอาเซียน
นันทํ
้ าให้ ระเบียบการทํางานควรมีความยืดหยุน่
ท่านเห็นด้ วยที่จะต้ องลดระยะเวลาทํางานลงเพื่อเพิ่มจํานวน
คนทํางานให้ มากขึ ้น
เมื่อท่านได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดแรงงานท่าน
เห็นเป็ นหน้ าที่ของท่านที่ จะต้ องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ให้ แก่ตนเองมากขึ ้น เพื่อเป็ นตัวเลือกที่ดีของตลาดแรงงาน
ท่านเห็นด้ วยกับการเปิ ดตลาดเสรี ด้านแรงงานเพราะท่านพร้ อม
ที่จะได้ รับค่าจ้ างในระดับสากล
ท่านเห็นด้ วยกับการเปิ ดตลาดเสรี ด้านแรงงานและได้ รับค่าจ้ าง
ในระดับเดียวกันกับทุกเชื่อชาติ เมื่ออยูใ่ นระดับหน้ าที่เดียวกัน
ถึงแม้ จะต้ องลดระดับเงินเดือนลง
ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการเก็บภาษี ในระดับสากล
(สูงขึ ้น ตามเกณฑ์ รัฐสวัสดิการ)
ท่านเห็นด้ วยที่จะมีการปรับระดับค่าจ้ างเงินเดือนของแรงงาน
ทักษะให้ อยูใ่ นระดับสากล
ท่านควรเพิ่มความรู้ความสามารถให้ แก่ตนเอง เช่น ความรู้
ภาษาที่สาม เพื่อสามารถทําให้ ทา่ นได้ รับค่าตอบแทนที่สงู ขึ ้น

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

มากที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยที่สุด

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้ อมต่ อการเข้ าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ข้ อ

คําถาม

1.

ตัวท่านได้ มี การเข้ ารั บการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะให้ มี
ความเชี่ยวชาญในการใช้ คอมพิวเตอร์ มากขึ ้น
ตัวท่านได้ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้ มีความ
เชี่ยวชาญทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มากขึ ้น
ตัวท่านได้ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน มากขึ ้น
ตั ว ท่ า นได้ มี ก ารเตรี ยมความพร้ อมที่ จ ะเข้ าแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานระดับอาเซียน
ท่านมีความพร้ อมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการที่จะเข้ า
แข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน
ท่านมีความพร้ อมเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียน ใน
การที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน
ท่านมีความพร้ อมที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดแรงงานระดับ
อาเซียน

2.
3.
4.
5.
6.
7.

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยที่สุด

***ขอขอบคุณในความร่ วมมือ***

งานส่งเสริ มศักยภาพและวินยั นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 02-2829009 ต่อ 6509
โทรสาร 02-2829009 ต่อ 6508
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ประวัตคิ ณะผู้วจิ ัย
นางสาวมงคลรัตน์ ก้ อนเครื อ
Miss Monglhonrat
Koncluer
ตําแหน่ งปั จจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบตั กิ าร
หน่ วยงานและสถานที่อยู่ท่ ตี ดิ ต่ อได้ สะดวก
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-6653777 ต่อ 6509
โทรสาร: 02-6653777 ต่อ 6507
e-mail : Mongkhonrat.k@rmutp.ac.th
ประวัตกิ ารศึกษา
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ม.6 (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )
ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
งานวิจยั ที่ทําเสร็ จแล้ ว : การเปิ ดรับสื่อโฆษณารณรงค์การเลิกดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ปี 2554)
ผู้ร่วมวิจยั : เรื่ องความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (ปี 2550)
: การมีสว่ นร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปี 2552)

1. หัวหน้ าโครงการวิจัย

นางสาวมนสิการ ชัยวิบลู ย์ผล
Miss Manasikarn Chaivibulphol
ตําแหน่ งปั จจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบตั กิ าร
หน่ วยงานและสถานที่อยู่ท่ ตี ดิ ต่ อได้ สะดวก
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-6653777 ต่อ 6509
โทรสาร: 02-6653777 ต่อ 6507
e-mail : manasikarn.c @rmutp.ac.th

2. ผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย

ประวัตกิ ารศึกษา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
- ม.6 (ศิลป์ภาษาญี่ปน)
ุ่
ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
งานวิจยั ที่ทําเสร็ จแล้ ว : ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ การจัดสวัสดิการประสบความสําเร็ จ
กรณีศึกษา : ชุมชนซอยพัฒนา เขตบางซื่อ (ปี 2552)
นางสุนารี จุลพันธ์
Mrs. Sunaree Julapan
ตําแหน่ งปั จจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบตั กิ าร
หน่ วยงานและสถานที่อยู่ท่ ตี ดิ ต่ อได้ สะดวก
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-6653777 ต่อ 6509
โทรสาร: 02-6653777 ต่อ 6507
e-mail : sunaree.c @rmutp.ac.th
ประวัตกิ ารศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ม.6 (ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส)
ประสบการณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
งานวิจยั ที่ทําเสร็ จแล้ ว : ผลการใช้ โปรแกรมการปรึกษาด้ านอาชีพแบบกลุม่ เพื่อพัฒนาการ
ตระหนัก รู้ ในอาชี พ ของนัก ศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ปี 2557)
้
ทยาลัยแห่งชาติ ในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนบน
ผู้ร่วมวิจยั : ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังมหาวิ
(ปี 2557)

3. ผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย

