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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและประเมินระดบัความรู้พืน้ฐานของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเก่ียวกบัข้อมลูของประชาคมอาเซียนและเพ่ือศกึษาการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน โดยทําการสุ่มตวัอย่างของนักศึกษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ  

ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน 

386 คน เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน และความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยเป็นแบบให้เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตวัเลือก และ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

โปรแกรม SPSS หาคา่สถิต ิร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ที (t-test) คา่เอฟ (F-test) 

การทดสอบสมมตฐิานกําหนดนบัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้ 

1. ระดบัความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พบว่า ผลรวมเฉล่ียของจํานวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบถูก คือ 151 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คดิเป็นร้อยละ 60.88 โดยหวัข้อท่ีมีผู้ตอบถกูสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 3. 

“เลขาธิการอาเซียนคนปัจจบุนัคือใคร”  มีผู้ตอบถกู 258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.84 และหวัข้อท่ีมีผู้

ท่ีตอบถกูน้อยท่ีสดุ คือ ข้อ 6. “วตัถปุระสงค์ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้การประชมุรัฐมนตรี

แรงงานอาเซียน” มีผู้ตอบถกู 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.74 

2. ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.44, SD=0.524) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ด้านระเบียบในการทํางาน ( x =3.75, 

SD=0.364) และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําท่ีสดุ  คือ  ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออก

ประเทศ ( x =3.05, SD=0.823) 



  

3. ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี

ความพร้อมในการเรียนรู้ และความพร้อมท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x =3.75, SD=0.364) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่ืนตวัหรือความ

กระตือรือร้นของนกัศกึษาในการเตรียมความพร้อมสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงได้ดีพอสมควร 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนจําแนก

ตามเพศ ชัน้ปี และคณะต่างกนัมีการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากทกุคนมีสทิธิเท่าเทียมกนั 

มีสทิธ์ิรับรู้ และเรียนรู้ ในเร่ืองของประชาคมอาเซียนท่ีเทา่เทียมกนั ดงันัน้ เพศ ชัน้ปี และคณะจงึไม่

มีผลต่อการการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนแต่อย่างไร 

เน่ืองจากนกัศกึษาทกุคนสามารถรับข้อมลูความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งเท่าเทียมกนั 
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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 Secretary-

General 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.  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนี  ้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากนางประดิษฐา  นาครักษา 

ผู้ อํานวยการกองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ให้คําปรึกษา  

ข้อชีแ้นะ และความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทัง่ลลุ่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจยัขอ

กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ นางยุพา   มาระสุตร์  หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของ

งานวิจยัและให้คําแนะนําในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

ขอขอบพระคุณ นางสาวมัลลิกา   วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีกรุณาตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้ตลอดจนคําวิจารณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อผู้ศึกษา 

เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์มากขึน้ 

ขอขอบพระคุณ นางสาวทัศวรรณ  อู้ ย้ง  และนายกัมพล  ดวงสีใส ท่ีได้ให้ความกรุณา

แนะนําแนวทางการนําเสนอ ตรวจทาน และแก้ไขเนือ้หาด้วยความเต็มใจ ตลอดจนจุดประกาย

ความคิด แนะนําแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า และเสนอคําวิจารณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั

อีกทัง้คอยเป็นกําลงัใจให้ คอยช่วยเหลือ คอยถามไถ่เร่ืองราวปัญหาต่างๆ และให้คําแนะนําท่ีดี

เสมอมา 
สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ีเป็นผู้สนบัสนุน 

และเป็นผู้อดุหนนุทนุวิจยัในครัง้นี ้
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ด้านระเบียบในการทํางาน จําแนกรายข้อ 

32 

 

 

ตารางท่ี 4-7 ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

ด้านรายได้ จําแนกรายข้อ 

33 

 

 



  

สารบญัตาราง (ต่อ) 
    หน้า 

ตารางท่ี 4-8 ระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาคมอาเซียน จําแนกรายข้อ 

34 

 

 

ตารางท่ี 4-9 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน จําแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4-10 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน จําแนกตามชัน้ปี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว 

ตารางท่ี 4-11 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดับการเตรียม

ความพร้อมของนกัศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน จําแนกตามคณะโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถปุระสงค์มุ่งให้อาเซียนเกิดการรวมตวักนัทาง

เศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ส่งเสริมให้อาเซียนเป็น

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั การเคลื่อนย้ายเสรีด้านเงินทนุ สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน

ฝีมือ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน การลดช่องว่างระดบัการพฒันาของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตวัเข้ากบัประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ใน

ภาวะท่ีเสียเปรียบตอ่ไป 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ภายในปี 2558 ของประชาคม

อาเซียนนัน้ ถือเป็นพฒันาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีก้าวข้ามสหภาพทางภาษีศลุกากร 

(Custom Union) มาเป็นตลาดร่วม (Common Market) ซึง่ถือว่า มีลกัษณะเฉพาะหรืออตัลกัษณ์

ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภมูิภาคนีล้ดัขัน้ตอนของการพฒันาสูก่ารรวมกลุม่ทาเศรษฐกิจ

อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

 ระบบเศรษฐกิจโลกจะมีการเคล่ือนย้ายศนูย์กลางมายงัเอเชียมากขึน้ตามลําดบั ขณะท่ี

ประเทศต่างๆ จะเดินหน้าเปิดเสรีมากขึน้เร่ือยๆ ภาวะไร้พรมแดนจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้

โดยทัว่ไปในศตวรรษท่ี 21 จะเกิดการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุม่ คือ การรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจในภมูิเอเชียตะวนัออก การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในยโุรป  ขณะท่ีมนษุยชาติต้องเผชิญปัญหาในระดบัภมูิภาคและระดบัโลกท่ีเป็นปัญหา

ร่วมกันมากขึน้ โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนัน้ ในแง่ของ

การศกึษา นกัศกึษาต้องมีความกระตือรือร้นทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตวัเองเรียนมากขึน้กว่าเดิม

หากไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและโอกาสการทํางานท่ีเพิ่มขึน้ใน

ประชาคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีเรียนในสาขาวิชาชีพ 8 สาขาวิชาชีพท่ีจะมีการ

เคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาองักฤษ

เป็นคุณสมบตัิพืน้ฐานท่ีจะประกันความก้าวหน้าในการทํางานในอนาคตหรืออาจจะหมายถึง

โอกาสในการมีงานทําหรือไม่มีงานทําได้ หากเราไม่เก่งจริง ไม่มีคุณภาพจริง จบการศึกษาไป

นายจ้างอาจไม่จ้างเรา นายจ้างมีทางเลือกมากขึน้ในการจ้างแรงงานในอาเซียนได้อย่างคล่องตวั

มากขึน้ หากเรามีคณุภาพจริง เราสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ โอกาสของเราก็มากกว่าเดิม 
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เพราะเราสามารถเดนิทางไปทํางานทัว่ทัง้อาเซียนโดยไมมี่ข้อกีดกัน้สําหรับผู้จบ 8 สาขาวิชาชีพท่ีมี

การเปิดเสรีก่อน   

 เช่ือว่านกัศึกษาของประเทศไทยหลายต่อหลายคนยงัคงกงัวลว่า เม่ือเรียนจบแล้วอาชีพ

การงานของตนเองนัน้จะลดลงหรือไม่หลงัจากท่ีมีการเปิดเสรีอาเซียนขึน้ ซึง่นกัศกึษาของประเทศ

ไทยนัน้ได้มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับตวั เรียนรู้ และพฒันาตนเองให้มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม

ทัดเทียมกับการเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตแล้วหรือยัง โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีท่ีหนึ่งในปี

การศึกษา 2555 นี ้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ปี 2558 จะต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองในด้านใดเพิ่มขึน้บ้าง เพ่ือให้สามารถดํารงอยูแ่ละประกอบอาชีพท่ีต้องการได้  

 ดงันัน้ ประเด็นด้านแรงงานในการประกอบอาชีพของประชาคมอาเซียนดงักล่าว จึงเป็น

ประเดน็ท่ีท่ีผู้ศกึษามีความสนใจศกึษา กลุม่นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในเร่ืองของความรู้ และการตระหนกัถึงความสําคญัของสิง่ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ เพ่ือเตรียมตวัให้พร้อม

กบัการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมทัง้การเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน และในฐานะของนกัศกึษา จะสามารถเตรียมตวัอย่างไรเพ่ือ

พร้อมรับกบัการเคล่ือนย้ายแรงงานตา่งชาตท่ีิจะอพยพเข้ามาทํางานในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและประเมินระดับความรู้พืน้ฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครเก่ียวกบัข้อมลูของประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนือ้หา 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานอาเซียน 

และระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ

เข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน รวมทัง้แนวทางในการสง่เสริมความรู้ให้แก่นกัศกึษาให้ดี

ยิ่งขึน้ 

2. ขอบเขตของประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ นักศึกษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศึกษา           

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ทราบถึงระดบัความพร้อมของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน 

2. ทําให้ทราบถึงระดบัความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานอาเซียน 

3. ทําให้มหาวิทยาลยัได้รับทราบปัญหา และแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือสง่เสริมความตระหนกัรู้

ให้แกนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้องตรงกนัระหวา่งผู้วิจยัและผู้อา่นจงึกําหนดนิยามศพัท์ดงันี ้

ความพร้อม หมายถึง สภาพของบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูง

พอท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก ในท่ีนีเ้หมายถึง ความรู้ การเตรียมตัว และทัศนะของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การก้าวเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

ตลาดแรงงาน หมายถึง ความต้องการแรงงานกบัจํานวนงานท่ีมีอยู่ในขณะใด ขณะหนึ่ง 

ตราบใดท่ีมีความต้องการแรงงานอยู ่ตราบนัน้ก็จะมีการวา่จ้าง 

การค้าเสรี หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เป็นข้อตกลงทางการค้าสําหรับสนิค้าท่ี

ผลติภายในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง องค์การทางภมูิศาสตร์การ

เองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก

ทัง้หมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันในหารเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธํารงรักษา

สันติภาพและความมั่นคงในพืน้ท่ี และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศ

สมาชิกอยา่งสนัต ิ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีเป้าหมายด้าน

เศรษฐกิจหลกัท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน จํานวนทัง้หมด 10 

ประเทศ 

 การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี หมายถึง แรงงานในประเทศท่ีเป็นสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีโอกาสเลือกทํางานในสถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพได้สงูสดุ

ซึง่ในท่ีสดุก็จะนํามาสูก่ารสร้างรายได้ท่ีสงูขึน้ 
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 นักศึกษา หมายถึง นกัศึกษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี              

ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ชัน้ปี หมายถึง ชัน้ปีท่ีนกัศกึษา ศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1  ถึง ชัน้ปีท่ี 4 

 คณะ  หมายถึง คณะในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ ดงันี ้

- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะศลิปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การศกึษาเร่ืองความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ผู้ ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. แนวคดิ ทฤษฎีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายแรงงานระหวา่งประเทศ 

3. แนวคดิ ทฤษฎีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5. สมมตุฐิานและกรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
1. แนวคดิ ทฤษฎีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 โลกยุคโลกาภิวตัน์ปัจจุบนั เป็นโลกของความร่วมมือในระดบัภูมิภาคเพ่ือผลประโยชน์ทาง

ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการค้า ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ในโลก เช่น ยุโรป อเมริกา เอเชีย และ

แอฟริกาตา่งก็รวมกลุม่กนัเพ่ือสร้างโอกาสและอํานาจตอ่รอง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทาง

การค้าและการลงทนุเช่นเดียวกนั ได้แก่ สหภาพยโุรป (European Union: EU) เขตการค้าเสรีอเมริกา

เหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) สหภาพแอฟริกา (African Union: AU) เป็นต้น 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว 

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและการลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีภายในปีพ.ศ.2558 

(ค.ศ.2015) และได้กําหนดยทุธศาสตร์สําคญั 4 ด้านคือ 

 1.1  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการ

ลงทนุแรงงานฝีมือและเงินทนุอยา่งเสรีโดยมีรูปแบบการดําเนินการตอ่ไปนี ้

 1.1.1  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าอย่างเสรี (Free flow of 

goods)มุ่งเน้นการลดอุปสรรคในการนําเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น

อุปสรรคท่ีเกิดจากภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี การปรับปรุงกฎว่าด้วย

แหลง่กําเนิดสนิค้าของอาเซียนให้ทนัสมยัและเอือ้ตอ่การค้าขายในภมูิภาค ตลอดจนการวางมาตรการ

ท่ีจะอํานวยความสะดวกทางการค้าในด้านตา่ง ๆ เช่น การจดัตัง้ ASEAN Single Window ท่ีจะทําให้ผู้

สง่ออกนําเข้าเกิดความสะดวกในการตดิตอ่ประสานหน่วยงานโดยย่ืนเอกสารเพียงจดุเดียว 
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 1.1.2  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายของบริการอย่างเสรี (Free flow of 

services) มีการเจรจาเพ่ือลดอปุสรรคในการเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งเสรีและผู้บริโภคมีเสรีภาพท่ีจะเลือกใช้บริการตา่งๆ ตามความพงึพอใจ ทัง้นี ้สาขา

ธุรกิจบริการท่ีอาเซียนตัง้เป้าหมายเร่งรัดการรวมกลุ่มให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมี 5 สาขา ได้แก่ สาขา

ท่องเท่ียว การบนิ สขุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสตกิส์ 

 1.1.3  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายของการลงทนุอย่างเสรี (Free flow of 

investment) ได้มีการจดัทําความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียนฉบบัใหม่ (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงท่ีมีอยู่เดิม คือ ความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน ( 

Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 1998 และความตกลงด้านการสง่เสริมและ

คุ้มครองการลงทนุ (Agreement for the Promotion and Protection of Investment) 1987 ความตกลง

ฉบบัใหมนี่ค้รอบคลมุเนือ้หา 4 ด้านหลกั คือ การคุ้มครองการลงทนุ การอํานวยความสะดวกและความ

ร่วมมือในการลงทนุ การสง่เสริมการลงทนุ และการเปิดเสรีการลงทนุ เพ่ือเป็นการเพิ่มและรักษาระดบั

ความสามารถของอาเซียนในการดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศและการลงทนุภายในภมูิภาค

อาเซียนด้วยกนั 

 1.1.4  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนอย่างเสรี (Free flow of 

capital)ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรีการคลงัของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ตลาดทนุและการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเสรีมากขึน้ โดยประเทศสมาชิกยงัสามารถมีมาตรการเพ่ือรักษา

เสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 1.1.5  การดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free flow 

of skilled labor)แสวงหาความร่วมมือท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีชดัเจนของแรงงานมีฝีมือ และอํานวยความ

สะดวกให้กบัแรงงานมีฝีมือท่ีมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานท่ีกําหนด ให้สามารถเคล่ือนย้ายไปทํางานใน

กลุม่ประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้ 

 1.2   การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยสง่เสริม

กรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เช่น นโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญานโยบายภาษีการคุ้มครองผู้บริโภค และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเงิน การขนส่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและพลงังาน 
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 1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพ่ือลดช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศ

สมาชิกโดยการสนบัสนนุการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) พฒันาและเสริมสร้าง

ขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการริเร่ิมการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for 

ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช่องวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 1.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ

อาเซียนท่ีมีต่อประเทศภายนอกภมูิภาค เช่น การจดัทําเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการ

ผลติและจําหน่ายเป็นต้น 

 ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) ซึง่เป็นผลมาจาก

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี9 เม่ือวนัท่ี7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ได้

กําหนดให้จดัทําข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้าน

คุณสมบตัิในสาขาวิชาชีพหลกั เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงาน

เช่ียวชาญ หรือผู้ มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อยา่งเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดงักลา่วเป็น

การเคล่ือนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง

ยอมรับร่วมกนั (MRAs) ของอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนัน้จะเร่ิมต้นในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.

2015) ซึง่ปัจจบุนัประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดัทําข้อตกลงยอมรับร่วมกนัแล้วใน 7 สาขาด้วยกนัคือ 

วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ทนัตแพทย์และนกับญัชีส่วนสาขาอ่ืน ๆ ยงัอยู่

ระหว่างการพิจารณา ข้อตกลงยอมรับร่วมกันนีป้ระเทศสมาชิกได้กําหนดเบือ้งต้นท่ีจะเปิดเสรีใน

ตลาดแรงงานทกัษะหรือแรงงานฝีมือนําร่องในกลุ่มบริการ 4 สาขา ได้แก่ ท่องเท่ียว สขุภาพ การบิน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้เป้าหมายการลดอุปสรรคการประกอบวิชาชีพใน 8 ภูมิภาค ทัง้นี ้

บุคลากรในสายอาชีพดงักล่าว หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์เง่ือนไขคุณสมบตัิตามท่ีแต่ละ

ประเทศกําหนดได้ ก็จะเข้าไปทํางานในกลุม่สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้อยา่งเสรี 

 อนึง่ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการในการมุ่งสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนได้

มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลกั (Country Coordinators) ใน

การเปิดเสรีสินค้าและบริการในสาขาสําคญั 11 สาขา เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าโดยใช้วตัถดุิบและ

ชิน้สว่นท่ีผลติภายในอาเซียน ดงันี ้

- พมา่ สาขาผลติภณัฑ์เกษตร(Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries)  

- มาเลเซีย สาขาผลิตภณัฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles 

and Apparels)  
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- อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภณัฑ์ไม้ (Wood-based 

products) 

- ฟิลปิปินส์สาขาอิเลก็ทรอนิกส์(Electronics)  

- สงิคโปร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-ASEAN) และสาขาสขุภาพ (Healthcare) 

- ไทย สาขาการท่องเท่ียว(Tourism) และสาขาการบนิ (Air Travel) 

 ทัง้นี ้สาขาการท่องเท่ียวและสาขาการบนินัน้ซึง่ให้ประเทศไทยรับผิดชอบนัน้ ถือว่าสอดคล้อง

กบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางของการท่องเท่ียวและการบนิในภมูิภาคนี ้

 ดงันัน้ การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดงักล่าวจะทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนีมี้

ความเข้มแข็งขึน้อย่างมาก และจะเป็นแหล่งการลงทุนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดนั 3 ของโลก 

รองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเท่านัน้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ

อาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับตลาดแรงงานไทยและสร้างโอกาสการมีงานทําแก่แรงงานไทยมากขึน้ผลกระทบจากการค้า

บริการด้านแรงงานเสรีการค้าเสรีได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตวัของภาคการผลิตและภาค

แรงงาน ซึ่งจะนําไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือมากขึน้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

อุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ อัญมณีและเคร่ืองประดับ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงขึน้ นอกจากนี ้

มาตรฐานแรงงานหรือคณุภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตตา่งๆ จะสงูขึน้ ความก้าวหน้า

ในอาชีพสําหรับแรงงานท่ีมีฝีมือและกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจะอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การเปิดเสรี

ทางการค้าจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึน้ ตลอดจนสวสัดิการของผู้ ใช้แรงงานใน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น อตุสาหกรรมสิง่ทอ อญัมณี และธุรกิจบริการเป็นต้น  

 ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ และคณะ (2554)  ได้กล่าวว่า ผลกระทบของการเปิดการค้าบริการเสรี

มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกตอ่ผู้ใช้แรงงานในภาคอตุสาหกรรมเท่านัน้ แตอ่าจก่อให้เกิดปัญหา

ความไม่มั่นคงในอาชีพของแรงงานไร้ฝีมือและนํามาซึ่งปัญหาช่องว่างทางรายได้และสวัสดิการ

ระหวา่งผู้ใช้แรงงานท่ีมีระดบัฝีมือแตกตา่งกนั และระหวา่งแรงงานท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมตา่งประเภทกนั 

กลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีจะมีปัญหามากท่ีสดุในการปรับตวัเพ่ือเตรียมพร้อมกบัสถานการณ์คือ กลุม่แรงงาน

ท่ีอยูใ่นวยักลางคนขึน้ไป (มากกวา่ 40 ปี) และกลุม่แรงงานไร้ฝีมือหรือผู้ มีการศกึษาน้อย  

 การแข่งขนัด้านการค้าบริการนัน้จะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากการแข่งขนัของสินค้าโดยเฉพาะ

การบริการวิชาชีพซึ่งจะมีลกัษณะเฉพาะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น สถาปนิก วิศวกร นกับญัชี 

นกักฎหมาย ในหลายประเทศมกัมีการทําความตกลงเปิดเสรีด้านวิชาชีพ โดยจดัทําความตกลงยอมรับ

คณุสมบตัวิิชาชีพของกนัและกนัไว้ หรือท่ีเรียกว่า Mutual Recognition Agreement: MRA ซึง่จะทําให้
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ผู้ประกอบวิชาชีพจากประเทศหนึ่งสามารถเข้าไปทํางานในอีกประเทศหนึ่งได้ผลกระทบจากการค้า

บริการเสรีจึงขึน้อยู่กับว่า วิชาชีพนัน้เป็นสาขาท่ีมีความสามารถในการแข่งขนักับผู้ประกอบวิชาชีพ

เดียวกนัจากตา่งประเทศหรือไม ่บางสาขาวิชาชีพอาจมีความเส่ียงตอ่การแข่งขนัมากกว่าสาขาวิชาชีพ

อ่ืนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น วิชาชีพกฎหมายซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องเรียนรู้ระบบกฎหมายของ

ประเทศนัน้ และสอบประกาศนียบตัรให้ได้ก่อนถึงจะประกอบอาชีพได้จึงเป็นการยากท่ีทนายความ

ของประเทศหนึ่งจะสามารถไปประกอบอาชีพทนายความในอีกประเทศหนึ่งได้เพราะระบบกฎหมาย

ของแตล่ะประเทศแตกตา่งกนั หรือในการประกอบวิชาชีพบญัชีก็ต้องสอบประกาศนียบตัรเช่นเดียวกนั 

อย่างไรก็ดี แม้ระบบบญัชีของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่เท่ากับกรณีของการ

บริการด้านกฎหมาย 

 ทัง้นี ้นกัเรียนนกัศกึษา จึงควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ เช่น ภาษาองักฤษ สําหรับ

ใช้ในการสื่อสารและการทํางาน รวมทัง้ความรู้ด้านวิชาการในแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาหลกัท่ี

ได้มีการจดัทําข้อตกลงยอมรับร่วมกนัแล้ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ 

แพทย์ ทนัตแพทย์ และนกับญัชี ซึง่เป็นสาขาท่ีจําเป็นต้องมีพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มาก่อน อย่างไรก็ดีจากการสํารวจของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน โดย (2553) เร่ือง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณี

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จํานวน 736 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่าง

สว่นใหญ่ หรือร้อยละ 99.46  ยงัไม่ทราบเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน มีเพียง

ร้อยละ 0.54 เท่านัน้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ดงันัน้ ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์

ให้ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้มากขึน้ เพ่ือสถาบันการศึกษาต่างๆ จะได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต

นกัศกึษาท่ีจะเข้าสูต่ลาดแรงงานเสรีซึง่จะมีการแขง่ขนักนัมากขึน้อยา่งแน่นอน  

 จากรายงานการวิจัยเร่ือง "แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายกับปัญหาความมั่นคง

แห่งชาติ ปัญหาสาธารณสขุ สงัคม และเศรษฐกิจ" วฒุิสภา (2546) ได้กล่าวว่า ปัจจุบนัประเทศไทย

ประสบปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาตซิึง่มีจํานวนเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ จนสง่ผลกระทบ

ต่อสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมืองระหว่างประเทศ นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา 

จากเหตกุารณ์ในประเทศพม่าท่ีมีการปราบปรามประชาชนจนกลายเป็นจลาจลทางการเมือง ทําให้มี

ประชาชนจากพม่าลกัลอบเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนนบัแสนคน อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจของไทยท่ี

พฒันาและเจริญเติบโตสงูขึน้ โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและภาคประมง จึงเกิดความต้องการแรงงาน

ระดบัลา่งจํานวนมาก รัฐบาลไทยจงึต้องใช้นโยบายท่ียืดหยุ่นขึน้ โดยอนญุาตให้มีการจ้างแรงงานข้าม

ชาติจากประเทศพม่า ลาว และกมัพชูาท่ีมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ โดยอาศยัมติ
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คณะรัฐมนตรี หรือเพ่ือยกเว้นกฎหมายสําคญั 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ

พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อนุญาตให้มีการจ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองผิด

กฎหมายจากทัง้สามประเทศให้อาศยัอยู่และทํางานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการ

ส่งกลบั ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายในรูปของมติคณะรัฐมนตรีได้วางแนวทางปฏิบตัิการอนุญาตจด

ทะเบียนแรงงานข้ามชาตเิป็นรายปีตัง้แตปี่ พ.ศ.2535  เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ปัญหาของแรงงานตา่ง

ด้าวท่ีเข้าประเทศผิดกฎหมายนี ้ได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศไทยใน 4 มิต ิคือ 

 1. ด้านความมัน่คง เป็นปัญหาซึง่ส่งผลกระทบด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาชน

กลุ่มน้อย แรงงานเถ่ือน กฎหมายและนโยบายแรงงานท่ีไม่ชัดเจน ไม่มีการวางมาตรการอย่างเป็น

ระบบ ยืดหยุ่นผ่อนผันในนโยบายจนก่อให้เกิดปัญหาท่ีสะสมมาอย่างยาวนาน การไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายของผู้ ประกอบการและความไม่เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ี มีการคอร์รัปชั่น การขาดการ

ประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระบบข้อมลูท่ีไมช่ดัเจนและไมส่ามารถเช่ือมโยงข้อมลูกนัได้ 

 2. ด้านการสาธารณสขุ เกิดปัญหาด้านการควบคมุโรค การจํากดัผลกระทบของโรคร้ายแรง 

การสขุอนามยัและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีระบบ ภาระงบประมาณ

ของประเทศในการให้บริการและรักษาแรงงานตา่งด้าว 

 3. ด้านสงัคม ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน การก่ออาชญากรรม การแบ่งแยก 

เชิงสงัคม ขบวนการลกัลอบเข้าเมืองและการค้ามนษุย์ การสร้างอิทธิพลกลุม่ชนชาต ิยาเสพตดิ ปัญหา

โสเภณี ภาระของรัฐในการจดัปัจจยัพืน้ฐานและการสาธารณูปโภค การพึ่งพาบริการโรงเรียนของรัฐ 

การเลือกปฏิบตัด้ิานมนษุยธรรม ปัญหาเดก็ตา่งด้าวและเดก็เลือดผสมท่ีเกิดในประเทศไทย  

 4. ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาต้นทนุค่าแรงงาน การแย่งงาน การพฒันาฝีมือแรงงาน การปรับปรุง

โครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีใช้ทักษะสูง เกิดธุรกิจนอกระบบ ความต้องการ ความจําเป็น และจํานวน

แรงงานต่างด้าวท่ีแท้จริง ท่ีทําให้ไม่สามารถสร้างตลาดแรงงานท่ีแท้จริงได้ ตลอดจนการไม่สามารถ

กําหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและแรงงานต่างด้าวในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะไม่มี

ตวัเลขท่ีชดัเจน แม้ปัจจบุนับรรดาแรงงานตา่งด้าวจะได้ใบอนญุาตทํางานชัว่คราวเทา่นัน้ แตใ่นอนาคต 

หากแนวคดิของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลผุลสําเร็จ ก็ยอ่มเปิดโอกาสให้แรงงานตา่งด้าว 

เหลา่นีเ้ข้ามาทํางานได้อยา่งเสรี โดยเฉพาะแรงงานทกัษะฝีมือตา่งๆ ซึง่จะสง่ผลกระทบสําคญัตอ่ 

แรงงานไทย 



11 

 

 
2. เก่ียวกับการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 

วศนิ กลัน่จิตร (2547:16-18) ได้กลา่ววา่สาเหตุสําคัญ ประการหนึ่งของการเคลื่อนย้าย

แรงงานระหว่างประเทศประกอบด้วยปัจจัยผลักดันจากประเทศท่ีแรงงานเคลื่อนย้ายออก และ

ปัจจยัดงึดดูจากประเทศท่ีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้า  
 

2.1 ปัจจัยผลักดนัจากประเทศที่แรงงานเคล่ือนย้ายออก 
 สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเอง ได้แก่  

 2.1.1 อตัราการว่างงาน (Unemployment) อยู่ในอตัราสงูและการทํางานต่ําระดบั 

(Underemployment) แรงงานส่วนเกินท่ีเกิดจากการว่างงานและการทํางานต่ําระดบัในประเทศ

นัน้ เป็นผลมาจากการไม่สามารถหางานทําท่ีตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง ขณะท่ี

แรงงานบางส่วนมีความพยายามท่ีจะหางานทําในประเทศชัว่ระยะเวลาหนึ่ง แตถ้่าเขาไม่สามารถ

หางานท่ีตรงกบัความต้องการได้แล้ว   ทําให้แรงงานสว่นหนึ่งมีแนวโน้มอย่างมากท่ีจะเคล่ือนย้าย

ออกไปสูต่า่งประเทศ 

 2.1.2 ระดบัคา่จ้างท่ีต่ํากว่าเม่ือเทียบกบัตา่งประเทศ และอาชีพท่ีมีลกัษณะเดียวกนั

ถ้าเปรียบเทียบกันในเร่ืองค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีได้รับขณะทํางานในประเทศ โอกาสการ

เคล่ือนย้ายแรงงานไปต่างประเทศย่อมมีมากกว่าถ้าค่าจ้างและเงินเดือนในต่างประเทศมีอตัรา

คา่จ้างท่ีสงูกวา่ 

 2.1.3   การขาดสิ่งจงูใจสําหรับความก้าวหน้าในอาชีพ  แรงงานท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญสงูแต่ไม่สามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีของตนเอง ย่อมเกิดความรู้สกึอยาก

เคล่ือนย้ายไปทํางานในตา่งประเทศ  นอกจากนีส้ิ่งจงูใจ ซึง่ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพก็เป็นอีก

ประการหนึง่ท่ีทําให้แรงงานกลุม่นีต้้องการเคลื่อนย้ายไปทํางานยงัตา่งประเทศ 

 2.1.4  นโยบายกําลงัคนท่ีไม่เหมาะสม การวางแผนกําลงัคนท่ีเหมาะสมทําให้เกิด

การพฒันาไปตามระบบของงาน แตข่ณะท่ีประเทศด้อยพฒันาไมมี่การวางแผนพฒันากําลงัคนทํา

ให้ขาดความรู้ความสมดลุระหวา่งงานกบับคุลากร เป็นเหตใุห้กําลงัแรงงานบางสว่นอาจกลายเป็น

แรงงานส่วนเกินได้ แต่ขณะเดียวกันบางประเทศอาจต้องการกําลงัคนท่ีเป็นส่วนเกินนี ้ทําให้คน

ดงักลา่วต้องการเคลื่อนย้ายออกไปนอกประเทศได้ 

 2.1.5   ปัจจยัทางสงัคมและการเมือง แรงงานบางสว่นอาจต้องการอพยพเคลื่อนย้าย

ไปต่างประเทศ เป็นเพราะไม่พอใจในสภาพสงัคมและการเมืองท่ีเป็นอยู่อันเน่ืองมาจากความ

วุน่วายและความแตกตา่งของกลุม่การเมืองในประเทศ 
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2.2 ปัจจัยดงึดดูในประเทศที่แรงงานเคล่ือนย้ายเข้า 
 สาเหตดุึงดดูให้แรงงานเคล่ือนย้ายจากประเทศบ้านเกิดเข้าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ได้แก่ 

2.2.1 ระดบัค่าจ้างและเงินเดือนท่ีสูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงานสิ่งจูงใจ

ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของแรงงาน ได้แก่ ระดบัค่าจ้างและเงินเดือน ถ้าแรงงานในอาชีพต่าง ๆ 

พบว่าแรงงานประเภทเดียวกนักบัเขาในต่างประเทศนัน้มีระดบัคา่จ้างหรือเงินเดือนท่ีสงูกว่ามาก ก็

จะเป็นสิง่ดงึดดูใจให้แรงงานเหลา่นีต้้องการอพยพเคลื่อนย้ายออกไปทํางานยงัถ่ินใหมไ่ด้ 

2.2.2 การขาดแคลนกําลังคนในบางสาขา ถ้าหากมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้

เก่ียวกบัตลาดแรงงาน ทําให้แรงงานในต่างประเทศได้ทราบถึงประเภทแรงงานท่ีขาดแคลนเหล่านี ้

ได้เป็นอยา่งดี 

2.2.3 โอกาสสําหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ประเทศท่ีพฒันาแล้วย่อมมีสิ่งท่ีอํานวย

ความสะดวกแก่การปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการวางแผนพฒันาบุคลากรท่ียุติธรรม

ย่อมเป็นสิ่งท่ีพงึปรารถนาของแรงงานโดยทัว่ไปอยู่แล้ว และสภาพนีเ้องจะเป็นสิ่งดงึดดูให้แรงงานท่ี

มีความรู้ความชํานาญจากประเทศด้อยพัฒนา เคล่ือนย้ายไปทํางานในต่างประเทศเพ่ือโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง 

 
3. แนวคดิ ทฤษฏีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีประเทศต่างๆ ได้เข้ามารวมตวักนัเพ่ือร่วมมือ

กนัพฒันาเศรษฐกิจ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้วยกนั โดยระดบัของการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจมี 5 ระดบั คือ  

 1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) = No tariff  ไม่มีการเก็บภาษี

ศุลกากร ไม่เก็บภาษีระหว่างประเทศสมาชิก ยกเว้นสินค้าท่ีอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหว 

(sensitive list) คือ สินค้าท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งลงบนัทึกว่าเป็นสินค้าท่ีมีความสําคญัต่อ

ประเทศนัน้ๆ FTA เป็นการปกป้องประเทศทางการค้า 

 2. สหภาพศลุกากร (Custom union) = Common tariff มี อตัราภาษีเดียวกนั

ไม่ใช่แค่ประเทศสมาชิก แต่รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ด้วย เป็นการตกลงร่วมกันเพ่ือไม่ให้ประเทศ

สมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเสียผลประโยชน์ และไม่ให้ประเทศค้าขายอ่ืนๆ ได้เปรียบจาก

การค้า 
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 3. ตลาดร่วม (Common market) = Free flow of economic factors มีการ

เคล่ือนย้ายปัจจัยทางเศรษฐกิจได้โดยเสรี (ปัจจัยการผลิตส่ีประเภทคือ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ

ผู้ประกอบการ) แตใ่นภมูิภาคอาเซียนยงัไม่มีตลาดร่วม เพราะตลาดร่วมนัน้การเดินทางไปไหนมา

ไหน จะเป็นไปอยา่งเสรีระหวา่งประเทศภมูิภาค 

 4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) = Harmonization of economic 

policy มีนโยบายเศรษฐกิจเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัไปในทิศทางเดียวกนั เช่น มีการเพิ่ม-ลดภาษี ก็

จะเพิ่ม-ลดกนัทัง้กลุม่ ปัจจบุนัมีภมูิภาคเดียวท่ีเป็นสหภาพเศรษฐกิจ คือ สหภาพยโุรป (EU) 

 5. สหภาพเหนือชาติ (Supranational  Union) = มีบรูณาการทางเศรษฐกิจใน

ทกุๆ ด้าน การบรูณาการคือการร่วมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในทกุด้านทางเศรษฐกิจนัน่เอง ซึง่เป็น

ความพยายามของสหภาพยุโรปในปัจจุบนัท่ีกําลงัพยายามพฒันาภูมิภาคยุโรปนัน้เป็นสหภาพ

เหนือชาต ิ 

 รูปแบบของการรวมตวัทางเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ  

 1. การรวมกลุม่ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  

 2. การรวมกลุม่ในประเทศสงัคมนิยม และ  

 3. การรวมกลุม่ในประเทศกําลงัพฒันา 

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ ความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานเต็มท่ี 

และการกระจายรายได้ระหวา่งประเทศ  

เง่ือนไขท่ีจําเป็นเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประสบความสําเร็จเม่ือประเทศ

สมาชิกมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกนั ได้แก่  

 1. นโยบายตลาด  

 2. นโยบายด้านโครงสร้าง  

 3. นโยบายด้านการกระจายรายได้  

 4. นโยบายทางการเงิน 
3.1 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สาํคัญ มี 2 แนวทาง 
  3.1.1 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในลกัษณะเสรีการรวมกลุม่ในลกัษณะนีไ้ด้แก่ การ

ยกเลิกข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของ

ตลาดเป็นเคร่ืองตอบปัญหาขัน้พืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจ เช่น การรวมกลุม่ของสหภาพยโุรป  
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  3.1.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลกัษณะการดําเนินการโดยรัฐการรวมกลุม่ทาง

เศรษฐกิจท่ีจะสามารถบรรลผุลสําเร็จได้ก็ตอ่เม่ืออาศยัการค้าของรัฐและการวางแผนเศรษฐกิจใน

ระดบัชาตโิดยมีการร่วมมือกนัวางแผนในระยะยาว การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจแนวนีจ้ึงไม่ใช้กลไก

ของตลาด ไมเ่ก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของระบบราคา  
3.2 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) 
 เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางด้าน

เศรษฐกิจ ซึง่ประเทศตา่งๆพึง่พาอาศยักนัในเร่ืองการค้าการลงทนุ วตัถดุบิ พลงังานและเทคโนโลยี

แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันมีหลักการสําคัญคือ ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนามี

ความจําเป็นท่ีจะต้องพึ่งพากันและกนั ทัง้ในทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง เพ่ือผลประโยชน์

ร่วมกัน กล่าวคือ ประเทศพัฒนาแล้วมีการพึ่งพาสินค้าวัตถุดิบแรงงาน และการซือ้สินค้าจาก

ประเทศกําลังพัฒนา ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาพึ่งพาเทคโนโลยีผู้ เช่ียวชาญจากประเทศ

พฒันาแล้ว ซึง่สาเหตกุารพึ่งพาอาศยัระหว่างประเทศนัน้ มาจากความจําเป็นของสถานการณ์ทัง้

ภายในและภายนอกของประเทศต่างๆ ท่ีทําให้แต่ละประเทศแสวงหาและแลกเปล่ียนความ

ช่วยเหลือหรือพึง่พาซึง่กนัและกนั โดยได้ทําการแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือความจําเป็นทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสงัคม ซึ่งการพัฒนานีจ้ะนําไปสู่ความทันสมัย อันเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจากการพึง่พาอาศยักนั ความจําเป็นทางเศรษฐกิจ มีสว่นผลกัดนัให้

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึน้ เพราะหากไม่พึ่งพาอาศัย แต่กลับ

เผชิญหน้ากนัหรือมุง่ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว แล้ว จะก่อให้เกิดผลเสียทําลายผลประโยชน์ของกนั

และกนัทัง้สองฝ่าย โดยความจําเป็นทางการเมืองท่ีก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างประเทศ

นัน้ เป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง ทัง้ใน

ประเทศท่ีกําลงัพัฒนาและพฒันาแล้ว สําหรับประเทศพฒันานัน้ ความสามารถของรัฐ ในการ

ปรับปรุงความกินดีอยูดี่ของพลเมืองมีความสมัพนัธ์อย่างแนบแน่น กบัความสามารถในการเข้าถึง

ตลาดกบัต่างประเทศและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิตทางอตุสาหกรรม เช่น 

เทคโนโลยีพลงังาน วตัถดุิบ จากประเทศอ่ืน หากรัฐใดไม่สามารถดึงทรัพยากรจากประเทศอ่ืนๆ 

มาได้อย่างกว้างขวางพอเพียง ย่อมจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนประสบกับ

อปุสรรคอยา่งรุนแรงการสร้างความสมัพนัธ์แบบพึง่พาอาศยักนัจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็น ความชอบธรรม

ในการปกครองและเสถียรภาพของรัฐบาลขึน้อยู่กบัความสามารถของรัฐในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งการบรรลุเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวได้นัน้จําเป็นจะต้อง

แสวงหาทรัพยากรและความก้าวหน้าจากภายนอกจึงจะสําเร็จ ดงันัน้เสถียรภาของรัฐบาลจึงเป็น
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สิง่เก่ียวพนักบัความสามารถของรัฐบาลในการสร้างความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศพฒันา

แล้วด้วยโดยแนวคิดการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันแลกัน หรือคําในภาษาองักฤษคือ Interdependence 

หนงัสือรัฐศาสตร์ 50 ปีภาควิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า หมายถึง 

ตวัแสดงทัง้หลายมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์หรือติดตอ่กนัในลกัษณะท่ี เม่ือสิ่งใดเกิดขึน้แก่ตวัแสดง 

ตวัหนึ่งตวัใดในโอกาสหนึ่งโอกาสใด ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่ง ย่อมสง่ผลมายงัตวัแสดงตวัอ่ืน ดงันัน้ไม่

วา่ระบบจะมีความสมัพนัธ์อย่างไร ยิ่งมีตวัแสดง สถานท่ีโอกาส มากเท่าไรย่อมสง่ผลให้การพึง่พา

อาศยัยิ่งมีเพิ่มมากขึน้เท่านัน้ 

 Keohane และ Nye (1977) กล่าวว่าการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกันย่อมหมายถึง

ความรู้สึกตอบแทนต่อกนัอย่างน้อยก็ในระยะหนึ่งและผู้ เสนอแนวความคิดท่ีว่านีก็้คือ Keohane 

และ Nye เองซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ข้ามชาติและการเมืองโลก โดยแนวคิดท่ีเขาได้

เสนอนัน้เป็นแนวคิดนีท่ี้ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปในด้านการค้าท่ีมีความร่วมมือระหว่างกนัเพิ่ม

มากขึน้ ทําให้เกิดการขยายตัวทางด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้การขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท่ีสําคญั คือการขยายตวัทางด้านการค้าท่ีเป็นระบบการค้า

ดงันัน้ระบบการค้า (Trade System) จึงมีความสําคญักบัแนวคิดการพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั 

เพราะระบบการค้านัน้ถือกนัว่าเป็นรูปแบบตวัอย่างของกระบวนการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัทาง

เศรษฐกิจ การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัจงึเป็นการเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่าท่ีจะกลา่วถึง

ประเดน็อ่ืนๆ เช่นประเดน็ทางการทหารและความมัน่คงซึง่จากการพึง่พาอาศยักนัระหว่างประเทศ

นัน้ได้มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่ ระบบการเมืองในปัจจบุนัมีลกัษณะการพึง่พาอาศยัทางเศรษฐกิจอย่าง

มากทางด้านการเมืองเองแนวคิดนีก็้เป็นแนวคิดท่ีเป็นระบบมีการเกิดมาอย่างต่อเน่ืองและ

ยาวนาน โดยจะพบว่า ระบบท่ีสําคญัก็คือระบบพนัธมิตรอนัมีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกันท่ี

เก่าแก่รัฐมีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัในทางการเมืองการทตู และการทหารเป็นการขยายความ

ร่วมมือท่ีก่อให้เกิดการจดัตัง้ระบบความมัน่คงร่วมกัน ในด้านเศรษฐกิจดงันัน้จึงทําให้การพึ่งพา

อาศยัซึง่กนัและกนัในปัจจบุนัจงึเป็นลกัษณะของความร่วมมือกนัทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ

เพิ่มมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผลจากการติดต่อส่ือสาร การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีท่ีส่งผล

กระทบถึงกนัอย่างถ้วนหน้า การพึ่งพาอาศยักนัจึงเป็นการสะท้อนถึงสภาพสงัคมระหว่างประเทศ

ท่ีมีความเป็นอนาธิปไตย เป็นตวัแสดงท่ีสําคญัในระบบระหว่างประเทศ ท่ีมีการเน้นการสร้างและ

กําหนดกฎระเบียบ ความร่วมมือและการประสานระหว่างตวัแสดงแตล่ะตวัก่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างกันขึน้ อันนําไปสู่การสร้างองค์การระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศเป็น

สําคญั ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนัในด้านบวก เกิดกรอบความร่วมมือ อนันํามาสู่การ
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เป็นประชาคมในระดับภูมิภาคนอกจากนีแ้ล้วแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยังเห็นว่า

ประเทศพฒันาแล้วและประเทศด้อยพฒันาเองนัน้มีความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  

ท่ีจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ประเทศพฒันาแล้วพึ่งพิงสินค้า 

วตัถดุิบ แรงงาน และการซือ้สินค้าอตุสาหกรรมของตนจากประเทศด้อยพฒันา ในขณะท่ีประเทศ

ด้อยพฒันาพึ่งพิงทนุเทคโนโลยีผู้ เช่ียวชาญจากประเทศท่ีพฒันาแล้วดงันัน้การพึ่งพาอาศยัซึ่งกนั

และกนัจึงต้องเกิดขึน้โดยนกัวิชาการของแนวคิดนีเ้องเช่ือว่าความอยู่รอดของประเทศด้อยพฒันา 

มิใช่เพียงเพ่ือประโยชน์ของประเทศนัน้ๆเพียงลําพงั หากแต่มีความสมัพนัธ์กับความมัน่คงและ 

อยู่รอดของประเทศพฒันาด้วย เน่ืองจากประเทศด้อยพฒันาเองถือเป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีสดุของ

สนิค้าทนุ ภายใต้ผลติภณัฑ์ท่ีสง่ออกโดยประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555,น.100) ศึกษาเร่ือง ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศกึษามหาวิทยาลยัรามคําแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบั

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหงสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคําแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีจําแนกตาเพศ อาย ุระดบัการศกึษา แหล่ง

เรียนรู้และการรู้จักและเข้าใจประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหงมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัต่ํา โดยมีด้านการเปิดใจรับโอกาสท่ีจะเรียนรู้ อยู่ในระดบัสงู และผลการศกึษาเปรียบเทียบ

พบว่า เพศและการรู้จักและเข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

แตกต่างกันมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยภาพรวม

แตกตา่งกนั 

 อรรวรรณ สีวานี (2554, น. บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ความพร้อมของนกัศกึษาคณะสงัคม

สงเคราะห์ศาสตร์กบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินระดบั

ความรู้ของนักศึกษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของอาเซียนและการ

เตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ สามารถตอบคําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปท่ีส่ือได้นําเสนอตอ่สาธารณะอยู่อย่าง

สม่ําเสมอในทางกลบักันกลุ่มตวัอย่างก็ไม่สามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัรายละเอียดเชิงลึก

ของการเคล่ือนย้ายแรงงานและข้อตกลงท่ีอาเซียนได้จดัทําขึน้ได้ถกูต้องนกั สว่นในเร่ืองของทศันะ

คติเก่ียวกบัการปรับตวัและดารเตรียมความพร้อมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมากเกือบทกุด้าน 



17 

 

ซึง่ผู้ศกึษาได้เสนอแนะ วา่ มหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมในระดบั

อาเซียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กบันกัศกึษา 

สพุรรณิกา แก้วเกิดสี (2549, น. บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ผลของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อ

กระบวนการใช้แรงงานอตุสาหกรรมรองเท้า : แรงงานกําลงัจะกลายเป็นช่างรองเท้าหรือลกูจ้าง 

ผลิตรองเท้า  ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียนตอ่สภาวะ

การผลิต การตลาดและการใช้แรงงาน ตลอดจนมาตรการการเตรียมความพร้อมของสถาน

ประกอบการภายหลงัการเปิดเสรีทางการค้า  ในการแข่งขนัสงูกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ใน AFTA 

การเปิดเสรีจะเกิดผลกระทบในทางบวกต่อตลาดแรงงาน คาดการณ์ได้ว่า อตุสาหกรรมรองเท้า

ไทยจะขยายการเติบโตมากขึน้ เม่ือมีการเปิดเสรีทางการค้า อุปสงค์แรงงานในอุตสาหกรรม

รองเท้ากําลงัเพิ่มขึน้พร้อมกบัราคาค่าจ้าง โดยพบว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะทําให้มีการแข่งขนั

กนัสงูขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ แต่ทําให้สถานประกอบการทราบถึงศกัยภาพของ

ตนเองมากขึน้ อตุสาหกรรมรองเท้าไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกบัความสามารถ และ

ในด้านมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการนัน้ สว่นใหญ่เตรียมความพร้อมในด้าน

การเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ

แสวงหาตลาดใหม ่และเพิ่มช่องทางในการจําหนา่ย นอกจากนีค้ณุลกัษณะของสถานประกอบการ

ท่ีตา่งกนัยงัได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าท่ีตา่งกนั และข้อเสนอแนะท่ีสําคญั คือ การ

ให้ข้อมลูแก่สถานประกอบการและแรงงานในด้านมาตรการการเปิดเสรี และกรอบเวลาท่ีชดัเจน

ลว่งหน้า ซึง่จะช่วยให้สถานประกอบการและแรงงานเตรียมความพร้อม และเพิ่มศกัยภาพด้วยการ

เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ซึ่งจะช่วยให้ลูกจ้างกลายเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพทัง้ด้านฝีมือการผลิต 

ระเบียบวินยัการทํางาน และคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ชมุศกัดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, และอ้อมใจ วงษ์มณฑา (2546,น. บทคดัย่อ) 

ศกึษาเร่ือง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนในการพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัภาคใต้

ตอนลา่ง เพ่ือรองรับการพฒันาเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เพ่ือศกึษาระดบัและลกัษณะความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาฝีมือแรงงานของ 5 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 

เพ่ือรองรับการพฒันาเขตการค้าเสรีอาเซียนในด้านแรงงาน ด้านการปฏิบตังิาน ด้านการตรวจสอบ

และประเมินผล ด้านการปรับปรุงพฒันา ศกึษาความรู้ความสามารถและทกัษะการปฏิบตัิงานของ

แรงงานใน 6 สาขา ได้แก่ การพาณิชยกรรม การส่ือสารโทรคมนาคม การอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมตามข้อกําหนด และการขนส่งสินค้า รวมทัง้ศึกษา
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แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งพบว่า

แรงงานท่ีได้รับการพัฒนาท่ีมีอยู่ในภาวะปัจจุบันในภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะในการ

ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัการพฒันาฝีมือแรงงานสอดคล้องกบัการพฒันาเขต

การค้าเสรีอาเซียน อยู่ระดบัปานกลางค่อนข้างต่ํา โดยข้อเสนอแนะควรมีการพฒันาฝีมือแรงงาน

ให้ทดัเทียมกับประเทศอ่ืนและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น ภาษาองักฤษและทกัษะอาชีพท่ี

ต่างประเทศต้องการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้ทราบและเข้าใจในการพัฒนาเขต

การค้าเสรีอาเซียน สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดัแหลง่ฝึกประสบการณ์ 

สพุรรณิกา แก้วเกิดสี (2549, น. บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ผลของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อ

กระบวนการใช้แรงงานอตุสาหกรรมรองเท้า : แรงงานกําลงัจะกลายเป็นช่างรองเท้าหรือลกูจ้าง 

ผลิตรองเท้า? ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียนตอ่สภาวะ

การผลิต การตลาดและการใช้แรงงาน ตลอดจนมาตรการการเตรียมความพร้อมของสถาน

ประกอบการภายหลงัการเปิดเสรีทางการค้า         ในการแข่งขนัสงูกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ใน 

AFTA การเปิดเสรีจะเกิดผลกระทบในทางบวกต่อตลาดแรงงาน คาดการณ์ได้ว่า อุตสาหกรรม

รองเท้าไทยจะขยายการเติบโตมากขึน้ เ ม่ือมีการเปิดเสรีทางการค้า อุปสงค์แรงงานใน

อตุสาหกรรมรองเท้ากําลงัเพิ่มขึน้พร้อมกบัราคาคา่จ้าง โดยพบวา่การเปิดเสรีทางการค้าจะทําให้มี

การแข่งขันกันสูงขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ แต่ทําให้สถานประกอบการทราบถึง

ศักยภาพของตนเองมากขึน้ อุตสาหกรรมรองเท้าไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับ

ความสามารถ และในด้านมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการนัน้ สว่นใหญ่เตรียม

ความพร้อมในด้านการเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ์ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั การแสวงหาตลาดใหม่ และเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย นอกจากนีค้ณุลกัษณะของ

สถานประกอบการท่ีต่างกันยังได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าท่ีต่างกัน และ

ข้อเสนอแนะท่ีสําคญั คือ การให้ข้อมลูแก่สถานประกอบการและแรงงานในด้านมาตรการการเปิด

เสรี และกรอบเวลาท่ีชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการและแรงงานเตรียมความ

พร้อม และเพิ่มศกัยภาพด้วยการเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ซึ่งจะช่วยให้ลกูจ้างกลายเป็นแรงงานท่ีมี

คณุภาพทัง้ด้านฝีมือการผลติ ระเบียบวินยัการทํางาน และคณุภาพชีวิตท่ีดี 
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5. สมมุติฐานและกรอบแนวคดิในการวิจัย 
5.1 สมมุตฐิานการวิจัย 

5.1.1 นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัการเตรียมความพร้อมตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 

5.1.2 นักศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีต่างกัน มีระดับการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 

5.1.3 นักศึกษาท่ี เรียนคณะต่างกัน  มีระดับการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 

 
 5.2 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกับข้อมลูพืน้ฐานอาเซียน และ

ระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือกําหนดกรอบความคดิ ดงันี ้
                                                    ตวัแปรตาม 
 
 
 
          ตวัแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
1. เพศ 

2. ชัน้ปี 

3. คณะท่ีศกึษา 

ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 
1. ข้อมลูพืน้ฐานองค์กร 

2. แนวโน้มของตลาดแรงงานเม่ือมีการ   

        รวมกลุม่เกิดขึน้ 

ทัศนคติเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ 
1. การเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 

2. ความหลากหลายของแรงงานอพยพ 

      เข้า-ออกประเทศ 

3. ระเบียบในการทํางาน 

4. รายได้ 

 

การเตรียมความพร้อมของนักศกึษา 



บทที่ 3 
 

วธีิการดาํเนินการ 
 

 การศกึษาเร่ืองความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)              

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ตามลําดบั ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ นักศึกษาทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2556 จํานวน 10,846  คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คือ นกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 

ในสงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน 388 คน โดยการสุ่มตวัอย่าง              

ตามขัน้ตอนดงันี ้

1) ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างตามท่ีผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ เง่ือนไข และคณุสมบตัิของกลุม่ตวัอย่างไว้ลว่งหน้าเก่ียวกบั

กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2) ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ(Stratified Sampling) เป็นการกําหนดพืน้ท่ีท่ี

ต้องการศกึษา ซึ่งผู้วิจยัได้กําหนดเป็นนกัศึกษาท่ีกําลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี จาก 9 คณะ ของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจําแนกตามชัน้ปี   จากปีท่ี 1 ถงึ ปีท่ี 4 

3) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ             

Taro Yamane (Yamane, 1973 : 725)  ซึง่กําหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05  ดงันี ้

สตูร   n =   
   

N 

1+Ne2 
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เม่ือ    n        =       จํานวนของขนาดตวัอยา่ง 

  N      =      จํานวนรวมทัง้หมดของประชากรท่ีใช้ศกึษา 

  e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (ในการศกึษานีกํ้าหนดให้เท่ากบั .05) 
 

แทนคา่   n =  
     

= 385.77 

 ดงันัน้   จํานวนตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีจ้งึเท่ากบั 386  คน 

4) กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจําแนกเป็นคณะท่ีศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

แบบแบง่ชัน้ชนิดสดัสว่น(Proportional Stratified Sampling) โดยคํานวณตามสตูรดงันี ้ 

 

 

 

จากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามคณะท่ีศึกษา โดยคํานวณเป็น

สดัสว่นกบัขนาดประชาการ ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 
 

ตารางที่ 3-1  แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งระดบัปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2 

 ปีการศกึษา 2556 ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามคณะ 
 

คณะ จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  2,016 72 

2. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  881 31 

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  813 29 

4. คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 465 17 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 437 16 

6. คณะบริหารธรุกิจ 3,415 121 

7. คณะศลิปศาสตร์ 850 30 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 347 12 

9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,622 58 

รวม 10,846 386 
ท่ีมาของข้อมลูประชากร  :  สํานกังานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน    
 

จํานวนตวัอยา่งทัง้หมด x จํานวนนกัศกึษาแตล่ะคณะ 

จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้หมดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

10,846 

1+ (10,846 x (.052)) 
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5) ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

โดยจะทําการเก็บข้อมลูจากนกัศึกษาทัง้ 9 คณะในสงักัดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะเก็บข้อมูลให้ครบ 386 ตัวอย่าง                 

ตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ 
 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างขึน้เอง เป็นแบบสอบถาม          

ความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาคมอาเซียน เป็นเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถาม    

มีลกัษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question)  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยคําถาม    

มีลกัษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 1 คําตอบจากหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) ซึง่จะเป็น

คําถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานองค์กร และแนวโน้มของตลาดแรงงานเม่ือมีการรวมกลุม่เกิดขึน้ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม

อาเซียน โดยคําถามมีลกัษณะเป็นแบบแสดงระดบัมากน้อย (Scale Question) ซึง่จะแบง่คําถาม

เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพ

เข้า-ออกประเทศ ด้านระเบียบในการทํางาน และด้านรายได้  

 ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูการเตรียมตวัและการเตรียมความพร้อมต่อการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยคําถามมีลกัษณะเป็นแบบแสดงระดบัมากน้อย (Scale 

Question) ซึง่จะเป็นคําถามเก่ียวกบัความพร้อมและการเตรียมตวัของนกัศกึษา 
 
 3.  วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในงานวิจัยเร่ืองความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้

3.1 ศกึษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจยั        

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2 สร้างแบบสอบถามความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครกบัการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนตามหลกัการ โดยกําหนดขอบเขตและเนือ้หาให้

ครอบคลมุตามความมุง่หมายท่ีต้องการ   
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3.3 นําแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความตรง

ตามเนือ้หา(Content Validity) และอํานาจจําแนก(Discrimination)  

3.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําจากผู้ ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้           

(Try Out) กบันกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 45 คน เม่ือนําข้อมลู 

ท่ีทดลองใช้ไปตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา ( −α Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยได้ค่าความน่าเช่ือถือเท่ากับ 

0.94 จากนัน้จงึนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมลู 

 

ตารางที่ 3-2  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจําแนกตามองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมต่อ

การประกนัคณุภาพการศกึษา และคา่ความเช่ือมัน่รวม 
 

ความคดิเหน็และการเตรียมความพร้อมของนักศกึษา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
ค่าความเช่ือม่ัน 

ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 0.89 

ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ 0.83 

ด้านระเบียบในการทํางาน 0.87 

ด้านรายได้ 0.84 

ด้านการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา 0.79 

รวมทัง้ฉบับ 0.94 
 

3.5 นําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีกําหนดไว้ 
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยนําแบบสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองความพร้อมของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน                   

ไปให้นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทําด้วยตนเอง ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจยัอธิบายวตัถุประสงค์

และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้ข้อมลูของนกัศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความสําคญัของ 

การวิจยัและตัง้ใจตอบแบบสอบถามมากขึน้   
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5.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Window) มีรายละเอียดการใช้

คา่สถิต ิและขัน้ตอนการดําเนินงาน ดงันี ้

5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency)   ค่าร้อยละ (%)  

คา่เฉล่ีย ( X ) คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบคา่เอฟ  

(F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) 

5.2 วิธีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ มีดงันี ้

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี และคณะ            

ท่ีศกึษา นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

2) วิเคราะห์ข้อมลูความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ได้แก่ ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 

ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ ด้านระเบียบในการทํางาน ด้านรายได้ 

และ ด้านการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา โดยมีการกําหนดให้คะแนนในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้

 ระดบัคะแนน 1 คือ ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 ระดบัคะแนน 2 คือ ระดบัความคดิเห็นน้อย 

 ระดบัคะแนน 3 คือ ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 4 คือ ระดบัความคดิเห็นมาก 

 ระดบัคะแนน 5 คือ ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

บนัทึกข้อมลูรหสัซึง่ใช้แทนคําตอบลงในตารางใสข้่อมลูของโปรแกรม SPSS for Window เพ่ือทํา

การวิเคราะห์ต่อไป โดยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                

ซึ่งการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีดงันี ้

 ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 1.00 - 1.50 

 ระดบัความคดิเห็นน้อย  มีคา่เฉลี่ย 1.51 - 2.50 

 ระดบัความคดิเห็นปานกลาง มีคา่เฉลี่ย 2.51 - 3.50 

 ระดบัความคดิเห็นมาก  มีคา่เฉลี่ย 3.51 - 4.50 

 ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 4.51 - 5.00 
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3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที  

(t-test) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 

4) เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระจากกนั โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)                         

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีท่ี           

ผลการทดสอบมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจะทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย

เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ข้อ 2 และ ข้อ 3 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศกึษาเร่ือง “ความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบั

การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน” จากการดําเนินการวิจยั คณะผู้วิจยัสามารถนําเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลู 

2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยนําข้อมลูท่ีได้มาทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป กําหนดนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและนําเสนอผลการ 

วิเคราะห์ตามลําดบั ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี และคณะท่ี

ศกึษา นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ความคิดเห็นและการ

เตรียมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาคมอาเซียน โดยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระจากกนั จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที (t-

test) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 

 ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระจากกนั โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)                         

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีท่ี           

ผลการทดสอบมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจะทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย

เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ข้อ 2 และ ข้อ 3 
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2.  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1   วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี และคณะท่ีศกึษา 

 

ตารางที่ 4-1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
N = 386 

ข้อมูล n ร้อยละ 
เพศ   

1. ชาย 215 55.70 

2. หญิง 171 44.30 

ชัน้ปี   
1. ชัน้ปีท่ี 1 66 17.10 

2. ชัน้ปีท่ี 2 87 22.54 

3. ชัน้ปีท่ี 3 84 21.76 

4. ชัน้ปีท่ี 4 149 38.60 

คณะที่ศกึษา   
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  72 18.65 

2. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  31 8.03 

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  29 7.51 

4. คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 17 4.40 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 16 4.15 

6. คณะบริหารธรุกิจ 121 31.35 

7. คณะศลิปศาสตร์ 30 7.77 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 3.11 

9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 58 15.03 
 

 จากตาราง 4-1 แสดงข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) เพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 55.70 

2) ชัน้ปี พบวา่ สว่นใหญ่กําลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 คดิเป็นร้อยละ 38.60 

3) คณะท่ีศึกษา พบว่า สวนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.35 

ได้มาโดยการเทียบจากสดัสว่นของนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาจริง 
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ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความคิดเห็นและ 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน สามารถแบง่ข้อมลูเป็น 3 สว่น  ดงันี ้

 1) ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

ตารางที่ 4-2 ระดบัความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  
N = 386 

ข้อคาํถาม ตอบถูก ร้อยละ ตอบผิด ร้อยละ 

1. ปีท่ีอาเซียนก่อตัง้ขึน้ 80 20.73 306 79.27 

2. ประเทศสมาชิกอาเซียน 220 56.99 166 43.01 

3. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจบุนั 258 66.84 128 33.16 

4. ปีท่ีจะมีกําหนดการเคล่ือนย้ายแรงงาน 238 61.66 148 38.34 

5. วตัถปุระสงค์ในการรวมกลุม่อาเซียน 239 61.92 147 38.08 

6. วตัถปุระสงค์ความร่วมมือด้านแรงงาน
ภายใต้การประชมุรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 

26 6.74 360 93.26 

7. องค์ประกอบหลกัความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน 

197 51.04 189 48.96 

8. สาขาอาชีพท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน 

มีการจดัทํา Mutual Recognition 

Agreement (MRA) เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการถ่ายเทแรงงานฝีมือ 

114 29.53 272 70.47 

9. เป้าหมายของเขตการค้าเสรีอาเซยีน (AFTA) 83 21.50 303 78.50 

10. เป้าหมายสงูสดุของการรวมตวั 

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) 

55 14.25 331 85.75 

ผลรวมเฉล่ีย 151 39.12 235 60.88 
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จากตารางท่ี 4-2 พบว่า ผลรวมเฉล่ียของจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบถูก คือ 151 คน  

คิดเป็นร้อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.88 โดยหวัข้อท่ีมีผู้ตอบถกูสงูท่ีสดุ 

คือ ข้อ 3. “เลขาธิการอาเซียนคนปัจจบุนัคือใคร”  มีผู้ตอบถกู 258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.84 และ

หวัข้อท่ีมีผู้ ท่ีตอบถกูน้อยท่ีสดุ คือ ข้อ 6. “วตัถปุระสงค์ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้การประชมุ

รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน” มีผู้ตอบถกู 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.74 

 

2) ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน  

 

ตารางที่ 4-3 ระดบัความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกรายด้าน 
N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คดิเหน็ 

1. ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 3.44 0.410 ปานกลาง 

2. ด้านความหลากหลายของแรงงาน 
อพยพเข้า-ออกประเทศ 

3.05 0.823 ปานกลาง 

3. ด้านระเบียบในการทํางาน 3.75 0.364 มาก 

4. ด้านรายได้ 3.52 0.507 มาก 

ในภาพรวม 3.44 0.524 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4-3 พบว่า ระดบัความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบั

ปานกลาง ( x =3.44, SD=0.524) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ 

ด้านระเบียบในการทํางาน ( x =3.75, SD=0.364) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ  คือ  ด้านความ

หลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ ( x =3.05, SD=0.823) 
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 2.1) ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 
 

ตารางที่ 4-4 ระดบัความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 

จําแนกรายข้อ 
N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คาดหวัง 

1. ท่านเห็นด้วยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจแห่งอาเซียนให้มีความเสรีในการ

เคล่ือนย้ายแรงงาน 

3.69 0.476 มาก 

 

2. ท่านเห็นด้วยกบัการใช้มาตรฐานสากลเพ่ือใช้
เป็นตวัวดัระดบัความรู้ความสามารถของแรง

แรงงาน 

3.69 0.478 มาก 

3. ท่านสามารถเรียนรู้และปฏิบตัติาม
มาตรฐานสากลได้ เช่น การตรงตอ่เวลา การมี

ความรับผิดชอบ และการมีความเคารพ

สามารถยอมรับคําตเิตียน 

3.36 0.491 ปานกลาง 

 

4. ท่านสามารถทํางานได้โดยอิสระ ไม่ต้องมี

หวัหน้ามาควบคมุ 

3.03 0.194 ปานกลาง 

ในภาพรวม 3.44 0.410 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4-4 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน 

อยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.44, SD=0.410) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงู

ท่ีสดุ คือ ข้อ 1. ท่านเห็นด้วยกบัการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียนให้มีความเสรีในการ

เคล่ือนย้ายแรงงาน และข้อ 2. ท่านเห็นด้วยกบัการใช้มาตรฐานสากลเพ่ือใช้เป็นตวัวดัระดบัความรู้

ความสามารถของแรงแรงงาน ( x =3.69) และหวัข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ ข้อ 4. ท่านสามารถ

ทํางานได้โดยอิสระ ไมต้่องมีหวัหน้ามาควบคมุ ( x =3.03) 
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2.2) ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ 
 

ตารางที่ 4-5 ระดบัความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพ 

เข้า-ออกประเทศ จําแนกรายข้อ 
N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คาดหวัง 

1. ท่านเห็นด้วยวา่ตอ่ไปทา่นต้องปรับตวัให้เข้ากบั
ผู้ ร่วมงานท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิภาษา

และวฒันธรรม 

2.77 0.507 ปานกลาง 

2. ท่านเห็นด้วยวา่ความหลากหลายของแรงงานจะทํา
ให้เกิดความขดัแย้ง ข้อพพิาทของแรงงานมากขึน้ 

2.63 0.953 ปานกลาง 

3. ท่านเห็นด้วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะ
ทําให้เกิดการพัฒนาความสามารถของแรงงาน

มากขึน้ 

3.13 1.323 ปานกลาง 

4. ท่านเห็นด้วยวา่ผู้ ร่วมงานท่ีมีความหลากหลายทาง
เชือ้ชาต ิภาษา และวฒันธรรม เป็นอปุสรรคในการ

ทํางาน 

3.68 0.510 มาก 

ในภาพรวม 3.05 0.823 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4-5 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพ 

เข้า-ออกประเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.05, SD=0.823) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

หวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 4. ท่านเห็นด้วยว่าผู้ ร่วมงานท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

ภาษา และวฒันธรรม เป็นอปุสรรคในการทํางาน ( x =3.68) และหวัข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ  

ข้อ 2. ท่านเห็นด้วยว่าความหลากหลายของแรงงานจะทําให้เกิดความขดัแย้ง ข้อพิพาทของแรงงาน

มากขึน้ ( x =2.63) 
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2.3) ด้านระเบียบในการทํางาน 
 

ตารางที่ 4-6 ระดบัความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านระเบียบในการทํางาน จําแนกรายข้อ 
N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คาดหวัง 

1. ท่านคดิวา่การสร้างนิสยัแรงงานให้เป็นคนตรงตอ่
เวลามีความจําเป็นในการทํางาน 

3.96 0.271 มาก 

2. ท่านสามารถปรับตวัให้เป็นผู้ เปิดกว้างและพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงในระบบการทํางาน เน่ืองจาก

มีผู้ ร่วมงานเป็นอาเซียน 

3.97 0.226 มาก 

3. ท่านคดิวา่การทํางานท่ีมีผู้ ร่วมงานเป็นชนชาติ
สมาชิกอาเซียนนัน้ทําให้ระเบียบการทํางานควรมี

ความยืดหยุน่ 

3.37 0.487 ปานกลาง 

4. ท่านเห็นด้วยท่ีจะต้องลดระยะเวลาทํางานลงเพ่ือ
เพิ่มจํานวนคนทํางานให้มากขึน้ 

3.71 0.472 มาก 

ในภาพรวม 3.75 0.364 มาก 
 

จากตารางท่ี 4-6 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านระเบียบในการทํางาน  อยู่ในระดบัมาก 

( x =3.75, SD=0.364) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 2. ท่าน

สามารถปรับตวัให้เป็นผู้ เปิดกว้างและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในระบบการทํางาน เน่ืองจากมี

ผู้ ร่วมงานเป็นอาเซียน ( x =3.97) และหวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ คือ ข้อ 3. ท่านคดิวา่การทํางานท่ีมี

ผู้ ร่วมงานเป็นชนชาตสิมาชิกอาเซียนนัน้ทําให้ระเบียบการทํางานควรมีความยืดหยุน่ ( x =3.37) 
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2.4) ด้านรายได้  
 

ตารางที่ 4-7 ระดบัความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ่การ

เข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านรายได้ จําแนกรายข้อ 
N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คาดหวัง 

1. เม่ือท่านได้รับความรู้เก่ียวกับการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานท่านเห็นเป็นหน้าท่ีของท่านท่ี

จะต้องเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถให้แก่ตนเอง

มากขึน้ เพ่ือเป็นตวัเลือกท่ีดีของตลาดแรงงาน 

3.67 0.509 มาก 

2. ท่านเห็นด้วยกบัการเปิดตลาดเสรีด้านแรงงาน
เพราะท่านพร้อมท่ีจะได้รับคา่จ้างในระดบัสากล 

3.62 0.526 มาก 

3. ท่านเห็นด้วยกบัการเปิดตลาดเสรีด้านแรงงาน
และได้รับคา่จ้างในระดบัเดียวกนักบัทกุเช่ือชาต ิ

เม่ืออยูใ่นระดบัหน้าท่ีเดียวกนั ถึงแม้จะต้องลด

ระดบัเงินเดือนลง 

3.61 0.539 มาก 

4. ท่านเห็นด้วยท่ีจะมีการเก็บภาษีในระดบัสากล  

(สงูขึน้ ตามเกณฑ์ รัฐสวสัดกิาร) 

3.33 0.476 ปานกลาง 

5. ท่านเห็นด้วยท่ีจะมีการปรับระดบัคา่จ้างเงินเดือน
ของแรงงานทกัษะให้อยูใ่นระดบัสากล 

3.28 0.466 ปานกลาง 

6. ท่านควรเพิม่ความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง 
เช่น ความรู้ภาษาท่ีสาม เพ่ือสามารถทําให้ท่าน

ได้รับคา่ตอบแทนท่ีสงูขึน้ 

3.62 0.522 มาก 

ในภาพรวม 3.52 0.507 มาก 
 

จากตารางท่ี 4-7 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ด้านรายได้  อยู่ในระดับมาก ( x =3.52, 

SD=0.507) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 1. เม่ือท่านได้รับ

ความรู้เก่ียวกับการขยายตวัของตลาดแรงงานท่านเห็นเป็นหน้าท่ีของท่านท่ีจะต้องเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถให้แก่ตนเองมากขึน้ เพ่ือเป็นตวัเลือกท่ีดีของตลาดแรงงาน ( x =3.67) และหวัข้อท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสดุ คือ ข้อ 5. ท่านเห็นด้วยท่ีจะมีการปรับระดบัค่าจ้างเงินเดือนของแรงงานทกัษะ 

ให้อยูใ่นระดบัสากล ( x =3.28) 
  

 3) การเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบั

การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 4-8 ระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกรายข้อ 
 

N = 386 

รายการ X  SD 
ระดบัความ
คาดหวัง 

1. ตวัท่านได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทกัษะให้มีความเช่ียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 

มากขึน้ 

3.67 0.507 มาก 

2. ตวัทา่นได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
ทกัษะให้มีความเช่ียวชาญทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ มากขึน้ 

3.96 0.224 มาก 

3. ตวัทา่นได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัการรวมตวัของประเทศสมาชิก

อาเซียน  มากขึน้ 

3.71 0.461 มาก 

4. ตัวท่านได้มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้า
แขง่ขนัในตลาดแรงงานระดบัอาเซียน 

3.63 0.490 มาก 

5. ท่านมีความพร้อมในการสือ่สารภาษาองักฤษ ใน

การท่ีจะเข้าแขง่ขนัในตลาดแรงงานระดบัอาเซยีน 

3.16 1.326 ปานกลาง 

6. ท่านมีความพร้อมเก่ียวกบัความรู้ด้านวฒันธรรม
อาเซียน ในการท่ีจะเข้าแขง่ขนัในตลาดแรงงาน

ระดบัอาเซียน 

3.14 1.322 ปานกลาง 

7. ท่านมีความพร้อมท่ีจะเข้าแขง่ขนัในตลาดแรงงาน
ระดบัอาเซียน 

2.39 1.273 น้อย 

ในภาพรวม 3.38 0.800 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4-8 พบว่า ระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครกบัการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.38, 

SD=0.800) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 2. ตวัท่านได้มีการ

เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทักษะให้มีความเช่ียวชาญทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ มากขึน้ 

( x =3.96) และหวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสดุ  คือ  ท่านมีความพร้อมท่ีจะเข้าแข่งขนัในตลาดแรงงาน

ระดบัอาเซียน  ( x =2.39) 
  
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที  

(t-test) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อ 1 
 

   สมมติฐานข้อ 1 : นกัศกึษาท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นกัศกึษาตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 

 
 

ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดับการเตรียมความพร้อมของ

นกัศกึษาตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ 
N = 386 

ตวัแปรที่ศกึษา n X  SD t p 

เพศ      

ชาย 215 23.58 3.89 -0.430 0.668 

หญิง 171 23.75 3.93   

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 จากตาราง  4-9 แสดงว่า  เพศชาย  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  23.8 (SD=3.89) และ               

เพศหญิง มีคะแนนเฉล่ีย 23.75 (SD=3.93) เม่ือทําการทดสอบ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน          

มีระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน  

ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานข้อ 1 
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 ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคม

อาเซียน ระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระจากกนั โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)                         

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีท่ี           

ผลการทดสอบมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจะทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย

เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 

   สมมติฐานข้อ 2 : นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มีระดบัการเตรียมความพร้อม

ของนกัศกึษาตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 
 

ตารางที่ 4-10  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระดับการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน จําแนกตามชัน้ปี  

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
N = 386 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F P 

ระหวา่งกลุม่ 3 7.930 2.643 0.173 0.915 

ภายในกลุม่ 382 5845.552 15.302   

รวม 385 5853.482    

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

 จากตารางท่ี 4-10 พบว่า นักศึกษาท่ีมีชัน้ปีต่างกัน มีระดับการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิต ิซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานข้อ 2  
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  สมมตฐิานข้อ 3 : นกัศกึษาท่ีเรียนคณะ มีระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา

ตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน แตกตา่งกนั 

 

ตารางที่ 4-11 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน จําแนกตามคณะ 

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
N = 386 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F P 

ระหวา่งกลุม่ 8 120.637 15.080 0.992 0.442 

ภายในกลุม่ 377 5732.845 15.206   

รวม 385 5853.482    

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 4-11 พบว่า นกัศกึษาท่ีเรียนคณะต่างกนั มีระดบัการเตรียมความพร้อมของ

นกัศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิต ิซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานข้อ 3 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเร่ือง “ความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบั

การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน” จากการดําเนินการวิจยั คณะผู้วิจยัสามารถนําเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้

1. สรุปผล 

2. อภิปรายผล 

3. ข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผล 

1.1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี และคณะท่ีศกึษา ดงันี ้

1.1.1 เพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 55.70 

1.1.2 ชัน้ปี พบวา่ สว่นใหญ่กําลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 คดิเป็นร้อยละ 38.60 

1.1.3 คณะท่ีศกึษา พบวา่ สวนใหญ่เป็นนกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 

31.35 ได้มาโดยการเทียบจากสดัสว่นของนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาจริง 

1.2 ระดบัความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร พบว่า ผลรวมเฉล่ียของจํานวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบถกู คือ 151 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.12 และตอบผิด 235 คน คดิเป็นร้อยละ 60.88 โดยหวัข้อท่ีมีผู้ตอบถกูสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 3. 

“เลขาธิการอาเซียนคนปัจจบุนัคือใคร”  มีผู้ตอบถกู 258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.84 และหวัข้อท่ีมีผู้

ท่ีตอบถกูน้อยท่ีสดุ คือ ข้อ 6. “วตัถปุระสงค์ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้การประชมุรัฐมนตรี

แรงงานอาเซียน” มีผู้ตอบถกู 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.74 

1.3 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.44, 

SD=0.524) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ด้านระเบียบในการ

ทํางาน ( x =3.75, SD=0.364) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ  คือ  ด้านความหลากหลายของ

แรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ ( x =3.05, SD=0.823) 
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1.4 ระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.38, 

SD=0.800) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 2. ตวัท่านได้มีการ

เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทักษะให้มีความเช่ียวชาญทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ มากขึน้ 

( x =3.96) และหวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสดุ  คือ  ท่านมีความพร้อมท่ีจะเข้าแข่งขนัในตลาดแรงงาน

ระดบัอาเซียน  ( x =2.39) 

1.5 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ พบว่า 

เพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 23.8 (SD=3.89) และ เพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ย 23.75 (SD=3.93)  

เม่ือทําการทดสอบ พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนั  มีระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาตอ่

การเข้าสูต่ลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

1.6 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามชัน้ปี พบว่า 

นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีต่างกนัมีระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ 

1.7 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน จําแนกตามคณะท่ีเรียน 

พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีคณะตา่งกนั ระดบัการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ของประชาคมอาเซียน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

  

 
2.  อภปิรายผล 

2.1 ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่านักศึกษายังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับการ

เคล่ือนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน ซึง่นกัศกึษาสามารถตอบคําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปท่ีส่ือ

ได้นําเสนอต่อสาธารณะอยู่อย่างสม่ําเสมอไก้อย่างถูกต้อง แต่ในทางกลบักันก็ไม่สามารถตอบ

คําถามท่ีเก่ียวข้องกับรายละเอียดเชิงลึกของการเคล่ือนย้ายแรงงานและข้อตกลงท่ีอาเซียนได้

จดัทําขึน้ได้ถูกต้องนกั โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อคําถามผิด 235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.88   

ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555,น.100) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพร้อมใน
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การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหงมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัต่ํา และยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ นนัทนา คชเสนี 

ผู้ อํานวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งหทัยรัตน์ดีประเสริฐ นํามาเผยแพร่ใน

หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ว่า ผลการวิจัยชีค้นไทยรู้เร่ืองอาเซียนต่ําแนะสถาบนัการศึกษา

รับมือ ซึ่งผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการผลิตกําลงัคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ

เปิดเสรีการบริการด้านการอดุมศกึษา เก่ียวกบัทศันคติและการตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนโดยการ

สํารวจจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัชัน้นําในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีความรู้

เก่ียวกบัอาเซียนอยู่ในอนัดบัสดุท้าย แสดงให้เห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งให้ความรู้แก่

ประชากรของไทยเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียนในอีกสามปีข้างหน้า 

2.2 จากการสอบถามความคิดเห็นและทศันคติของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครเก่ียวกับการปรับตวัต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ทัง้ 4 ด้าน คือ  

ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ 

ด้านระเบียบในการทํางาน และด้านรายได้ พบวา่ 

- ด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน ในภาพรวมระดับความคิดเห็นของ

นกัศกึษา อยู่ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง ( x =3.44, SD=0.410) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

หวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 1. ท่านเห็นด้วยกบัการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจแหง่อาเซียนให้

มีความเสรีในการเคล่ือนย้ายแรงงาน และข้อ 2. ท่านเห็นด้วยกบัการใช้มาตรฐานสากลเพ่ือใช้เป็น

ตวัวดัระดบัความรู้ความสามารถของแรงแรงงาน ( x =3.69) และหวัข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ ข้อ 

4. ท่านสามารถทํางานได้โดยอิสระ ไมต้่องมีหวัหน้ามาควบคมุ ( x =3.03) 

- ด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออกประเทศ ในภาพรวม ระดบั

ความคดิเห็นของนกัศกึษา อยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง ( x =3.05, SD=0.823) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 4. ท่านเห็นด้วยว่าผู้ ร่วมงานท่ีมีความหลากหลาย

ทางเชือ้ชาติ ภาษา และวฒันธรรม เป็นอปุสรรคในการทํางาน( x =3.68) และหวัข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ํา

ท่ีสดุ คือ ข้อ 2. ท่านเห็นด้วยวา่ความหลากหลายของแรงงานจะทําให้เกิดความขดัแย้ง ข้อพิพาทของ

แรงงานมากขึน้ ( x =2.63) 

- ด้านระเบียบในการทํางาน ในภาพรวม ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษา อยู่ใน

ระดบัเห็นด้วยมาก ( x =3.75, SD=0.364) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงู

ท่ีสดุ คือ ข้อ 2. ท่านสามารถปรับตวัให้เป็นผู้ เปิดกว้างและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในระบบการ
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ทํางาน เน่ืองจากมีผู้ ร่วมงานเป็นอาเซียน ( x =3.97) และหวัข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสดุ คือ ข้อ 3. ท่าน

คิดว่าการทํางานท่ีมีผู้ ร่วมงานเป็นชนชาติสมาชิกอาเซียนนัน้ทําให้ระเบียบการทํางานควรมีความ

ยืดหยุน่ ( x =3.37) 

- ด้านรายได้ ในภาพรวม ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษา อยู่ในระดบัเห็นด้วย

มาก ( x =3.52, SD=0.507) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหวัข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ข้อ 1. 

เม่ือท่านได้รับความรู้เก่ียวกับการขยายตวัของตลาดแรงงานท่านเห็นเป็นหน้าท่ีของท่านท่ีจะต้อง

เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถให้แก่ตนเองมากขึน้ เพ่ือเป็นตวัเลือกท่ีดีของตลาดแรงงาน ( x =3.67) 

และหัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ข้อ 5. ท่านเห็นด้วยท่ีจะมีการปรับระดบัค่าจ้างเงินเดือนของ

แรงงานทกัษะให้อยูใ่นระดบัสากล ( x =3.28) 

โดยจากทศันคตแิละความคดิเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคม

อาเซียน สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

โดยในด้านการเปล่ียนแปลงของระบบแรงงาน และด้านความหลากหลายของแรงงานอพยพเข้า-ออก

ประเทศ กลุม่นกัศกึษามีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง สว่นด้านระเบียบในการทํางาน

และด้านรายได้ กลุม่นกัศกึษามีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

2.3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี

ความพร้อมในการเรียนรู้ และความพร้อมท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเองสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x =3.75, SD=0.364) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่ืนตวัหรือความ

กระตือรือร้นของนกัศกึษาในการเตรียมความพร้อมสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงได้ดีพอสมควร 

2.4 นักศึกษาท่ีมีเพศ ชัน้ปี และคณะต่างกันมีการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจากทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีสิทธ์ิรับรู้ และเรียนรู้ ในเร่ืองของประชาคมอาเซียนท่ีเท่า

เทียมกัน ดังนัน้ เพศ ชัน้ปี และคณะจึงไม่มีผลต่อการการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่

ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนแตอ่ย่างไร เน่ืองจากนกัศกึษาทกุคนสามารถรับข้อมลูความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งเท่าเทียมกนั  
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3.  ข้อเสนอแนะ 
 3.1  ข้อเสนอแนะสําหรับมหาวทิยาลยั 

3.1.1 ควรปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาให้มีความทันสมยัและปรับปรุงระบบการ

จดัการเรียนการสอนให้ทนักับกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงาน โดยยึดคนเป็น

ศนูย์กลางของการพฒันา เพ่ือให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยการสร้างโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเข้าถึง

แหลง่ความรู้ตา่งๆ ได้มากขึน้ 

3.1.2 ควรเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงนกัศกึษากบัตลาดแรงงาน โดยเสริมสร้าง

บทบาทบริการงานแนะแนวอาชีพให้เป็นหน่วยงานกลางระหว่างนักศึกษาและตลาดแรงงาน

เพ่ือให้นักศึกษาทราบความต้องการของตลาดแรงงาน  และสามารถพัฒนาตนเองให้มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพได้ 

3.1.3 ควรรวบรวมเอกสารด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั ไว้

ท่ีห้องสมดุ หรือจดัมมุเฉพาะด้านการประกนัคณุภาพในทกุหน่วยงานของมหาวิทยาลยั เพ่ือความ

สะดวกในการค้นคว้าข้อมลูของนกัศกึษาหรือผู้สนใจ 

3.1.4 ควรเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและนักศึกษาเพ่ือกระจายข่าวสารอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือเป็นการป้อนข้อมลูให้กบันกัศกึษาโดยตรง 

 

3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับนกัศกึษา 

3.2.1 ควรให้ความสําคญักบัการสํารวจตวัเอง เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อย

ของตนเอง เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ดีขึน้  

3.2.2 ควรแสวงหาทรัพยากรทางการศกึษาท่ีมีอยูใ่นมหาวิทยาลยั และใช้ประโยชน์

อย่างคุ้มค่า เพ่ือการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

3.2.3 ควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือการเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับทุก

สถานการณ์ตลอดเวลา 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เร่ือง  ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
 
 

 

 
คาํชีแ้จง  แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด 4 สว่น ดงันี ้

 ส่วนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 ส่วนที่ 3  ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเหน็ตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

 ส่วนที่ 4  ข้อมลูเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการเตรียมความพร้อมตอ่การเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
 

ขอความอนเุคราะห์ทา่นในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยันี ้เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่การตอบแบบสอบถามนี ้

จะไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทัง้สิน้ นกัศกึษาไมต้่องใสช่ื่อ - นามสกลุ หรือรหสั ลงในแบบสอบถามฉบบันี ้

 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงมากทีส่ดุ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    

     1.  ชาย               2. หญิง    

 2.  ท่านกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีใด    

             1. ชัน้ปีท่ี 1     3. ชัน้ปีท่ี 3 

   2. ชัน้ปีท่ี 2     4. ชัน้ปีท่ี 4  

 3. ท่านกําลงัศกึษาอยูค่ณะใด 

  1. คณะวศิวกรรมศาสตร์     6. คณะบริหารธุรกิจ 

  2. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม    7. คณะศลิปศาสตร์   

  3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน    8. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  4. คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่   9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

 1. อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาตเิอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (The Associate for Southeast Asian 

Nations) ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 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.  ปัจจบุนัประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีประเทศใดบ้าง   

             1. ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิค์โปร์  ลาว กมัพชูา เวียดนาม พมา่ เกาหลีใต้   

   2. ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิค์โปร์  ลาว กมัพชูา เวียดนาม พมา่ บรูไน  

   3. ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิค์โปร์  ลาว กมัพชูา เวียดนาม พมา่ ญ่ีปุ่ น   

   4. ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิค์โปร์  ลาว กมัพชูา เวียดนาม พมา่ ไต้หวนั  
  

 3. ใครเป็นเลขาธิการอาเซียน คนปัจจบุนั 

  1. ดร.สริุนทร์  พิศสวุรรณ   3. นายบนั คี มนุ 

  2. นายเล เลือง มิญ    4. นายคมิ ค ิ บอม   
  

 4. อาเซียนจะมีการดําเนินการเคล่ือนย้ายสนิค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรีระหวา่งประเทศ

สมาชิก ในปี พ.ศ. ใด 

  1. พ.ศ. 2557    3. พ.ศ. 2558 

  2. พ.ศ. 2559    4. พ.ศ. 2560 

 

 5. ข้อใดไมใ่ช่วตัถปุระสงค์ในการร่วมกลุม่ของอาเซียน 

  1.  เพ่ือพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ 

  2.  เพ่ือร่วมกนัตอ่ต้านการเข้ามาลงทนุของตา่งชาต ิ

  3.  เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงปลอดภยัทางการเมือง 

  4.  เพ่ือสง่เสริมความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหวา่งประเทศ 
 

 6. ข้อใดไมใ่ช่วตัถปุระสงค์ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้การประชมุรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 

  1.  การสง่เสริมความร่วมมือด้านการจ้างงานของประชากรในภมูิภาค 

  2.  การพฒันาทกัษะและยกระดบัฝีมือแรงงานอาเซยีน 

  3.  การยกระดบัสภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัในการทํางานของผู้ใช้แรงงาน 

  4.  การก่อตัง้สหภาพแรงงานกลางเพ่ือเป็นศนูย์กลางความร่วมมือระหวา่งปรงงานภายในภมูิภาคอาเซียน 
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 7. ข้อใดท่ีไมใ่ช่ 3 องค์ประกอบหลกัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

  1.  ประชาคมความมัน่คงอาเซียน 

  2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  3.  ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 

  4.  ประชาคมธุรกิจและอตุสาหกรรม 
 

 8. สาขาอาชีพท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจดัทํา Mutual Recognition Agreement (MRA) เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการยอมรับคณุสมบตัขิองนกัวิชาชีพท่ีสําคญัร่วมกนั เพ่ือการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึน้ มีอาชีพ

อะไรบ้าง 

  1.  วิศวกรรม การสํารวจ สถาปัตย์ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล นกัวจิยั 

  2.  วิศวกรรม การสํารวจ สถาปัตย์ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล นกัวทิยาศาสตร์ 

  3.  วิศวกรรม การสํารวจ สถาปัตย์ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล อาจารย์ภาษาองักฤษ 

  4.  วิศวกรรม การสํารวจ สถาปัตย์ แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล บญัชี 
 

 9. เป้าหมายของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) คืออะไร 

  1.  สง่เสริมให้เกิดการค้าในภมูิภาคอยา่งเสรีปราศจากอปุสรรคทัง้ด้านภาษีและท่ีมิใช่ภาษี 

  2.  การจดัทํากรอบความตกลงวา่ด้วยการรวมกลุม่สนิค้าและบริการ 11 สาขา 

  3.  ทําให้ภมูิภาคอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืนๆ ได้ 

  4.  ทําให้ภมูิภาคอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต้อยูร่่วมกนัด้วยความเอือ้อาทร โดยเน้นความร่วมมือในด้านตา่งๆ 
 

 10. เป้าหมายสงูสดุของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) คือข้อใด 

  1.  ให้มีการเคล่ือนย้ายเสรีทัง้สนิค้า บริการ การลงทนุ แรงงานฝีมือและเงินทนุ 

  2.  พฒันาให้เป็น e-ASEAN และปรับปรุงนโยบายภาษี นโยบายการแขง่ขนัสทิธิทรัพย์สนิทางปัญญา 

  การคุ้มครองผู้บริโภค พฒันาโครงการสร้างพืน้ฐาน 

  3.  ลดช่องวา่งการพฒันาระหวา่งสมาชิกเก่า - ใหม ่และสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย 

  4.  ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือขา่ยการผลติ จําหนา่ย จดัทํา FTA กบัประเทศภมูภิาค 

 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับความคดิเหน็ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
 

ข้อ คาํถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ทา่นเหน็ด้วยกบัการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน

ให้มีความเสรีในการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

     

2. ทา่นเหน็ด้วยกบัการใช้มาตรฐานสากลเพ่ือใช้เป็นตวัวดัระดบั

ความรู้ความสามารถของแรงแรงงาน 
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ข้อ คาํถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. ทา่นสามารถเรียนรู้และปฏิบติัตามมาตรฐานสากลได้ เช่น การ

ตรงตอ่เวลา การมีความรับผิดชอบ และการมีความเคารพ

สามารถยอมรับคําติเตียน 

     

4. ทา่นสามารถทํางานได้โดยอิสระ ไมต้่องมีหวัหน้ามาควบคมุ      

5. ทา่นเหน็ด้วยวา่ตอ่ไปทา่นต้องปรับตวัให้เข้ากบัผู้ ร่วมงานท่ีมี

ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ภาษาและวฒันธรรม 

     

6. ทา่นเหน็ด้วยวา่ความหลากหลายของแรงงานจะทําให้เกิด

ความขดัแย้ง ข้อพิพาทของแรงงานมากขึน้ 

     

7. ทา่นเหน็ด้วยวา่ความหลากหลายของแรงงานจะทําให้เกิดการ

พฒันาความสามารถของแรงงานมากขึน้ 

     

8. ทา่นเหน็ด้วยวา่ผู้ ร่วมงานท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ 

ภาษา และวฒันธรรม เป็นอปุสรรคในการทํางาน 

     

9. ทา่นคิดวา่การสร้างนิสยัแรงงานให้เป็นคนตรงต่อเวลามีความ

จําเป็นในการทํางาน 

     

10. ท่านสามารถปรับตัวให้เป็นผู้ เปิดกว้างและพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงในระบบการทํางาน เน่ืองจากมีผู้ ร่วมงานเป็น

อาเซียน 

     

11. ทา่นคิดวา่การทํางานท่ีมีผู้ ร่วมงานเป็นชนชาติสมาชิกอาเซียน

นัน้ทําให้ระเบียบการทํางานควรมีความยืดหยุน่ 

     

12. ทา่นเหน็ด้วยท่ีจะต้องลดระยะเวลาทํางานลงเพ่ือเพิ่มจํานวน

คนทํางานให้มากขึน้ 

     

13. เม่ือท่านได้รับความรู้เก่ียวกบัการขยายตวัของตลาดแรงงานท่าน

เห็นเป็นหน้าท่ีของท่านท่ีจะต้องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ

ให้แก่ตนเองมากขึน้ เพ่ือเป็นตวัเลือกท่ีดีของตลาดแรงงาน 

     

14. ทา่นเหน็ด้วยกบัการเปิดตลาดเสรีด้านแรงงานเพราะทา่นพร้อม

ท่ีจะได้รับคา่จ้างในระดบัสากล 

     

15. ทา่นเหน็ด้วยกบัการเปิดตลาดเสรีด้านแรงงานและได้รับคา่จ้าง

ในระดบัเดียวกนักบัทกุเช่ือชาติ เม่ืออยูใ่นระดบัหน้าท่ีเดียวกนั 

ถงึแม้จะต้องลดระดบัเงินเดือนลง 

     

16. ทา่นเหน็ด้วยท่ีจะมีการเก็บภาษีในระดบัสากล  

(สงูขึน้ ตามเกณฑ์ รัฐสวสัดิการ) 

     

17. ทา่นเหน็ด้วยท่ีจะมีการปรับระดบัคา่จ้างเงินเดือนของแรงงาน

ทกัษะให้อยูใ่นระดบัสากล 

     

18. ทา่นควรเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เช่น ความรู้

ภาษาท่ีสาม เพ่ือสามารถทําให้ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีสงูขึน้ 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมตวัและการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
 

ข้อ คาํถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ตัวท่านได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้มี

ความเช่ียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ มากขึน้ 

     

2. ตวัทา่นได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะให้มีความ

เช่ียวชาญทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ มากขึน้ 

     

3. ตวัทา่นได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้เก่ียวกบั

การรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน  มากขึน้ 

     

4. ตัวท่านได้มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าแข่งขันใน

ตลาดแรงงานระดบัอาเซียน 

     

5. ทา่นมีความพร้อมในการส่ือสารภาษาองักฤษ ในการท่ีจะเข้า

แข่งขนัในตลาดแรงงานระดบัอาเซียน 

     

6.  ทา่นมีความพร้อมเก่ียวกบัความรู้ด้านวฒันธรรมอาเซียน ใน

การท่ีจะเข้าแข่งขนัในตลาดแรงงานระดบัอาเซียน 

     

7.  ทา่นมีความพร้อมท่ีจะเข้าแข่งขนัในตลาดแรงงานระดบั

อาเซียน 

     

 

                  ***ขอขอบคณุในความร่วมมือ*** 
 

 

 

 

 

 
งานสง่เสริมศกัยภาพและวินยันกัศกึษา    กองพฒันานกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทร 02-2829009 ตอ่ 6509   

โทรสาร 02-2829009 ตอ่ 6508   
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