
ทศันคติของนักศึกษาต่อผลกระทบ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื$อนย้าย 

แรงงานสายอาชีพ ICT 

  

 

 

 

 

 

ปภากร อบุลศรี 

 

 

 

 

วิทยานิพนธนี์/ เป็นส่วนหนึ$งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์ 

คณะสถิติประยกุต ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

2558 





(3) 
 

บทคดัย่อ 
 

ชื$อวิทยานิพนธ ์ ทศันคตขิองนกัศกึษาต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื�อนยา้ยแรงงานสายอาชพี ICT 

ชื$อผูเ้ขียน  นางสาวปภากร อุบลศร ี

ชื$อปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สถติปิระยกุต)์ 
ปีการศึกษา 2558 

 
การวจิยัเชงิปรมิาณครั CงนีCมวีตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี�ยวกบั

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN) 2) ศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาเกี�ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรี
ในอาเซยีนด้านการเคลื�อนยา้ยแรงงานสายอาชพี ICT 3) ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที�มผีลต่อ
ทศันคตขิองนักศกึษาเกี�ยวกบัผลกระทบของการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื�อนยา้ยแรงงาน
สายอาชีพ ICT ประชากรของการศึกษา คือ  นักศึกษาที�ศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สถาบนัอุดมศกึษาไทยที�ไดร้บัการจดัระดบัโดย QSworld University Rankings ใหเ้ป็น 100 
อนัดบัแรกของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ�งมอียู่ทั CงสิCน 10 
สถาบนั ขอ้มลูที�ใชใ้นการศกึษาไดม้าจากตวัอยา่งขนาด 373 คนโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม
หลายขั Cน เครื�องมอืที�ใชเ้ป็นแบบสอบถามซึ�งผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) และความ
เชื�อถอืได ้(Reliability) แลว้ 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยที�ได้รบัการจดัอันดับดังกล่าว มทีัศนคติเกี�ยวกับประชาคมอาเซียน 
โดยรวมนักศึกษามทีศันคติเชิงบวก และมทีศันคติเกี�ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นการเคลื�อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT โดยภาพรวมเหน็ดว้ยอย่างมาก และผล
การศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที�มผีลต่อทศันคตขิองนกัศกึษาเกี�ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นการเคลื�อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT พบว่าชั Cนปีที�นักศกึษากําลงัศกึษาอยู่มผีล
ต่อทศันคติของนักศึกษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลอื�น ๆ 
ได้แก่ เพศ คณะที�ศกึษา ค่าผลสมัฤทธิ dทางการศกึษา และระดบัความรูข้องนักศึกษาเกี�ยวกบั
ประชาคมอาเซยีน ไมม่ผีลต่อทศันคตขิองนกัศกึษา 
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ขอ้เสนอแนะ การศึกษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงต่อการเคลื�อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้กรอบอาเซยีน ในอนาคตโดยตรง ดงันั Cนการศกึษาในประเทศควรมแีนวทางในการสรา้ง
มาตรฐานวชิาชพี และให้ความสําคญัในด้านภาษาองักฤษ เพื�อให้การเปิดเสรใีนอาเซยีนด้าน
การเคลื�อนยา้ยแรงงานมเีพื�อใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื�นๆ ในกลุ่มอาเซยีน 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Attitudes toward Effects of the ASEAN Economic Community 
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This research is aimed to (1) study the attitudes of ASEAN Community among 

students (2) study the attitudes toward Effects of the ASEAN Economic Community 

(AEC) in Free Flow of Skilled Labor of ICT Career (3) study of the factors affecting of 

the attitudes toward Effects of the ASEAN Economic Community (AEC) in Free Flow of 

Skilled Labor of ICT Career. The population of the study is bachelor degree students of 

University in Thailand, which classified by QSworld University Rankings for the first 

hundred in the Asia Pacific region for faculty of Engineering and Technology has a total 

of 10 institutions. The sample composed of 373 students by Multistage Cluster 

Sampling. The research instruments as the questionnaires were validity and reliability. 

The investigation showed that Faculty of Engineering and Technology of 

students had positive attitude of the ASEAN Community. The Attitudes toward Effects of 

the ASEAN Economic Community (AEC) in Free Flow of Skilled Labor of ICT Career 

had strongly agree level and The result of study of the factors affecting of the attitudes 

toward effects of the ASEAN Economic Community (AEC) in free flow of skilled labor of 

ICT career was found that the student’s grade education effects to the attitudes of 

student at 0.05., The factors of gender, student’s GPA, and level of AEC knowledge did 

not effects the attitudes of student 
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Some suggestions from the finding are a s follow current. Thai education system 

has directly effects of the ASEN Economic Communication (AEC) in free flow of skilled 

labor of ICT career in future. Therefore, the education in Thailand should be guidelines 

for developing ICT professional standard and featured in the English language for 

positive effects and advantage more than other countries in ASEAN. 
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4.12  ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตขิองนกัศกึษาจ าแนกตาม 56 

 ระดบัความรูป้ระชาคมอาเซยีน 
4.13  ทดสอบคะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน 58 

 ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามเพศ 
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 4.14  คะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน 59 
        ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามคณะ 
4.15  คะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยี 59 

 ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 
4.16  คะแนนเฉลีย่ความแตกต่างทศันคตขิองนกัศกึษาแต่ละชัน้ปีทีศ่กึษาอยู่ 60 
4.17  คะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน 61 

 ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการ   
        ศกึษา 
4.18  คะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน 62 

ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ ำแนกตำมระดบัควำมรูข้อง
ประชำคมอำเซยีน 

ก.1  รอ้ยละของนกัศกึษาจ าแนกตามความรูค้วามเขา้ใจ (ตอบถูก/ตอบผดิ) 99 
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน  

ก.2  รอ้ยละของนกัศกึษาจ าแนกตามทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 ดา้น 100 
ก.3  จ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของนกัศกึษา 105 

จ าแนกตามทศันคตต่ิอผลกระทบการเปิดเสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน 
ในสายงาน ICT
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)  ซึง่มเีป้าหมายหลกัทีจ่ะใหป้ระเทศสมาชกิสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  หรอื
อาเซยีน ซึง่จะมตีลาดและฐานการผลติเดยีว โดยรเิริม่กลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏบิตัิ
เพื่อให้เกดิการไหลเวยีนของสนิคา้ บรกิาร แรงงานและการลงทุนอย่างเสร ี รวมทัง้ลดช่องว่าง
ของระดบัการพฒันาภายในกลุ่ม  อนัจะน าไปสู่ความมัน่คง และมัง่คัง่ ซึ่งสามารถแข่งขนักบั
ภูมภิาคอื่น ๆ ได้ ซึ่งนับเป็นความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัที่ส่งผลกระทบอย่าง
มากทัง้ต่อไทยและต่อเพื่อนสมาชกิทีเ่หลอืในอกี 9 ประเทศ 

ตลอดระยะเวลา 45 ปีกว่าที่ได้เริ่มก่อตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยได้รบั
ประโยชน์หลายประการจากอาเซยีน ทัง้ในแง่การเสรมิสรา้งความมัน่คง  ซึง่ช่วยเอื้ออ านวยต่อ
การพฒันาทางเศรษฐกจิ โดยในปจัจุบนัอาเซยีนเป็นคู่ค้าอนัดบั 1 ของไทย มมีูลค่าการค้า
ระหว่างกนักว่า 1.75 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.2 ของมลูค่าการคา้ทัง้หมดของไทย 
ในจ านวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซยีนรอ้ยละ 20.7 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด (ฝ่าย
วชิาการปญัญาชน, 2555: 25) ดงันัน้คนไทยจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมตวัเป็นประชาคม
ของอาเซยีนมากน้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัการเตรยีมความพรอ้มของคนไทยทัง้ประเทศ  ซึ่ง
ควรจะสร้างความตื่นตวัและให้ความรู้กบัประชาชนถึงส าคญั เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและ
เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งในขณะเดยีวกนัก็ต้องป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบแก่ทุกภาคส่วน การเปลี่ยนแปลงส าคัญครัง้นี้ ไม่เพียงสงผลกระทบเฉพาะด้าน
เศรษฐกจิอย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึการเปลีย่นแปลงทัง้ทางวฒัธรรม สงัคม การเมอืง และส่งผล
ต่อวถิชีวีติของคนไทยทัง้ประเทศ ดงันัน้ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรบัมอืต่อการก้าวเขา้สู่เสรอีาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคคล ซึง่
จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ตามวตัถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนคอืการเป็นตลาดและฐานการผลติ
เดียวกันจึงต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญ (ส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล
กรงุเทพมหานคร, 2557) ไดแ้ก่ 

1) การเคลื่อนยา้ยสนิคา้อยา่งเสร ี(Free Flow of Goods) 
2) การเคลื่อนยา้ยบรกิารอยา่งเสร ี(Free Flow of Service) 
3) การเคลื่อนยา้ยการลงทุนอยา่งเสร ี(Free Flow of Investment) 
4) การเคลื่อนยา้ยการเงนิทุนอยา่งเสร ี(Free Flow of Capital) 
5) การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือยา่งเสร ี(Free Flow of Skilled Labour) 
ตามปฏญิญาว่าดว้ยความร่วมมอืในอาเซยีนฉบบัที ่2 (Bali Concord II) ซึง่เป็นผลมา

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 9 เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อนิโดนีเซยี ไดก้ าหนดใหจ้ดัท าขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั (Mutual -Recognition Arrangements: 
MRAs) ด้านคุณสมบตัิในสาขาวชิาชพีหลกั เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนัก
วิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การ
เคลื่อนยา้ยแรงงานเสรดีงักล่าว เป็นการเคลื่อนยา้ยเฉพาะแรงงานฝีมอืและจะต้องมคีุณสมบตัิ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั (MRAs) ของอาเซยีน การเคลื่อนยา้ย
แรงงานเสรนีัน้จะเริม่ต้นในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึง่ปจัจุบนัประเทศสมาชกิอาเซยีนได้
จดัท าขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนัแลว้ใน 8 สาขาดว้ยกนัคอื  

1) วชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการรกัษาหรอืการแพทย ์(Medical Services) 
2) วชิาชพีทีเ่กีย่วกบัทนัตกรรม (Dental Services) 
3) วชิาชพีพยาบาล (Nursing Services) 
4) วชิาชพีดา้นวศิวกรรม (Engineering Services) 
5) วชิาชพีดา้นสถาปตัยกรรม (Architectural Services) 
6) วชิาชพีเกีย่วกบัการส ารวจ หรอืนกัส ารวจ (Surveying Qualification) 
7) วชิาชพีบญัช ี(Accountancy Services) 
8) วชิาชพีดา้นการโรงแรมและการท่องเทีย่ว (Hotel Services and Tourism) (เพิม่เขา้

มา) 
ส่วนสาขาอื่น ๆ ยงัอยู่ระหว่างการพจิารณา ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั ประเทศสมาชกิได้

ก าหนดเบื้องต้นที่จะเปิดเสรใีนตลาดแรงงานทกัษะหรอืแรงงานฝีมอืน าร่องในกลุ่มบรกิาร 3 
สาขา ได้แก่ สุขภาพ การบนิ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใต้เป้าหมายการลดอุปสรรคการ
ประกอบวชิาชพีในภูมภิาค ทัง้นี้ บุคลากรในสายอาชพีดงักล่าว หากมคีวามสามารถและผ่าน
เกณฑเ์งือ่นไขคุณสมบตัติามทีแ่ต่ละประเทศก าหนดได ้กจ็ะเขา้ไปท างานในกลุ่มสมาชกิอาเซยีน 
10 ประเทศไดอ้ยา่งเสร ี(ฝา่ยวชิาการปญัญาชน, 2555: 102-114)  
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เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการในการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ท าหน้าที่ร ับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country 
Coordinators) ในการเปิดเสรสีนิค้าและบรกิารในสาขาส าคญั 11 สาขา เพื่อส่งเสรมิการผลติ
สนิคา้โดยใชว้ตัถุดบิและชิน้ส่วนทีผ่ลติภายในอาเซยีน ดงันี้  

1) พมา่ สาขาผลติภณัฑเ์กษตร (Agro-based Products) และสาขาประมง (Fisheries) 
2) มาเลเซีย สาขาผลิตภณัฑ์ยาง (Rubber-based Products) และสาขาสิ่งทอ 

(Textiles and Apparels) 
3) อนิโดนีเซยี สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลติภณัฑไ์ม ้(Wood-based 

Products) 
4) ฟิลปิปินส ์สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronics) 
5) สงิคโปร ์สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) 
6) ไทย สาขาการท่องเทีย่ว (Tourism) และสาขาการบนิ (Air Travel) 
การคา้เสรไีดส้่งผลกระทบในเชงิบวกต่อการขยายตวัของภาคการผลติและภาคแรงงาน 

ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น 
อุตสาหกรรมยาง สิง่ทอ อญัมณีและเครื่องประดบั ซึง่จะส่งผลให้อตัราค่าจา้งสูงขึน้  นอกจากนี้
มาตรฐานแรงงานหรือคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตต่างๆ จะสูงขึ้น 
ความก้าวหน้าในอาชพีส าหรบัแรงงานที่มฝีีมอืและกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นจะอยู่ในระดบัที่
สูงขึ้น การเปิดเสรทีางการค้าจะช่วยส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดขีึ้น ตลอดจน
สวสัดกิารของผู้ใชแ้รงงานในธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอ อญัมณ ี
และธุรกิจบรกิาร เป็นต้น อย่างไรก็ดผีลกระทบของการเปิดการค้าบรกิารเสรมีไิด้ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางบวกต่อผู้ใชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาความ
ไม่มัน่คงในอาชีพของแรงงานไร้ฝีมอื และน ามาซึ่งปญัหาช่องว่างทางรายได้และสวสัดิการ
ระหว่างผู้ใช้แรงงานที่มรีะดบัฝีมอืแตกต่างกัน และระหว่างแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง
ประเภทกัน กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่จะมีปญัหามากที่สุดในการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์คอื กลุ่มแรงงานทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไป (มากกว่า 40 ปี) และกลุ่มแรงงานไรฝี้มอื
หรอืผูม้กีารศกึษาน้อย การแข่งขนัดา้นการค้าบริการนัน้จะมลีกัษณะที่แตกต่างจากการแข่งขนั
ของสนิคา้ โดยเฉพาะการบรกิารวชิาชพีซึง่จะมลีกัษณะเฉพาะหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ เช่น 
สถาปนิก วิศวกร นักบญัชี นักกฎหมาย ในหลายประเทศมกัมกีารท าข้อตกลงเปิดเสรดี้าน
วชิาชพี โดยจดัท าความตกลงยอมรบัคุณสมบตัวิชิาชพีของกนัและกันไว ้ หรอืทีเ่รยีกว่า Mutual 
Recognition Agreement (MRA) ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีจากประเทศหนึ่งสามารถเขา้ไป
ท างานในอีกประเทศหนึ่งได้ ผลกระทบจากการค้าบรกิารเสรจีงึขึ้นอยู่กบัว่า วชิาชพีนัน้เป็น
สาขาทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบวชิาชพีเดยีวกนัจากต่างประเทศหรอืไม่  บาง
สาขาวชิาชพีอาจมคีวามเสี่ยงต่อการแข่งขนัมากกว่าสาขาวชิาชพีอื่นที่มลีกัษณะเฉพาะ เช่น 
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วชิาชพีกฎหมายซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีจ าเป็นต้องเรยีนรูร้ะบบกฎหมายของประเทศนัน้ และสอบ
ประกาศนียบตัรใหไ้ดก่้อนถงึจะประกอบอาชพีได ้ จงึเป็นการยากทีท่นายความของประเทศหนึ่ง
จะสามารถไปประกอบอาชพีทนายความในอกีประเทศหนึ่งได้ เพราะระบบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศแตกต่างกนั  หรอืในการประกอบวชิาชพีบญัชกีต็้องสอบประกาศนียบตัรเช่นเดยีวกนั 
อย่างไรก็ดแีมร้ะบบบญัชขีองแต่ละประเทศจะมคีวามแตกต่างกนับา้ง แต่ก็ไม่เท่ากบักรณีของ
การบรกิารดา้นกฎหมาย ทัง้นี้นักเรยีนนักศกึษาจงึควรทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ เช่น 
ภาษาองักฤษ ส าหรบัใชใ้นการสื่อสารและการท างาน รวมทัง้ความรูด้า้นวชิาการในแขนงต่างๆ 
และความรูใ้นเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืดา้น ICT เพื่อน าไปพฒันาและเป็นแรงผลกัดนัใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการ การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหก้ระจายทัว่ถงึไปสู่ประชาชนทัว่
ประเทศ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) 

ดงันัน้การขบัเคลื่อนในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมของสายงาน ICT มบีทบาทส าคญัไม่
น้อย พจิารณาจากการส ารวจความตอ้งการแรงงานดา้น ICT ในตลาดโลก เพิม่สูงขึน้ทุกปีตลอด
สองทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมและธุรกจิทุกด้านได้น า ICT ไป (กรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563, 2554: 99) และปจัจุบนัมคีนใหค้วาม
สนใจและให้ความส าคญัในด้าน ICT ทัว่โลก ในปี ค.ศ. 1999 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้ผลติ
แรงงานด้าน ICT ประเภทสายอาชีพที่มวีุฒกิารศึกษาอย่างต ่าระดบัปรญิญาตร ีจะอยู่ที ่
3,445,297 คน และในปี ค.ศ. 2004 บุคลากรด้าน IT ของสหรฐัอเมรกิาอยู่ที่ 10,526,289 คน 
(พภิชั ดวงค าสวสัดิ,์ 2557) แต่ทางตรงขา้มในปจัจุบนัไม่มมีาตรฐานนิยามทกัษะอาชพี ICT ที่
เป็นนิยามทัว่ไปในระดบัโลกและในระดบัภูมภิาค   

ดงันัน้ผู้วจิยัเล็งเห็นว่ากลุ่มสายงานอาชพี ICT มผีลต่อการช่วยพฒันาประเทศชาติ  
หากระบบการศึกษายงัไม่มกีารพฒันาให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรบัจาก
ต่างประเทศ หรอืในยุคการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีอาจท าให้เกิดผลกระทบด้านลบ
มากกว่าดา้นบวกตามมาในอนาคต 
 
1.2 วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 

1.2.1 ศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน (ASEAN) 
1.2.2 ศกึษาทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการเปิดเสรใีนอาเซยีนด้าน

การเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
1.2.3 ศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเสรใีน

อาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
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1.3 สมมติฐำนกำรวิจยั 
 

1.3.1 นักศกึษาสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัมผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 

1.3.2 นกัศกึษาสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่รีะดบัความรูค้วาม
เขา้ใจของประชาคมอาเซยีนต่างกนัจะมผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบ จากการ
เปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 

1.4.1 น าผลการวิจยัไปเป็นกรอบมาตราฐานในการปรบัเปลี่ยนหรอืวางแผนในการ
พฒันาการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาเพื่อผลติสายอาชพี ICT ใหม้คีุณภาพ 

1.4.2 เป็นแรงผลกัดนัในการวางมาตรฐานสายอาชพีอื่นๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้ม AEC 
 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
มุง่ศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สารสนเทศ ทีม่ต่ีอประชาคมอาเซยีน (ASEN) และต่อผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้น
การเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผูใ้ห้ขอ้มูลทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ในสถาบนัอุดมศกึษาไทยที่

ไดร้บัการจดัระดบัโดย QSworld University Rankings ใหเ้ป็น 100 อนัดบัแรกของภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก ในสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่มอียูท่ ัง้สิน้ 10 สถาบนั 

 
1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 ถงึ เดอืนเมษายน พ.ศ.

2558 
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1.6 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 

สมำคมประชำชำติแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อำเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN)   หมายถงึกลุ่มประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม ที่รวมตัวด าเนิน
นโยบายทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมรว่มกนั 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ( Asean Economics Community :AEC)  หมายถงึ 
เสาหลักหนึ่งในสามเสาหลักของการจัดตัง้ประชาคมอาเซียน ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้าน
เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน 

สำยอำชีพ ICT (Information and Communication Technology)  หมายถงึ อาชพี
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ต าแหน่งงานบางต าแหน่งกอ็าจมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนัออกไปแต่
อย่างไรก็ตามต าแหน่งทางอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามสายงานด้านวิชาชีพและ 
Technical Gap ระหว่างหลกัสตูรของอุดมศกึษาและความต้องการทางวชิาชพีในการท างานจรงิ 
ประกอบดว้ยสายงานวชิาชพีดงันี้ 1) สายงานวชิาชพีโปรแกรมเมอร ์(Programmer) 2) สายงาน
วชิาชพีบรหิารระบบ (System Administrator) 3) สายงานวชิาชพีนักพฒันาเวบ็ไซต์ (Web 
Designer) 4) สายงานวชิาชพีนักวเิคราะหร์ะบบ (System Analyst) 5) สายงานวชิาชพีวศิวกร
ซอฟตแ์วร ์(Software Engineer) 6) สายงานวชิาชพีนักออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designer) 
7) สายงานวชิาชพีฝา่ยสนบัสนุนดา้น ICT (Support) 

กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนเสรี  หมายถึง การลด/ยกเลกิกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าบรกิารในอาเซยีน ประกอบด้วย การค้าบรกิาร 4 ประเภท คอื  1) การขายบรกิารขา้ม
พรมแดน  2) บุคคลผูถ้อืสญัชาตตินเดนิทางไปใชบ้รกิารในต่างประเทศ  3) ผูใ้หบ้รกิารต่างชาติ
เขา้มาจดัตัง้ธุรกจิใหบ้รกิาร  และ 4) บุคลากรต่างชาตเิดนิทางไปใหบ้รกิารในต่างประเทศ  

นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัไทยที่ได้รบัการจดั
อนัดบัโดย QS world University Rankings ใหอ้ยูใ่น 100 อนัดบัแรกของภมูภิาคเอเชยี ในสาขา
วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ปี ค.ศ. 2012จากสถาบนัอุดมศกึษาไทย 10 แห่ง  
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1.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 
 ตวัแปรอิสระ      

 
                          ตวัแปรตำมกรอบควำมคิด                                               
 
                              
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Framework) 

ปจัจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- คณะ 
- ชัน้ปี 
- ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

ความรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

ทศันคต ิ
- ต่อประชาคมอาเซยีน 
- ผลกระทบของการเปิดเสรใีน

อาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ย
แรงงานในสายอาชพี ICT 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT” ผู้วจิยัได้
ท าการศกึษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและผลงานวจิยัที่ เกี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิด การตัง้สมมุติฐานการวิจยั และใช้อธิบายถึงทศันคติของ
นกัศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัทศันคต ิ
2.2 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการเคลื่อนยา้ยแรงงาน 
2.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
2.4 ขอ้ตกลงการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสร ี(MRAs) 
2.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ 
 

2.1.1 ความหมายของทศันคติ (The Definition of Attitude) 
มนีักวิชาการและนักวิจยัได้ให้ค าจ ากัดความและความหมายของทัศนคติมากมาย  

ดงัเช่น 
ราชบณัฑติยสถาน (2539: 393) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคตไิวว้่าทศันคตหิมายถงึ 

แนวความคดิเหน็ 
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 3) ไดก้ล่าวว่า ทศันคตเิป็นความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็น

ส่วนประกอบ เป็นส่วนทีพ่รอ้มจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก 
นวลศริ ิ เปาโรหติย์ (2527: 131) กล่าวว่า ทศันคตเิป็นผลรวมของความเขา้ใจ 

ความรูส้กึ และแนวโน้มในการตอบโตข้องเราต่อบุคคล วตัถุ หรอืเรือ่งราวทัง้ปวง 
ลดัดา กติวิภิาต (2532: 2) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคตเิป็นความคดิที่มอีารมณ์เป็น

ส่วนประกอบ ซึง่ท าใหเ้กดิความพรอ้มทีจ่ะมปีฏกิริยิาโต้ตอบในทางบวกหรอืในทางลบต่อสิง่ใด
สิง่หนึ่ง 
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ซึง่สามารถสรุปไดว้่า ทศันคต ิหมายถงึความคดิทีเ่กดิจากความเขา้ใจ ความรูส้กึทีเ่ป็น
ส่วนบุคคลต่อสถานการณ์ใด หรอื เหตุการณ์นัน้ๆ 

 
2.1.2 องคป์ระกอบของทศันคติ (Components of Attitudes) 
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของทศันคตโิดยทัว่ไปทีท่ราบกนัมอียู่ 3 ประการ ดงันี้  

1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นความ
เขา้ใจหรอื ส่วนของความเชื่อทีม่ต่ีอสิง่ของหรอืบรกิาร เป็นความรูแ้ละการรบัรูซ้ึง่ไดม้าจากการ
ผสมกันระหว่างประสบการณ์โดยตรง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล และ
ผลกระทบต่อการรบัรู้จนสามารถก าหนดเป็นความเชื่อถือ หรอืหมายถึงสภาพด้านจติใจที่ 
สะทอ้นความรูเ้ฉพาะอยา่งของบุคคล สิง่ของหรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Affective Component) เป็นส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความรูส้กึทางอารมณ์ เช่น ความรูส้กึชอบและไม่ชอบ ดแีละไม่ด ีมคีุณค่าและไม่มคีุณค่า สภาพ
อารมณ์จะสามารถเพิม่ประสบการณ์ดา้นบวก หรอืดา้นลบ ซึง่ประสบการณ์จะมผีลกระทบดา้น
จติใจ วธิปีฏบิตัทิีใ่ชว้ดัประเมนิผล อาศยัเกณฑ ์ การให ้ คะแนนความพงึพอใจหรอืไม่พอใจ 
หรอืไมด่ ีเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นแนวโน้มทีจ่ะมี
การปฏบิตัต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งทีค่นเรามทีศันคตเิกีย่วขอ้งในสิง่นัน้ 

 
2.1.3 การวดัทศันคติ (Theories of Attitude Measurement) 
การวดัทศันคต ิ เป็นพฤตกิรรมภายในทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม ซึง่ตวัเราเองเท่านัน้ที่

ทราบการวดัทศันคตโิดยตรงจงึท าไม่ได้แต่การศึกษาทศันคตินัน้สามารถกระท าได้  ทศันคติ
สามารถวดัได้โดยการสรา้งแบบวดัทศันคตเิพื่อถามความรูส้กึต่อสิง่เรา้ในรูปของ  ความชอบ
หรอืไมช่อบ แบบวดัทศันคตทิีน่ิยมใชม้อียู่ 3-4 วธิคีอื (สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2538: 166) 

1) วธิลีเิคริท์สเกล (Likert Scale) เป็นวธิกีารวดัทศันคตทิีรู่จ้กักนัแพร่หลายมาก
ทีสุ่ดวธิ ี หนึ่งการวดัทศันคตขิองลเิคริท์เริม่ดว้ยการรวบรวมหรอืเรยีบเรยีงขอ้ความที่เกี่ยวขอ้ง
กบัทศันคติที่ ต้องการจะศึกษาให้ความหมายสิ่งที่ต้องการจะวดัให้แน่นอน ชดัเจนและ
ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา ที่ต้องการวดัทัง้หมดและข้อความที่สร้างขึ้นต้องประกอบไปด้วย
ขอ้ความทีส่นับสนุนและต่อต้าน ในเรื่องทีต่้องการจะวดั กล่าวคอื มขีอ้ความทีเ่ป็นบวกและเป็น
ลบคละกนัไป และน าขอ้ความทีร่วบรวมไดไ้ปลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีต่้องการจะท าการศกึษา 
โดยก าหนดค าตอบของแต่ละ ขอ้ความใหเ้ลอืกตอบคอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ด้วย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ การให้คะแนนนัน้ จะขึน้อยู่กบัชนิดของขอ้ความว่าเป็น
ขอ้ความทีส่นับสนุนหรอืเป็นบวกถ้าตอบ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ใหค้ะแนน 5 คะแนน และลดลงไป
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จนถงึตอบไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ใหค้ะแนน 1 คะแนน ส่วนขอ้ความทีต่่อต้านหรอืเป็นลบ ถ้าตอบ
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ใหค้ะแนน 5 คะแนน และ ลดลงเรื่อยๆ ไปจนถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ให้
คะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดั ทศันคตคิอืผลรวมของคะแนนทุกขอ้ใน
แบบวดัทัศนคติซึ่งลิเคิร์ทถือว่าผู้ที่มทีัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดย่อมมีโอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับ
ขอ้ความทีส่นับสนุนสิง่นัน้มากและในท านองเดยีวกนัผูท้ี่มทีศันคตไิม่ดี ต่อสิง่ใดนัน้โอกาสทีจ่ะ
เหน็ดว้ยกบัขอ้ความทีส่นบัสนุนสิง่นัน้กม็น้ีอยและโอกาสทีจ่ะตอบเหน็ดว้ย กบัขอ้ความทีต่่อต้าน
สิง่นัน้จะมมีาก คะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ถงึทศันคตขิอง ผู้ตอบในแบบวดั
ทศันคตขิองแต่ละคน  

2) วธิเีทอรส์โตน สเกล (Thurstone Scale) วธิกีารวดัแบบเทอรส์โตนนี้เน้น
ปญัหาดา้นการมช่ีวงเท่ากนั มากกว่าการวดัแบบอื่น ซึง่ในทางปฏบิตัหิมายถงึ วธิกีารใหน้ ้าหนัก
หรอืคะแนน แต่ละขอ้ความทีป่ระกอบขึน้มาเป็นสากลขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมนี ้าหนักในแต่
ละช่วงเท่ากนั โดยเทอรส์โตนยดึหลกัทีว่่า “คุณลกัษณะใด ๆ ในความรูส้กึของคนเรานัน้จะมี
ตัง้แต่เหน็ดว้ยน้อย ทีสุ่ดไปจนถงึเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด” โดยจะแบ่งช่วงความรูส้กึออกเป็น 11 ช่วง
เท่า ๆ กนั ความคดิเหน็ แต่ละขอ้ความจะมนี ้าหนักคา้ทศันคตต่ิางกนัไปจะอยู่ในช่วงไหนนัน้ก็
แลว้แต่ขอ้ความคดิเหน็นัน้ 

3) วธิกีทัแมน สเกล (Guttman Scale) จากขอ้บกพร่องเทอรส์โตนสเกลและ 
ลิเคร์ทสเกลในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกันตลอดจน
ความสามารถใน 12 การน าคะแนนมาสรา้งเป็นสเกลใช้แก้ขอ้บกพร่องที่กทัแมนไดใ้ห้ความ
สนใจและคดิหาวธิสีรา้ง สเกลทีม่คีุณสมบตัเิด่น 

4) วธิกีารหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็น
การศกึษาเกี่ยวกบัความคดิรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่ต่ีอ
สิง่ต่างๆ ผูท้ีค่ดิ วธินีี้คอื ชารล์ออสกูด (Charles E. Osgood) และผูร้่วมงาน เป็นการศกึษาถงึ
ความหมายของสิง่ ต่างๆ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มทีจ่ะศกึษาโดยการใหป้ระเมนิค่าเกี่ยวกบัสิง่
ใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการวดั อาจจะเป็นสถานที่ บุคคลเหตุการณ์ฯลฯการประมาณค่านัน้ใช้
ค าคุณศพัทซ์ึ่งตรงกนัขา้ม และม ี ล าดบัของความมากน้อยจากดา้นหนึ่งไปสู่อกีด้านหนึ่งรวม
ทัง้หมด 7 อนัดบั (บางครัง้ใช้ 5 หรอื 3 อนัดบั) ในการทีจ่ะใหผู้ต้อบประเมนิค่ามาก หรอืน้อยนี้
ท าให้เชื่อได้ว่าแบบวดันี้สามารถใช้วดัทศันคตขิองบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลต่อสิง่ต่างๆ  ได้และ
สามารถเปรยีบเทยีบทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ของกลุ่มต่างๆ ได ้จะเหน็ไดว้่า การวดัทศันคติ
มหีลายวธิแีละวธิขีองลเิคอรท์สเกล เป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นั แพรห่ลาย ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ไดน้ าวธิี
ของลเิคอรท์สเกลมาประยุกต์เป็น 5 ระดบั เพื่อวดัระดบั ทศันคตต่ิอผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
 

มกีารกล่าวถงึในทฤษฎขีองการเคลื่อนยา้ยแรงงานมากมาย รวมทัง้ผลกระทบและปจัจยั 
ต่างๆทีก่่อใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัทางภูมภิาค ปจัจยัส่วนบุคคล และ
อื่นๆอกีมากทัง้นี้ผูว้จิยัได้น าขอ้มูลและทฤษฏใีนส่วนนี้ไปใช้ในวเิคราะห์ขอ้สอบถามได้  ดงัจะ
กล่าวต่อไปนี้  

Ravenstein (1889 อ้างถงึใน ธนัยพร พนัธุอ์ารยี,์ 2538) ไดศ้กึษาแนวคดิเกี่ยวกบั
จุดเริม่ต้นในการตัง้ทฤษฎเีกี่ยวกบัการอพยพ (Ravenstein’s Law of Migration) เพื่ออธบิาย
มลูเหตุแห่งการเขา้มาหางานท าของผู้ลกัลอบหนีเขา้เมอืง ว่าลกัษณะการอพยพของประชากร
ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจบุนั ไดแ้บ่งลกัษณะของการอพยพของประชากรออกเป็น 5 ลกัษณะคอื 

1) การอพยพแบบดัง้เดมิ (Primitive Migration) เป็นการอพยพยา้ยถิน่ของชน
ในอดตี เป็นการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่เพื่อการด ารงชวีติรอด ปจัจุบนัการอพยพจากชนบทเขา้สู่เมอืงเพื่อ
แสวงหาวถิกีารด าเนินชวีติแบบใหม ่กถ็อืว่าอยูใ่นลกัษณะน้ี 

2) การอพยพยา้ยถิน่โดยถูกบงัคบั (Forced Migration) เป็นการยา้ยถิน่โดย
ถูกบงัคบั อาจจะถูกบงัคบัโดยรฐับาลหรอืผูม้อีทิธพิลบางกลุ่ม 

3) การอพยพโดยถูกบบีคัน้ (Impelied Migration) เป็นการบบีคัน้หรอืกระตุ้น
ใหอ้พยพเช่นกนั แต่ผูท้ีถู่กบบีคัน้ยงัมสีทิธิใ์นการตดัสนิใจว่าจะอยูห่รอืจะไป 

4) การอพยพโดยเสร ี(Free Migration) เป็นการอพยพของปจัเจกชนโดยเสร ี
อาจจะเกดิจากแรงจงูใจจากภายนอกเช่น โดยต าแหน่งงาน รายได ้หรอืเพื่อผจญภยัการอพยพ
โดยเสรนี าไปสู่การอพยพลกัษณะที ่5 

5) การอพยพแบบชนจ านวนมาก (Mass Migration) สบืเนื่องมาจากการ
อพยพโดยเสร ีซึ่งยา้ยถิน่เขา้ไปบุกเบกิหรอืผจญภยัในถิน่ทีอ่ยู่ใหม่ จงูใจใหช้นจ านวนมากยา้ย
ถิน่ตาม 

นอกจากนี้ Ravenstein (1889 อ้างถงึใน จริะ บุรคี า, 2537) ได้ศกึษากระบวนการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานทีเ่กดิขึน้โดยใชป้จัจยัผลกัดนัและปจัจยัดงึดูด (Push-Pull Hypothesis) มา
อธบิายปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยอาศยัสมมุตฐิานทีว่่าการเคลื่อนยา้ยแรงงานจะเกดิจากปจัจยั
ผลกัดนัและปจัจยัดงึดูดซึง่ปจัจยัผลกัดนัหมายถงึปจัจยักดดนัทีท่ าใหแ้รงงานต้องละทิง้ถิน่ทีอ่ยู่
เดิม ส่วนปจัจัยดึงดูดคือปจัจยัที่ชักน าหรือดึงดูดแรงงานให้เข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย  ซึ่งจาก
การศกึษาพบว่าสาเหตุทีแ่รงงานเคลื่อนยา้ยมาจากปจัจยัผลกัดนัในพืน้ที่ต้นทางมากกว่าปจัจยั
ดงึดดูในพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยทีก่ระบวนการเคลื่อนยา้ยแรงงานจะเป็นการโยกยา้ยระยะทางสัน้ๆ 
ในช่วงแรก และจะถูกดงึดูดเขา้สู่ตวัเมอืงได้อย่างรวดเรว็และปรมิาณการเคลื่อนยา้ยจะหมดไป
เมือ่การขยายตวัของเมอืงไดแ้ผ่กวา้งออกไปครอบคลุมพืน้ทีช่นบทนัน้ 
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Lee (อ้างถงึใน อรุณ ชยัญาณ, 2545) ไดเ้สนอทฤษฎวี่าดว้ยการยา้ยถิน่ จากการ
พจิารณาทบทวนแนวความคดิต่าง ๆ ในอดตีจนถงึปจัจุบนั จะช่วยให้เกดิความเข้าใจใน
กระบวนการยา้ยถิน่มากขึน้ เขาเริม่ต้นจากการพจิารณาทบทวนทฤษฎวี่าดว้ยการยา้ยถิน่ของ 
Ravenstein ซึง่เขาเหน็ดว้ยกบักฎดงักล่าว 5 ขอ้ และยงัมคีวามเหน็เพิม่เตมิอกี 2 ประการคอื  

1) การยา้ยถิน่จะเพิม่ขึน้ตามความก้าวหน้าทางวชิาการ เช่น ความก้าวหน้า
ทางดา้นการคมนาคมขนส่ง 

2) เหตุผลส่วนใหญ่ทีท่ าใหบุ้คคลยา้ยถิน่ คอืความต้องการทีจ่ะปรบัปรุงตนเอง
ใหด้ขีึน้นอกจากน้ีไดเ้สนอปจัจยัทีผู่ย้า้ยถิน่จะตอ้งพจิารณา ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 

(1) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขตทีเ่ป็นจดุเริม่ต้น 
(2) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขตทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง 
(3) อุปสรรคทีข่ดัขวาง 
(4) ปจัจยัส่วนบุคคล 
 

2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) เป็นการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิใน
ภมูภิาค 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรไูน เวยีดนาม ลาว 
พม่า และ กัมพูชา โดยผู้น าของทุกประเทศได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซยีน ใหอ้าเซยีนรวมตวัเป็นชุมชนหรอืประชาคมเดยีวกนั ร่วมมอื ช่วยเหลอื และสนับสนุน
กันในด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรม เพื่อให้อาเซียนเป็นชุมชนที่มคีวาม
เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง สินค้า ประชาชน การลงทุน และนวตักรรมที่
สามารถเดินทางไปมาอย่างไม่มีอุปสรรคทัว่ทัง้ภูมิภาค โดยมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยง
ตดิต่อกนัได้อย่างสะดวก และประชาชนอาเซยีนสามารถเคลื่อนย้ายถิน่ฐาน และใช้ทรพัยากร
ของประเทศสมาชกิไดอ้ยา่งสะดวก งา่ยดายมากยิง่ขึน้ 

ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ยเสาหลกั 3 เสา ไดแ้ก่ 
1) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Security Community 

–ASC) เพื่อใหป้ระชากรในภมูภิาคอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตมิคีวามปลอดภยัและมัน่คง 
2) ประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community 

– ASCC) เพื่อใหป้ระชากรแต่ละประเทศอาเซยีนอยู่ร่วมกนัภายใต้แนวคดิสงัคมที่เอื้ออาทร มี
สวสัดกิารทางสงัคมทีด่ ีและมคีวามมัน่คงทางสงัคม 

3) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่ง
ใหเ้กดิการรวมตวักนัทางเศรษฐกจิ และการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายระหว่างกนั 
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อนัจะท าใหภ้มูภิาคมคีวามเจรญิมัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูภิาคอื่นๆ ได ้เพื่อความอยู่ดกีนิ
ดขีองประชาคมอาเซยีน โดยมุง่เน้นใหเ้กดิการไหลเวยีนอยา่งเสรขีองสนิคา้ บรกิาร การลงทุน 

ดงันัน้ AEC จงึมุ่งเน้นดา้นเศรษฐกิจต่างๆ ทีเ่รยีกว่าพมิพเ์ขยีว (AEC Blueprint) เพื่อ
จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนโดยมอีงคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัถงึ 4 เรื่องดงันี้ (ฝ่ายวชิาการปญัญาชน, 
2555: 83-84)  

1) เป็นตลาดและฐานการผลติร่วมกนั (Single Market and Production Base)
วตัถุประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร ลงทุน แรงงานฝีมอื เงนิทุน อย่างเสร ีซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามพนัธกรณทีีไ่ดต้กลงและด าเนินการมากนัอยูแ่ลว้  

(1) AFTA (ASEAN Free Trade Area) เริม่ปี 2535 (1992) 
(2) AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) กรอบความ

ตกลงว่าดว้ยการคา้บรกิาร ลงนามปี 2538 (1995) ไดเ้จรจาเปิดเสรเีป็นรอบๆ เจรจาไปแลว้ 5 
รอบ 

(3) AIA (ASEAN Investment Area) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บรกิาร ลงนามและมผีลตัง้แต่ 2541 (1998) 

2) สรา้งขดีความสามามารถทางเศรษฐกจิ (High Competitive Economic 
Region) ให้ความส าคญักบัประเดน็ด้านนโยบาย ที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแข่งขนั 
นโยบายภาษี, ทรพัยส์นิทางปญัญา, พฒันาโครงการสร้างพื้นฐานร่วมกนัด าเนินการโดย
แลกเปลีย่นขอ้มลู ฝึกอบรมบุคลากรรว่มกนั 

3) สร้างความเท่าเทยีมในการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic 
Development) สนบัสนุนการพฒันา SMES สรา้งขดีความสามารถผ่านโครงการทีม่อียูแ่ลว้ 

4) การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global 
Economy) เน้นการปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิอาเซยีนกบันอกภูมภิาค  

ในเรื่องกรอบความร่วมมอืนัน้มกีารประชุมในด้านเศรษฐกจิอาเซยีนเมื่อวนัที่ 21-22 
กนัยายน 2547 ทีก่รงุเทพฯ มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัมาตรการร่วมทีจ่ะใชก้บัการรวมกลุ่มสนิคา้และ
บรกิารได้แก่ การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า การค้าบรกิาร การลงทุน การอ านวยความสะดวกด้าน
การคา้ และการลงทุนและการส่งเสรมิการคา้และการลงทุน และความรว่มมอืในดา้นอื่น ๆ ดงันี้ 

1) การค้าสนิค้า จะเร่งลดภาษีสนิค้าใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/
ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขา
สุขภาพ) เป็น 0% เรว็ขึน้จากกรอบ AFTA เดมิ 3 ปี คอื จาก 2010 เป็นปี 2007 ส าหรบัสมาชกิ
อาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ และ ปี 2015 เป็น 2012 ส าหรบัประเทศ CLMV โดยไดก้ าหนดเพดาน
ส าหรบัสนิคา้ทัง้หมดใน Priority Sectors ไมต่อ้งการเรง่ลดภาษ ี(Negative List) ไวท้ี ่15% 
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2) การคา้บรกิาร จะเรง่เปิดเสรสีาขาบรกิารใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ, 
e-ASEAN, ท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศ) ภายในปี ค.ศ. 2010 ทัง้นี้ ใหใ้ช ้ASEAN-X 
Formula ได ้

3) การลงทุน จะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในปี 
2010 ส าหรบัอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 ส าหรบัเวยีดนามและ 2015 ส าหรบักมัพูชา 
ลาว และพมา่ ทัง้นี้ ใหใ้ช ้ASEAN-X Formula ได ้และส่งเสรมิการผลติในอาเซยีนโดยการจดัตัง้
เครอืขา่ย ASEAN Free Trade Zones เพื่อส่งเสรมิการซือ้วตัถุดบิและชิน้ส่วนทีผ่ลติในอาเซยีน 
(Outsourcing) และด าเนินมาตรการรว่มเพื่อดงึดดู FDI 

4) การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง
ต่างๆ คือ กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (Standard and 
Conformance) การอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง และ Logistics Service ส าหรบัการ
ขนส่ง การอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยวในอาเซยีน และ การเคลื่อนยา้ยของนักธุรกจิ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผูป้ระกอบวชิาชพี และ แรงงานมฝีีมอื 

5) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น 
ทรพัยส์นิทางปญัญา ความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรม และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์พธิสีารว่า
ดว้ยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซยีน 11 สาขาก าหนดมาตรการร่วม ซึง่คาบเกี่ยวกบัทุกสาขา
เช่นเดยีวกบัในกรอบความตกลงฯ และมาตรการเฉพาะส าหรบัการรวมกลุ่มแต่ละสาขานัน้ๆ 
โดยรวมอยูใ่นแผนการรวมกลุ่ม (Road Map) ซึง่ผนวกอยูก่บัพธิสีารฯ 

เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 ผูน้ าอาเซยีนไดล้งนามในกรอบความตกลงว่าดว้ย
การรวมกลุ่มสาขาส าคญัของอาเซยีน (Framework Agreement for the Integration of the 
Priority Sectors) และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนได้ลงนามในพธิสีารว่าดว้ยการรวมกลุ่มราย
สาขาของ อาเซยีน 11 ฉบบั (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 
2547 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 10 ที่เวียงจนัทน์ ระหว่างวนัที่ 29-30 
พฤศจกิายน 2547 

การรวมกลุ่มสนิคา้และบรกิาร 11 สาขาน าร่อง ถอืว่าเป็นการเปิดเสรดี้านการค้าและ
บรกิาร เพื่อส่งเสรมิการแบ่งงานกนัผลติสนิคา้และบรกิารภายในอาเซยีนดว้ยกนั โดยจะเน้นใช้
วตัถุดบิภายในอาเซยีนเป็นหลกัตามความถนัด เนื่องจากแต่ละประเทศมวีตัถุดบิทีไ่ม่เหมอืนกนั 
ถา้จะใหผ้ลติทุกอยา่ง จะเป็นการเพิม่ตน้ทุนสนิคา้แบบเสยีเปล่าส าหรบั 11 สาขาน ารอ่งมดีงันี้ 

1) สาขาผลติภณัฑเ์กษตร 
2) สาขาประมง 
3) สาขาผลติภณัฑย์าง 
4) สาขาสิง่ทอ 
5) สาขายานยนต ์
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6) สาขาผลติภณัฑไ์ม ้
7) สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์
8) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) สาขาสุขภาพ 
10) สาขาท่องเทีย่ว 
11) สาขาการบนิ 

และภายหลงัได้เพิม่สาขาที่ 12 ได้แก่ สาขาโลจสิตกิส์ เพื่อท าให้การขนส่งวตัถุดบิ     
ต่าง ๆ ท าได้สะดวกมากขึน้ เมื่อแบ่งทัง้ 12 สาขา ตามประเทศที่รบัผดิชอบ สามารถแบ่งได ้
ดงันี้ 

1) พมา่ สาขาผลติภณัฑเ์กษตร และสาขาประมง 
2) มาเลเซยี สาขาผลติภณัฑย์าง และสาขาสิง่ทอ 
3) อนิโดนีเซยี สาขายานยนต ์และสาขาผลติภณัฑไ์ม ้
4) ฟิลปิปินส ์สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์
5) สงิคโปร ์สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
6) ไทย สาขาการท่องเทีย่วและสาขาการบนิ 
7) เวยีดนาม สาขาโลจสิตกิส ์

จากการรวมตวัเพื่อเป็นประชาคมอาเซยีนนัน้ ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัจากการ
เป็นประชาคมอาเซยีน 

1) ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า จาการยกเลกิอุปสรรคภาษีและที่
มใิช่ภาษจีะเปิดโอกาสใหส้นิคา้ เคลื่อนยา้ยเสร ี

2) คาดว่า การส่งออกไทยไปอาเซยีนจะสามารถขยายตวัได้ไม่ต ่ากว่า 18 - 
20% ต่อปี 

3) เปิดโอกาสการค้าบรกิาร ในสาขาที่ไทยมคีวามเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว 
โรงแรมและรา้นอาหาร สุขภาพ ท าใหไ้ทยมรีายไดจ้ากการคา้บรกิารไปต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

4) สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น 
อุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซยีน จะลดลง อาเซยีนจะเป็นเขตการลงทุนทีน่่าสนใจทดัเทยีมจนี
และอนิเดยี 

5) เพิม่พนูขดีความสามารถของผูป้ระกอบการไทย เมื่อมกีารใชท้รพัยากรการ
ผลติร่วมกนั/เป็นพนัธมติรทางธุรกิจร่วมกบัอาเซยีนอื่น ท าให้เกิดความได้เปรยีบเชงิแข่งขนั 
(Comparative Advantage) และลดตน้ทุนการผลติ 

6) เพิ่มอ านาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก สร้างความเชื่อมัน่ให้
ประชาคมโลก 
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7) ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ ผลการศกึษา แสดงว่า AEC 
จะท าใหร้ายไดท้ีแ่ท้จรงิของอาเซยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 หรอืคดิเป็นมลูค่า 69 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ 

การรวมตัวนัน้ไม่ใช่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างเดียว แต่ยงัคงมี
ผลกระทบทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัจากการรว่มตวัเป็นประชาคมอาเซยีนเช่นกนัดงันี้ 

การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต ่ า ดังนัน้ อุตสาหกรรมและ
ผูป้ระกอบการในประเทศตอ้งเรง่ปรบัตวั 

 
2.4 ข้อตกลงการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี (MRAs) 
 

เป็นทีท่ราบกนัว่า การเคลื่อนยา้ยแรงงานเสร ี(Free Flow of Skilled Labour)  เป็นส่วน
หน่ึงของวตัถุประสงคข์องการรวมตวัเพื่อพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายในเสาหลกัที ่4 คอื ประชาคม
เศรษฐกิจ (AEC) ดังนัน้การจดัท าข้อตกลงยอมรบัร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements: MRA) ในสาขาบรกิาร เป็นพฒันาการล่าสุดของความร่วมมอืดา้นการคา้บรกิาร
ของอาเซยีน โดย MRA หมายถงึ การทีผู่ใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณสมบตัวิชิาชพีโดย
หน่วยงานที่มอี านาจในประเทศตน จะได้รบัการยอมรบัโดยหน่วยงานที่มอี านาจในประเทศ
อาเซยีนอื่นๆ โดยสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบภายในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกการเคลื่อนยา้ยผู้ให้บรกิารสาขาวชิาชพีในภูมภิาค MRA ในสาขาบรกิารของอาเซยีน
กรอบความตกลงการคา้บรกิารของอาเซยีน (AFAS) ตระหนักถงึความส าคญัของการรวมกลุ่ม
สาขาบรกิารโดยรวมในอาเซยีนตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 5 ภายใต้ AFAS ดงันี้ “สมาชกิอาเซยีน
แต่ละประเทศจะใหก้ารยอมรบัในวุฒกิารศกึษาหรอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บั และคุณสมบตัทิีเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนด หรอื ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองทีไ่ดร้บัในประเทศสมาชกิอื่น เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การออกใบอนุญาตหรอืใบรบัรองใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร การยอมรบัดงักล่าวจะต้องท าอยู่บนพืน้ฐาน
ของความตกลงกบัประเทศสมาชกิทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอือาจใหก้ารยอมรบัโดยอสิระ” ณ ปจัจุบนั 
อาเซยีนได้สรุปผลการจดัท า MRA และลงนามโดยรฐัมนตรีเศรษฐกจิอาเซยีนแล้ว ดงันี้ 
(มาตรฐานรว่มส าหรบัวชิาชพีทีท่ างานไดใ้นประเทศ AEC, 2555) 

ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวชิาชพีวศิวกรรม ลงนามเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 
2548 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวชิาชพีพยาบาล ลงนามเมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 
2549 ณ เมอืงเซบ ูประเทศฟิลปิปินส ์
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ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวิชาชพีสถาปตัยกรรม และกรอบความตกลง
ส าหรบัการยอมรบัร่วมในคุณสมบตัวิชิาชพีดา้นการส ารวจ ลงนามเมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน 
2550 ณ ประเทศสงิคโปร ์

กรอบความตกลงว่าดว้ยขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวชิาชพีบญัชี ขอ้ตกลง
การยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวชิาชพีแพทย์ และขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาวชิาชพีทนัต
แพทย ์ลงนามเมือ่ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2552 ประเทศไทย 

กรอบข้อตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาวชิาชพีการท่องเที่ยว ในการประชุมรฐัมนตรี
ขนส่งอาเซยีน ครัง้ที ่12 เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2552 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม และยงัมี
สาขาวชิาชพีอื่นๆ ยงัอยู่ระหว่างการพจิารณา ขอ้ตกลง MRAs นี้ทีจ่ะเปิดเสรใีนตลาดแรงงาน
ทกัษะหรอืแรงงานฝีมอืน า ในกลุ่มบรกิาร 4 สาขา ไดแ้ก่ ท่องเทีย่ว สุขภาพ การบนิ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใต้เป้าหมายการลดอุปสรรคการประกอบวชิาชพีในภูมภิาค ทัง้นี้ 
บุคลากรในสายอาชพีดงักล่าว หากมคีวามสามารถและผ่านเกณฑ์ เงื่อนไขคุณสมบตัติามทีแ่ต่
ละประเทศก าหนดได้ กจ็ะเขา้ไปท างานในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศไดส้ะดวกมาก
ยิง่ขึน้ (ศูนยบ์รกิารวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) 

จากการขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประชาคมอาเซียนนี้ ได้มีผู้
เสนอแนะปจัจยัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็มากมาย ดงัเช่น อุกฤษฎ์ มุสกิพนัธ์ (2555) ไดเ้สนอแนะ
ปจัจยัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ไวด้งันี้ 

1) ประเทศสมาชกิอาเซยีน ต่างได้รบัผลประโยชน์จากการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
เสรรีว่มกนั ไมม่ปีระเทศใดไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบจนมากเกนิไป 

2) การมกีลไกทีจ่ะท าใหแ้รงงานฝี มอืที่มคีวามต้องการเคลื่อนยา้ยจรงิๆ ให้มี
เสรภีาพและสะดวกทีสุ่ดภายใตเ้งือ่นไขทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

3) ความชดัเจนในขอ้ตกลง MRA และกฎระเบยีบต่างๆ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนยา้ยแรงงาน เช่น กฎหมายการคา้ กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงาน เป็นตน้  

4) การเรง่พฒันาฝี มอืแรงงานในวชิาชพีต่างๆ ของไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านภาษา รวมทัง้การปรบัตัวให้เขา้กบัมาตรฐานการท างานสากล ความ
รว่มมอืของหน่วยงานรฐัทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มนีักวจิยัมากมายทีศ่กึษาเกี่ยวกบัความพรอ้มหรอื
การเตรยีมความพรอ้มของกลุ่มบุคคลต่างๆ ในการก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน เริม่จาก
อภญิญา เลื่อนฉว ี(2553) ศกึษาเกี่ยวกบัการรบัรูข้องนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใน
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กรุงเทพมหานคร ญาณภทัร ยอดแก้ว และแพรภทัร ยอดแก้ว (2556) ศึกษาวจิยัเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัข่าวสาร ความรูก้บัทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีนของพระธรรม
วทิยากร นอกจากนี้ยงัมนีักวจิยัอื่น ๆ อกีหลายคนที่ศกึษา การรบัรูแ้ละการเตรยีมความพรอ้ม
ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน เช่น ส่วนปาจรยี ์รุจแิสวง 
(2555) ส ารวจการเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษา คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พบว่า มกีารเตรยีมตวัอยู่ในระดบัปานกลาง และวธิเีตรยีมความพรอ้มที่นักศกึษาท ามากที่สุด 
คือ การเข้าฟงัการวิเคราะห์ทิศทางการศึกษาจากบุคลากรที่มีความรู้ และการศึกษา
ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ท านองเดยีวกนั ผลการศกึษาของ สมใจ กงเตมิ (2556) พบว่า ความ
พรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ในภาพรวมก็
อยูร่ะดบัปานกลางเช่นกนั ในทางตรงกนัขา้ม ผลการศกึษาของชดิชนก ทองไทย (2556) พบว่า 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนในระดบัมาก ซึง่เป็นเช่นเดยีวกบั มงคลรตัน์ ก้อนเครอื, มนสกิาร ชยัวบิูลยผ์ล และสุ
นาร ีจุลพนัธ ์(2557) ทีพ่บว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีารตื่นตวั
หรอืความกระตอืรอืรน้ของนักศกึษาในการเตรยีมความพรอ้มสู่ การเปลีย่นแปลงทีจ่ะมาถงึไดด้ี
พอสมควร และภาพรวมของความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะของตนเองสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน อยู่ในระดบัมาก อย่างไรกต็าม นักวจิยัหลายคนสรุปเหมอืนกนัว่า นักศกึษา
จากคณะต่าง ๆ มีระดับความพร้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และจากการทบทวน
วรรณกรรม ยงัพบว่ามีการศึกษาในลักษณะเดียวกันซึ่งเน้นในเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้และ
ทศันคติของประชาคมอาเซียน ในสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชน ดงัตัวอย่างเช่น 
อรวรรณ สลีวานิชย ์(2554) ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนักศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์พบว่านักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนตามที่
สื่อมวลชนได้น าเสนอต่อสาธารณะอย่างสม ่าเสมอได้ แต่นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเนื้อหาเชงิลกึเกี่ยวกบัการเคลื่อนยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสรี ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นไป
ตามข้อตกลงของอาเซยีน สอดคล้องกบังานวจิยั ธญัธชั วภิตัิภูมปิระเทศ (2557) พบว่า 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์มคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กี่ยวประชาคมอาเซยีนในระดบัปาน
กลาง ซึง่ส่วนใหญ่มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน และด้านโครงสรา้ง/
กลไกการด าเนินงานของอาเซยีน แต่ขาดความรูห้ลายประเดน็ในด้านประชาคมการเมอืงและ
ความมัน่คงอาเซยีน ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ประชาคมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน และผลกระทบทีจ่ะไดร้บัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน และอรอนงค ์นิยมธรรม 
(2558) พบว่านักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก มเีจตคตต่ิอการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นเพราะนักศกึษารบัรูห้รอืเขา้ถงึ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัอาเซยีนจากสถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ เป็นไปในลกัษณะผวิเผนิท าใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนไมม่าก  
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รวมทัง้มีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน
ประชาคมอาเซยีนนัน้ เป็นอกีเรื่องหนึ่งทีม่ผีูศ้กึษาหลากหลาย นิโลบล ปางลลิาศ (2554) ชีว้่า 
ในบรรดาวิชาชีพที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้ความส าคญัเป็นอันดบัต้นๆ ได้แก่ วิชาชีพด้าน
สถาปตัยกรรม และวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่รองรบัการพัฒนาและการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว สอดคล้องกบัการศกึษาของสถาบนั
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันาโดย พชัราวลยั วงศ์บุญสนิและคณะ (2554) ใน
โครงการวจิยัเรื่องการเคลื่อนยา้ยแรงงานวชิาชพีสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซยีนที่พบว่า
วชิาชพีทัง้สองยงัเป็นทีต่อ้งการอยูม่ากในภมูภิาคอาเซยีน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนแรงงานใน
วชิาชพีทัง้สองต่อประชากรทัง้หมดของแต่ละประเทศในอาเซยีน  

ผลการศกึษาของ ศรินิันท ์กติตสิุขสถติ (2555) ระบุว่า อกี 3 ปีขา้งหน้าประเทศไทยจะ
ไมข่าดแรงงานฝีมอืหรอืแรงงานเชีย่วชาญอกีต่อไปแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานใน 7 สาขา
วชิาชพีตามข้อตกลง MRAs เนื่องจากจะมแีรงงานทกัษะจากประชาคมอาเซยีนเขา้มาเป็น
ตวัเลอืกในการสมคัรแข่งขนัเขา้ท างานในองคก์รทัง้ภาคการผลติและภาคการบรกิารทีม่ชีื่อเสยีง
และความมัน่คง แรงงานทกัษะเหล่านี้จะได้รบัค่าจ้างสูงรวมทัง้มศีักยภาพและอ านาจเพียง
พอทีจ่ะต่อรองกบันายจา้งเกีย่วกบัอตัราค่าจา้งสวสัดกิารและความก้าวหน้าในสาขาอาชพี และมี
งานวจิยัทีไ่ดท้ าการศกึษาเฉพาะแรงงานใน 7 สาขาวชิาชพีเพื่อทีจ่ะศกึษาความรู ้ทศันคต ิและ
ความพรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีน ไดแ้ก่ พรทวิา คงคุณ (2555) ศกึษานักศกึษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ ซึ่งพบว่า นักศกึษามคีวามรูเ้กี่ยวกบั
ประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัควรปรบัปรุงมากทีสุ่ด และมเีจตคตต่ิอการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
ของนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีและไดม้กีารศกึษาต่อเนื่องโดยบุญทวิา สู่วทิย์ (2557) พบว่า
ความรูเ้กี่ยวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนักศกึษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ซึง่ผลการศกึษาไมส่อดคลอ้งกนั ทัง้นี้เนื่องจากไดพ้ยายามกระตุ้นใหน้ักศกึษาสนใจใส่ใจกบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ความรูเ้กี่ยวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน เน้นส่งเสรมิใหก่้อตัง้
ชมรมภาษาอาเซยีนขึน้ เปิดเสยีงตามสายเป็นภาษาองักฤษ และข่าวสารเกี่ยวกบัอาเซยีน จน
สามารถปรบัตวัไดก้บัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ณ ปจัจบุนั จงึส่งผลใหน้ักศกึษามคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง และปานทพิย ์ปรูณานนท ์(2557) ไดท้ าการศกึษาความรู ้ทศันคต ิและความ
พรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนของอาจารยแ์ละนักศกึษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรผีลการวจิยัพบว่า อาจารยม์คีวามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอยู่ในระดบัพอใช้  ทศันคติ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนอยู่ในระดบัดี และความพรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนอยู่ใน
ระดับดี แต่นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรบัปรุงและควร
ปรบัปรงุอยา่งเรง่ด่วน ทศันคตต่ิอการเป็นประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัดแีละความพรอ้มต่อการ
เป็นประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัพอใช ้ไดม้ขีอ้เสนอแนะว่า ความรูแ้ละความพรอ้มของอาจารย์
และนักศกึษาต้องได้รบัการพฒันา ส่วนทศันคตอิยู่ในระดบัดี จงึควรปลูกฝงัให้อาจารยแ์ละ
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นกัศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการเป็นประชาคมอาเซยีน และงานวจิยัทีท่ าการศกึษาในสาขาวชิาชพี
บญัช ีกานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) ศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาชีพบญัช ี
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ในการเตรยีมความพรอ้ม โดยมขีอ้เสนอแนะว่า ควรการประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทัว่ประเทศได้ทราบข้อมูล ต่างๆ ให้มกีารจดัการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้ง และมกีารเสนอข่าวเป็นภาษาองักฤษมากขึน้ และการเรยีนการสอนควรเน้นการสอน
ที่มคีุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และได้มกีารศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับโอกาสและ
ผลกระทบของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ดงันี้ กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (2554) ได้ศกึษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
กระทรวงมหาดไทยโดยตรงในเชิงการขบัเคลื่อนหรือด าเนินการให้เป็นไปตามพิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของประเทศไทยแต่ในฐานะหน่วยงานภาครฐัที่มภีารกิจส าคญัใน
การบรหิารราชการส่วนภูมภิาคการปรบัตวัและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัผลกระทบทัง้เชงิบวก
และลบที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศหน่วยงานพื้นที่และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัหรอืเป็นแรงสนับสนุนที่จะท าให้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนของไทยเป็นไปอย่างราบรื่นและเกดิประโยชน์สูงสุด ขณะเดยีวกนัการศกึษา
วเิคราะหถ์งึผลกระทบทางอ้อมทีจ่ะเกดิขึน้จากความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกน็ับเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนเพื่อปรบัเปลี่ยนองค์กรของกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกเพื่อใหก้ารด าเนินภารกจิประสบความส าเรจ็และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 



บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

ในการด าเนินการวจิยัเพื่อศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการเปิด
เสรใีนอาเซยีนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชพี ICT โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  

3.1 ประชากร  
3.2 ขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.4 ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื 
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.6 การจดัท าและวเิคราะหข์อ้มลู 
3.7 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 

3.1 ประชำกร 
 

สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยที่มกีารเรยีนการสอนในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และได้รบัการจดัอนัดบัโดย QSworld University Rankings (Quacquarelli 
Symonds: QS, 2012) 100 อนัดบัแรกของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ไดแ้ก่ 

1) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (อนัดบัที ่31 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
2) มหาวทิยาลยัมหดิล (อนัดบัที ่70 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
3) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(อนัดบัที ่74 ของภูมภิาคเอเชยี

แปซฟิิก) 
4) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(อนัดบัที ่78 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
5) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(อนัดบัที ่81 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
6) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(อนัดบัที ่83 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
7) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(อนัดบัที ่85 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 
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8) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั (อนัดบัที่ 86 ของ
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) 

9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อันดับที่ 97 ของ
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก) มหาวทิยาลยัขอนแก่น (อนัดบัที ่100 ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก)  

การศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการเปิดเสรใีนอาเซยีนด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชีพ ICT นี้เน้นนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ 
ประชากรของการศกึษา คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในสถาบนัอุดมศกึษาไทย 10 สถาบนัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัโดย QSworld 
University Rankings (Quacquarelli Symonds: (QS)) ขา้งต้น ซึง่มนีักศกึษาจ านวนรวมทัง้สิน้ 
จ านวนทัง้สิน้ 12,926 คน (สารสนเทศอุดมศกึษา, 2558)  

 
3.2 ขนำดตวัอย่ำงและกำรสุ่มตวัอย่ำง 
 

3.2.1 ขนำดตวัอย่ำง 
ในที่นี้นักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ICT ในสถาบนัการศกึษาไทย 

ดงักล่าวขา้งต้นทัง้ 10 สถาบนัมจี านวนทัง้หมด (N) เท่ากบั 12,926 คน ดงันัน้ เมื่อก าหนดให้
ความคลาดเคลื่อน (e) ของการประมาณค่าสดัส่วนประชากร (p) ดว้ยสดัส่วนตวัอย่าง ( p̂ ) มคี่า
ไม่เกนิ e = 0.05 ทีร่ะดบั ความเชื่อมัน่ 1 –   จะสามารถค านวณขนาดตวัอย่าง (n) โดยสูตร
ทางสถติไิด ้ดงันี้ 
 

 n =  



2
/ 2

2 2
/ 2

NZ

Z + 4Ne
   (1) 

 
โดยที่ 

 / 2Z  คอื ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ (1 – /2) ของการแจกแจงปกตมิาตรฐาน 

(Standard Normal Distribution) และทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 1 –   = 95% พบว่า 
 / 2Z  = 

1.96 ดงันัน้ เมือ่แทนค่าต่าง ๆ ในสมการ () พบว่า ขนาดตวัอยา่งของการศกึษาครัง้นี้ เท่ากบั  
  

 n =                   

                         
  > 373 คน 
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3.2.2 แผนกำรสุ่มตวัอย่ำง 
การศกึษานี้ ใชแ้ผนการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มหลายขัน้ (Multistage Cluster Sampling) 

ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 เลอืกมหาวทิยาลยัไทย 3 อนัดบัแรกจากราบชื่อสถาบนัอุดมศกึษาไทย 10 แห่ง

ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัโดย QSworld University Rankings 100 อนัดบัแรกของภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก ซึง่ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้
ธนบุร ีโดยแต่ละแห่ง ประกอบดว้ยคณะ/สาขาวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนเกีย่วขอ้งกบั ICT ดงันี้ 

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมศาสตร ์
(คอมพวิเตอร)์ และสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 2) มหาวทิยาลยัมหดิล ประกอบด้วย สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร์) 
และสาขา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 3) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ีประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร ์
(คอมพิวเตอร์) ปกติและนานาชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปกตแิละนานาชาต ิ 

ขัน้ที ่2 สุ่มนักศกึษาจากทุกชัน้ปี ทุกคณะ/สาขาวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนเกี่ยวขอ้งกบั 
ICT จากมหาวทิยาลยัทัง้ 3 แห่งทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ที ่1 ซึง่มนีักศกึษารวมกนัทัง้หมด 3,163 คน (ดู
ตารางที่ 3.1) โดยจดัสรรขนาดตวัอย่างแบบเป็นสดัส่วนกบัขนาดประชากร (Proportional-to-
size Allocation) ดงัแสดงในตารางที ่3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดและขนาดตวัอย่าง จ าแนกตามมหาวทิยาลยั คณะ/สาขา 
และชัน้ปี 

 
มหำวิทยำลยั/คณะ (สำขำ) / ชัน้ปี จ ำนวนนักศึกษำทัง้หมด (คน) ขนำดตวัอยำ่ง (คน) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 619 73 
   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ 402 47 
      ชัน้ปีที ่1 83 10 
      ชัน้ปีที ่2 117 14 
      ชัน้ปีที ่3 107 12 
      ชัน้ปีที ่4 95 11 
   สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 217 26 
      ชัน้ปีที ่1 65 8 
      ชัน้ปีที ่2 51 6 
      ชัน้ปีที ่3 51 6 
      ชัน้ปีที ่4 50 6 
มหำวิทยำลยัมหิดล 1,032 122 
   สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ 132 16 
      ชัน้ปีที ่1 40 5 
      ชัน้ปีที ่2 31 4 
      ชัน้ปีที ่3 28 3 
      ชัน้ปีที ่4 33 4 
   สาขา ICT 900 106 
      ชัน้ปีที ่1 270 31 
      ชัน้ปีที ่2 200 24 
      ชัน้ปีที ่3 230 27 
      ชัน้ปีที ่4 200 24 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี

1,512 178 

   คณะวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ ปกต ิ 270 32 
      ชัน้ปีที ่1 59 7 
      ชัน้ปีที ่2 71 8 
      ชัน้ปีที ่3 73 9 
      ชัน้ปีที ่4 67 8 
   คณะวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ 
นานาชาต ิ

282 33 

      ชัน้ปีที ่1 73 9 
      ชัน้ปีที ่2 77 9 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
มหำวิทยำลยั/คณะ (สำขำ) / ชัน้ปี จ ำนวนนักศึกษำทัง้หมด (คน) ขนำดตวัอยำ่ง (คน) 
      ชัน้ปีที ่3 70 8 
      ชัน้ปีที ่4 62 7 
   คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 296 35 
      ชัน้ปีที ่1 72 8 
      ชัน้ปีที ่2 74 9 
      ชัน้ปีที ่3 74 9 
      ชัน้ปีที ่4 76 9 
   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ปกต ิ 465 55 
      ชัน้ปีที ่1 140 17 
      ชัน้ปีที ่2 110 13 
      ชัน้ปีที ่3 110 13 
      ชัน้ปีที ่4 105 12 
   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศนานาชาต ิ 199 23 
      ชัน้ปีที ่1 53 6 
      ชัน้ปีที ่2 52 6 
      ชัน้ปีที ่3 42 5 
      ชัน้ปีที ่4 52 6 

รวม 3,163 373 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นเองจาก
การศกึษาเอกสารและดดัแปลงมาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่นอายุ เพศ ชัน้ปี สถาบนั 
คณะทีส่งักดั สาขาทีเ่รยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

ส่วนที ่2 แบบทดสอบความรูข้องนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนมทีัง้หมด 20 ขอ้  
เป็นแบบเลอืกตอบ ถูก และผดิ 

โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้  
ขอ้ทีต่อบถูก 1 คะแนน          
ขอ้ทีต่อบผดิ 0 คะแนน 
ส าหรบัการวจิยันี้ แบ่งระดบัคะแนนความรู้ออกเป็น 3 ระดบั โดยการประเมนิแบบอิง

เกณฑข์องกรมวชิาการ (อา้งถงึใน สุภาวด ีชนิบุตร, 2549: 40) ดงันี้ 
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คะแนน 14-20 คะแนนรอ้ยละ 70-100 หมายถงึ  มคีวามรูใ้นระดบัด ี
คะแนน 10-13 คะแนนรอ้ยละ 50-69 หมายถงึ มคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง 
คะแนน 0-9 คะแนนรอ้ยละ 0-49 หมายถงึ มคีวามรูใ้นระดบัน้อย 
ส่วนที ่3 แบบสอบถาม ทีว่ดัระดบัทศันคตขิองนกัศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน จาก

แพรภทัร ยอดแกว้ (2556) โดยยดึหลกัองคป์ระกอบของทศันคตแิบบ 3 องคป์ระกอบมาตัง้เป็น
ค าถามจ านวน 45 ขอ้ ซึง่ครอบคลุมแนวคดิเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 ดา้นดงันี้ 

1) ดา้นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (APSC) มคี าถาม 15 ขอ้ 
2) ดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) มคี าถาม 15 ขอ้ 
3) ดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยี (ASCC) มคี าถาม 15 ขอ้ 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ จากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ านวน 11 ขอ้ 

แบบสอบถาม 2 ส่วนสุดทา้ยมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมนิค่า 
(Rating Scale) โดยใชก้ารประเมนิค่าของลเิคอรท์ (Likert’s Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมี
ค าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ซึง่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั  และหลกัเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ 
 

คะแนน         ระดบัความคดิเหน็ 
 5      มากทีสุ่ด 
 4      มาก 
 3      ปานกลาง 
 2      น้อย 
 1      น้อยทีสุ่ด 
 
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณ โดยใช้สูตรความกว้าง

ของอตัรภาคชัน้ มดีงันี้ (พชักานต ์โพธเิบญจกุล, 2550: 67) 
 

 ช่วงคะแนน =  ระดบัคะแนนมากทีสุ่ด  -  ระดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด 
             ระดบัช่วงคะแนนทัง้หมด 
 แทน =  (5-1) / 5 
  =  0.80 
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 จะไดช้่วงคะแนนเฉลีย่ และการแปลความหมาย ดงันี้ 
  
 ช่วงคะแนนเฉลีย่    ระดบัความคดิเหน็ 
 4.21 – 5.00   มากทีสุ่ด 
 3.41 – 4.20   มาก 
 2.61 – 3.40   ปานกลาง 
 1.81 – 2.60   น้อย 
 1.00 – 1.80   น้อยทีสุ่ด 

 

3.4 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 

1) ศกึษาเอกสาร วารสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) ปรกึษาอาจารย ์เกีย่วกบัการสรา้งแบบสอบถาม 
3) สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัตวัแปรอสิระ 
4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการการควบคุมงานวิจยั เพื่อขอ

ค าแนะน าและน ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
5) น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Pilot Survey) กบัประชากรทีไ่ม่ไดต้ก

เป็นตวัอยา่ง ขนาด 30 ตวัอยา่ง 
6) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก Pilot Survey มาวเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอืและแกไ้ข 
7) น าแบบสอบถามฉบบัทีส่มบรูณ์เกบ็ขอ้มลู 

 
3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

1) ขอขอ้มูลจ านวนนักศกึษาปรญิญาตร ีจากสถาบนัอุดมศกึษาไทย 3 แห่งโดยแต่ละ
สถาบนัขอขอ้มลูจ านวนนกัศกึษาแยกตามสาขา และชัน้ปี 

2) น าขอ้มลูดงักล่าวไปท าการเลอืกตวัอยา่งตามขนาดตวัอยา่งทีค่ านวณไว้ 
3) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปยงัมหาวทิยาลยัทัง้ 3 แห่ง เพื่อเกบ็ขอ้มลู 
4) ประมวลผลขอ้มลูโดยคอมพวิเตอร ์
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3.6 กำรจดัท ำและวิเครำะหข้์อมลู 
 

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิยัด าเนินการจดัท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดทุ้กฉบบั 
2) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทัง้ 375 ฉบบั มาท าคู่มอืลงรหสั

แบบสอบถามบนัทกึขอ้มลูเขา้เครือ่ง 
3) ตรวจสอบความถูกต้องของการลงรหสับนัทกึขอ้มลู แลว้ประมวลผล โดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ(Statistical Package for the Social Science for Windows: 
SPSS) 
 
3.7 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 

3.7.1 สถิติท่ีใช้วิเครำะหค์ณุภำพเคร่ืองมือ 
แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จ านวน 20 ขอ้ ใชสู้ตรตามวธิี

ของคูเดอร ์- รชิารด์สนั (Kuder - Richardson. อ้างถงึใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553: 36) โดย
การค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบความรูท้ ัง้ฉบบั โดยใชส้ตูร KR – 20 

แบบสอบถามวดัระดบัทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน จ านวน 45 ขอ้ 
และแบบสอบถามวดัระดบัทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบของ
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นเคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชพี ICT 
จ านวน 11 ขอ้  

ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามที่ใช้วดัตวัแปร (Reliability of Measurement)
โดยใช้สูตรของ Cronbach เพื่อค านวณค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Coefficient Alpha) ดงันี้ 
(Cronbach, 1970: 297-334) 

Alpha =
 

   
{  

    

   
} 

 
Alpha = ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อถอืได ้
Si2= ความแปรปรวนของคะแนน ของขัน้ที ่i 
K = จ านวนขอ้ทัง้หมด 
St2= ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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เกณฑก์ารแปลผลความน่าเชื่อถอืมดีงันี้  
 Alpha ตัง้แต่ 0.00-0.40 ถอืว่าแบบทดสอบมคีวามเชื่อมัน่ต ่า  
 Alpha ตัง้แต่ 0.41-0.70 ถอืว่าแบบทดสอบมคีวามเชื่อมัน่ปานกลาง  
 Alpha ตัง้แต่ 0.71-1.00 ถอืว่าแบบทดสอบมคีวามเชื่อมัน่สงู 
 

ตำรำงท่ี 3.2 วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม 
 

ผลกำรทดสอบ Reliability 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items 

N of 
Items 

ตอนที ่2  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 0.752 0.746 20 
ตอนที ่3  ทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีน 0.967 0.968 45 
ตอนที ่4  ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT  

0.948 0.949 18 

 

3.7.2 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
1) การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

(1) วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามส่วนที ่1 
ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี สถาบนั คณะที่สงักดั 

สาขาที่เรยีน โดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentages) 
ส่วน อายุ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน น ามาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 

(2) วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามส่วนที ่2 
แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน โดย

น าขอ้มลูมาแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentages) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

(3) วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามส่วนที ่3 
แบบสอบถาม ทีว่ดัระดบัทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนโดย

น าขอ้มลูมาแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentages) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

(4) วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามส่วนที4่ 
แบบสอบถามที่เกี่ยวกบัผลกระทบทัง้ดา้นบวกและด้านลบจากการเปิดเสรใีน

อาเซยีนดา้นเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT โดยน าขอ้มลูมาแจกแจงความถี่ (Frequency) 
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หาค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) 

 
3.7.3 กำรวิเครำะหข้์อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 

1) ทดสอบสมมตฐิานที ่ 1 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมผีลต่อทศันคตขิองผลกระทบจากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ทดสอบ คอื การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่จี านวน 2 กลุ่ม โดย Independent Samples t-test ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2547: 135) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 
Analysis of Variance / ANOVA) ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2) ทดสอบสมมตฐิานที ่ 2 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มรีะดบัความรูข้องประชาคมอาเซยีนที่แตกต่างกนัมผีลต่อทศันคตขิองผลกระทบ 
จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ทดสอบ คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance / ANOVA) ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจบัคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
การศกึษาเรือ่ง “ทศันคตขิองนกัศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของประชาคมเศรษฐกอิาเซยีน 

(AEC) จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT” ไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจ านวน 373 ชุด โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการศกึษา ซึง่สามารถแบ่งการ
วเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ คณะ ชัน้ และผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา (เกรดเฉลีย่สะสม) 

4.2 ผลการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
4.3 ผลการศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
4.4 ผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
4.5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะและชัน้ปีท่ีก าลงั

ศึกษา และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) 
 

ในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ก าลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(คอมพวิเตอร)์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เป็นตัวอย่าง
จ านวน 373 คน รายละเอยีดปรากฏดงัตารางที ่3.1 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 373 คน จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากถงึรอ้ยละ 66.22 และเพศหญงิ รอ้ยละ 
33.78 อายรุะหว่าง 20-21 ปี รอ้ยละ 42.63 อายนุ้อย 20 ปี รอ้ยละ 32.17 และ อายมุากกว่า 
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21 ปี ร้อยละ 25.20 ปี ด้านคณะพบว่า คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละ 65.68 และคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์รอ้ยละ 34.32 ดา้นชัน้ปีพบว่า นักศกึษาก าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่1 รอ้ยละ 27.08 
ชัน้ปีที่ 2 ร้อยละ 24.93 ชัน้ปีที่ 3 ร้อยละ 24.67 และชัน้ปีที่ 4 ร้อยละ 23.32 และในด้านผล
สมัฤทธทางการศกึษาพบว่า นกัศกึษามเีกรดเฉลีย่สะสมทีเ่ท่ากนั คอื 2.51-3.00 และ 3.51-4.00 
รอ้ยละ 36.19 และ เกรดเฉลีย่สะสมที ่น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2.50 รอ้ยละ 27.62 ดงัรายละเอยีด
ตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  
 
ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 247 66.22 
     หญงิ 126 33.78 

รวม 373 100.00 
ชัน้ปีท่ีศึกษา   
     ปีที ่1 101 27.08 
     ปีที ่2 93 24.93 
     ปีที ่3 92 24.67 
     ปีที ่4 87 23.32 

รวม 373 100.00 
อาย ุ   
     ≤ 20  ปี 120 32.17 
     20 - 21  ปี 159 42.63 
     ≥ 21  ปี 94 25.20 

รวม 373 100 
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา   
     ≤ 2.50 103 27.62 
     2.51 – 3.00 135 36.19 
     ≥  3.01 135 36.19 

รวม 373 100 
คณะท่ีศึกษา   
     วศิวกรรมศาสตร ์ 128 34.32 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 245 65.68 

รวม 373 100.00 
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4.2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

การวดัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนในส่วนนี้  นักศึกษาจะต้องตอบ
ค าถามต่าง ๆ เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนจ านวน 20 ขอ้ โดยใหต้อบว่า ขอ้ความในขอ้ถาม “ถูก” 
หรอื “ผดิ” ในแต่ละขอ้ถาม ถ้านักศกึษา ตอบค าถามไดถู้กต้องตามความเป็นจรงิ (ตอบถูก) จะ
ได ้1 คะแนน และถ้าตอบค าถามไดไ้ม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ (ตอบผดิ) จะได ้0 คะแนน ใน
ทีน่ี้ จะใชค้ะแนนรวมจากทัง้หมด 20 ขอ้ถาม เพื่อแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

คะแนน 0 – 9 คะแนน หมายถงึ มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน ระดบัน้อย  
คะแนน 10 – 13 คะแนน หมายถงึ มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน ระดบัปานกลาง 
คะแนน 14 – 20 คะแนน หมายถงึ มคีวามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน ระดบัมาก  
ค าถามเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนจ านวน 20 ขอ้ ทีใ่ชใ้นการวดัความรูข้องนักศกึษาใน

การศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่  
1) ASEAN (อาเซยีน) ยอ่มาจาก Association of SouthAsian Nations* 
2) อาเซียนเริม่ก่อตัง้ครัง้แรกประกอบด้วยสมาชิกทัง้หมด 5 ประเทศได้แก่ 

ไทย มาเลเซยีอนิโดนีเซยี บรไูนดารสุซาลาม และสงิคโปร*์ 
3) ปจัจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 

ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พมา่ สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม และตมิอร*์ 
4) ค าขวญัอาเซยีน คอื หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งอตัลกัษณ์ หนึ่งประชาคม 
5) เลขาธกิารอาเซยีนคนปจัจบุนั คอื ดร. สุรนิทร ์พศิสุวรรณ* 
6) สัญลักษณ์อาเซียน คือ รูปกองฟางสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วย

วงกลม* 
7) ประชาคมอาเซยีน 3 เสาหลกั ได้แก่ ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง

อาเซยีน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) 

8) ส านักเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) ตัง้อยู่ทีก่รุงเทพฯ ประเทศ
ไทย* 

9) กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) คอื ธรรมนูญอาเซยีนที่จะมกีารวาง
กรอบของกฎหมายและโครงสรา้งองคก์รเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของอาเซยีนในการขบัเคลื่อนเพื่อ
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) 

10) เพลงอาเซยีน มชีื่อว่า เพลง The ASEAN Summit* 
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11) ปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เกดิขึน้เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 
พ.ศ. 2510 

12) ภาษาราชการของอาเซยีน คอื ภาษาองักฤษ 
13) อาเซยีน+3 ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ และประเทศ 

จนี รสัเซยี และ ญีปุ่น่* 
14) อาเซยีน+6 ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+

3 และประเทศออสเตรเลยี อนิเดยี และอเมรกิา 
15) ในปจัจุบนัอาเซยีนไดจ้ดัท าขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั (Mutual Recognition 

Arrangement: MRA) เพื่ออ านวยความสะดวกในการยอมรบัคุณสมบตัขิองนักวชิาชพีร่วมกนั 
เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึ้น เพื่อรบัรองคุณสมบัติแรงงานให้สามารถขอรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซยีนอื่นไดส้ะดวกยิง่ขึน้* 

16) ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารจดัท า MRA ใน 7 สาขาอาชพี ไดแ้ก่ แพทย ์
ทนัตแพทย ์พยาบาล วศิวกรรม สถาปตัยกรรม บญัช ีและวชิาชพีดา้นการส ารวจ 

17) ประเทศที่ 7 ที่เข้าเป็นสมาชกิอาเซยีน คอื สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)* 

18) ประธานอาเซยีน คนปจัจบุนัคอื สมเดจ็อคัรมหาเสนาบดเีดโช ฮุน เซน 
19) ประเทศไทยไดร้บัผดิชอบในการจดัท า Road Map การรวมกลุ่มสนิคา้และ

บรกิารทีส่ าคญัในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการบรกิารดา้นสุขภาพ* 
20) วนัอาเซยีน คอื วนัที ่8 สงิหาคม ของทุกปี 
หมายเหตุ * หมายถงึ ค าตอบทีถู่กต้องคอื “ผดิ” ขอ้อื่น ๆ ค าตอบทีถู่กต้องคอื 

“ถูก” 
ผลการศกึษาระดบัความรูข้องนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนในภาพรวม พบว่า 

คะแนนเฉลีย่ความรูข้องนักศกึษา เท่ากบั 11.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน เท่ากบั 2.10 คะแนน นอกจากนี้ยงัพบว่า คะแนนสูงสุด เท่ากบั 
18 คะแนน และคะแนนต ่าสุด เท่ากบั 3 คะแนน โดยนักศกึษาส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 69.17) มี
ความรู ้“ระดบัปานกลาง” ซึง่ไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 10-13 คะแนน รองลงคอืมคีวามรู ้“ระดบัน้อย” 
(รอ้ยละ 19.03) ซึง่มคีะแนนอยู่ในช่วง 0-9 คะแนนและทีม่คีวามรูใ้น “ระดบัมาก”(รอ้ยละ 11.80) 
ซึง่ไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 14-20 คะแนน ดงัรายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.2 
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ตารางท่ี 4.2 รอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามระดบัความรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน  
 

ระดบัความรู้ ร้อยละ 
ระดบัน้อย (คะแนน 0-9 คะแนน) 19.03 
ระดบัปานกลาง (คะแนน 10-13 คะแนน) 69.17 
ระดบัมาก  (คะแนน 14-20 คะแนน) 11.80 

รวม 100.00 
 

เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดตามขอ้ถามพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 91.21) ตอบ
ค าถาม ”ถูก” มากสุดคอื ภาษาราชการของอาเซยีน และตอบค าถาม ”ถูก” รองลงมา (รอ้ยละ 
82.57) คอื ค าขวญัของอาเซยี เท่ากบั วนัอาเซยีน (8 สงิหาคม) และในทางตรงกนัขา้มนักศกึษา
ส่วนใหญ่ตอบค าถาม ”ถูก” น้อยสุด (ร้อยละ 17.69) คือ อาเซียนได้จดัท าข้อตกลงยอมรบั
ร่วมกนั (MRA) เพื่ออ านวยความสะดวกในการยอมรบัคุณสมบตัิของนักวชิาชพีร่วมกนัและ
ประเทศไทยไดร้บัผดิชอบในการจดัท า Road Map การรวมกลุ่มสนิคา้และบรกิารรอ้ยละ 26.07 
ดงัรายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.3 
  



36 

ตารางท่ี 4.3 รอ้ยละและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคะแนนรายขอ้ถามของความรูเ้กี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีนในกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบถูก (N = 373) 

 
ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ร้อยละ S.D. แปลผล 

1. ชื่อเตม็ของ ASEAN 55.23 0.498 รูป้านกลาง 

2. สมาชกิก่อตัง้ของอาเซยีน 34.05 0.475 รูป้านกลาง 

3. สมาชกิปจัจุบนัอาเซยีน  46.38 0.499 รูน้้อย 

4. ค าขวญัของอาเซยีน 82.57 0.380 รูม้าก 

5. เลขาธกิารอาเซยีนคนปจัจบุนั 57.26 0.495 รูป้านกลาง 

6. สญัลกัษณ์อาเซยีน 64.52 0.479 รูป้านกลาง 

7. สามเสาหลกัของอาเซยีน 81.50 0.389 รูม้าก 

8. ทีต่ัง้ของส านกัเลขาธกิารอาเซยีน 44.72 0.498 รูน้้อย 

9. ความหมายของกฎบตัรอาเซยีน 76.94 0.422 รูม้าก 

10. ชื่อเพลงอาเซยีน  35.66 0.480 รูน้้อย 

11. ปีทีเ่กดิปฏญิญากรงุเทพ 73.12 0.444 ระดบัด ี

12. ภาษาราชการของอาเซยีน 91.21 0.284 รูม้าก 

13. ประเทศในกลุ่มอาเซยีน+3  44.77 0.498 รูป้านกลาง 

14. ประเทศในกลุ่มอาเซยีน+6 56.03 0.497 รูป้านกลาง 

15. ขอ้ตกลง MRAs ทีย่อมรบัรว่มกนั 17.69 0.382 รูน้้อย 

16. เจด็สาขาอาชพีใน MRA ของอาเซยีน 74.46 0.437 รูม้าก 

17. ประเทศสมาชกิอาเซยีนล าดบัที ่7 34.58 0.476 รูน้้อย 

18. ประธานอาเซยีน คนปจัจบุนั 39.14 0.489 รูน้้อย 

19. Road Map ส่วนทีไ่ทยจดัท า 26.07 0.44 รูน้้อย 

20. วนัอาเซยีน (8 สงิหาคม ) 82.57 0.380 รูม้าก 
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4.3 ผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 
การศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน แบ่งเป็น 3 ด้านตามเสา

หลกัของอาเซยีน และแต่ละดา้นประกอบดว้ยเรือ่งต่าง ๆ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
ดา้นที ่1 ดา้นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ประกอบดว้ยเรื่องต่าง ๆ 15 

เรือ่ง ไดแ้ก่  
1) การสรา้งประชาคมอาเซยีนใหม้คี่านิยมรว่มกนั 
2) การสรา้งความเขา้ใจในระบบสงัคมวฒันธรรมและประวตัศิาสตรท์ี่แตกต่าง

ของประเทศสมาชกิ 
3) ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถอยูด่ว้ยกนัไดโ้ดยสงบสุข 
4) การขยายความร่วมมอืของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อต่อต้านภยัคุกคาม

รปูแบบใหม ่
5) การมปีฏสิมัพนัธท์ีห่นักแน่นและสรา้งสรรคก์บัประชาคมโลกโดยมอีาเซยีน

เป็นผูน้ าในภมูภิาค 
6) ความพอใจกบัการส่งเสรมิความสงบสุขและรบัผดิชอบร่วมกนัในการรกัษา

ความมัน่คงส าหรบัประชาชนทีค่รอบคลุมในทุกดา้น 
7) การส่งเสรมิประชาธปิไตยและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
8) การสนับสนุนการต่อต้านการทุจรติการส่งเสรมิหลกันิติธรรมและธรรมาภิ

บาล 
9) การระงบัขอ้พพิาทโดยสนัตเิพื่อป้องกนัสงครามในประเทศอาเซยีน 
10) ความภูมิใจในบทบาทของอาเซียนด้านความร่วมมอืระดับภูมิภาคเช่น 

กรอบอาเซยีน+3 ตลอดจนความสมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็กบัมติรประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศ
เช่นสหประชาชาต ิ

11) การต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่น ยาเสพติด 
การคา้ 

12) การเตรยีมความพรอ้มเพื่อป้องกนัและจดัการภยัพบิตัแิละภยัธรรมชาต ิ
13) การมสี่วนรว่มของภาคประชาสงัคมการต่อตา้นการทุจรติ 
14) การส่งเสรมิประชาธปิไตยและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
15) การมพีลวตัและปฏสิมัพนัธ์กับโลกภายนอกเพื่อเสรมิสร้างบทบาทของ

อาเซยีนในความรว่มมอืระดบัภมูภิาค 
ดา้นที ่2 ดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบดว้ยเรือ่งต่าง ๆ 15 เรือ่ง ไดแ้ก่  

1) การส่งเสรมิใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 
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2) การเคลื่อนยา้ยเสรดีา้นเงนิทุนสนิคา้บรกิารการลงทุนแรงงานมฝีีมอื 
3) การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ 
4) การให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีนเพื่อลดช่องว่าง

การพฒันาและช่วยใหป้ระเทศเหล่านี้เขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนไดด้ี
ขึน้ 

5) การส่งเสรมิใหอ้าเซยีนสามารถรวมตวัเขา้กบัประชาคมโลกไดอ้ย่างไม่อยู่ใน
ภาวะทีเ่สยีเปรยีบ 

6) การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคโดยการจดัท าเขตการค้า
เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรอือาฟตา้) มาแลว้ 15 ปี 

7) ประโยชน์ในการขยายการส่งออกหากสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนไดส้ าเรจ็ 

8) นโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจการลดปญัหาความยากจนและความ
เหลื่อมลา้ทางสงัคมภายในปี 2020 

9) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (การเงนิการขนส่งเทคโนโลยสีารสนเทศและ
พลงังาน) ในอาเซยีน 

10) บทบาทของอาเซยีนด้านความร่วมมอืระดบัภูมภิาค เช่นกรอบอาเซยีน+3 
ตลอดจนความสมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็กบัมติรประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาต ิ

11) การดงึดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายงัอาเซยีนเพื่อยกระดบั
ความเป็นอยูข่องประชาชนในอาเซยีนโดยรวม  

12) การสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงของอาเซยีนและการปรบั
มาตรฐานของเสน้ทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั 

13) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกเพื่อลดช่องว่างการ
พฒันาและช่วยใหป้ระเทศเหล่านี้เขา้รว่มกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 

14) การเคลื่อนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสร ี7 สาขาอาชพี ไดแ้ก่ แพทยท์นัตแพทย ์
พยาบาล วศิวกรรม สถาปตัยกรรม บญัช ีและวชิาชพีดา้นการส ารวจ 

15) การไดร้บัมอบหมายใหท้ า Roadmap ทางดา้นท่องเทีย่วและการขนส่งทาง
อากาศ (การบนิ)  

ดา้นที ่3 ดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ประกอบดว้ยเรื่องต่าง ๆ 15 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 

1) เป้าหมายทีต่้องการใหป้ระชากรอาเซยีนมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่แีละมกีาร
พฒันาในทุกดา้น 

2) การสร้างอัตลกัษณ์ร่วมกันของอาเซียนและการสร้างความรู้สึกร่วมของ
ประชาชนใหต้ระหนกัถงึหน้าทีใ่นการเป็นประชากรของอาเซยีน 
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3) ความเชื่อมโยงทางประวตัศิาสตรม์รดกทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ระดบั
ภมูภิาครว่มกนั 

4) การอยู่ร่วมกนัภายใต้แนวคดิสงัคมที่เอื้ออาทรมสีวสัดกิารทางสงัคมที่ดมีี
ความมัน่คงทางสงัคมมคีวามอยูด่กีนิดปีราศจากโรคภยัไขเ้จบ็มสีิง่แวดลอ้มทีด่ี 

5) ความร่วมมอืกนัของประเทศสมาชกิในด้านการพฒันามนุษยก์ารคุ้มครอง
และสวสัดกิารสงัคมสทิธแิละความยุตธิรรมทางสงัคมความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อมการสร้างอตั
ลกัษณ์อาเซยีนและการลดช่องว่างทางการพฒันา 

6) การเสรมิสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมภิาคโดยเฉพาะใน
ระดบัประชาชน 

7) แนวคิดการรวมตัวกันของประชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนให้อยู่ร่วมกัน
ภายใตส้งัคมทีเ่อือ้อาทรมสีวสัดกิารทางสงัคมทีด่มีคีวามมัน่คงทางสงัคมอาเซยีน 

8) การช่วยเหลอืเมือ่มภียัพบิตั ิ(ศูนย ์AHACenter) 
9) การช่วยเหลอืดา้นกงสุลแก่ประชาชนอาเซยีนในประเทศที ่3 
10) การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมต่างๆ ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
11) การสร้างประชาคมแห่งสงัคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปนัแก้ไขผลกระทบต่อ

สงัคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 
12) การแก้ปญัหาด้านสาธารณสุขเช่นโรคตดิต่อทีอ่าจเกดิจากการเคลื่อนยา้ย

แรงงาน/นกัท่องเทีย่วโดยเสร ี
13) การรบัรูข้่าวสารอาเซยีน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคม

อาเซยีน 
14) การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืและการจดัการดูแลสิง่แวดลอ้มอย่าง

ถูกตอ้ง 
15) ความพยายามในระดบัโลก (Global Efforts) ในเรื่องต่างๆ เช่นการรกัษา

สนัตภิาพการปราบปรามโจรสลดัการตอบสนองต่อภยัพบิตั ิ  
การศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาในแต่ละดา้น/เรือ่ง เป็นการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของ

นกัศกึษาว่าเหน็ดว้ยกบัเรือ่งดงักล่าวในระดบัใดต่อไปนี้ 
 
 ระดบั 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  
 ระดบั 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย  
 ระดบั 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง  
 ระดบั 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก  
 ระดบั 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
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 ในการศึกษานี้ ได้แบ่งระดบัทศันคตขิองนักศกึษาออกเป็น 3 ระดบัโดยพจิารณาจาก
ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ของนกัศกึษา ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยูร่ะหว่าง   1.00-2.33   หมายถงึ มทีศันคตเิชงิลบ 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยูร่ะหว่าง   2.34-3.66   หมายถงึ มทีศันคต ิ“เฉยๆ” 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยูร่ะหว่าง   3.67-5.00   หมายถงึ มทีศันคตเิชงิบวก 

เมือ่พจิารณารายละเอยีดของระดบัทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 ดา้น/เรือ่ง 
สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

ดา้นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน โดยรวมนักศกึษามทีศันคตเิชงิบวก มี
ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เท่ากบั 3.87 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.808 และเมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่า นักศกึษามทีศันคตเิชงิบวกมากสุดในเรื่อง สนับสนุนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ป้องกันและจดัการภยัพบิตัิและภยัธรรมชาติ มคี่าเฉลี่ยระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.13 มคี่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.736 รายขอ้ทีน่ักศกึษามทีศันคตเิฉยๆ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความ
คดิเหน็ต ่าสุดเท่ากบั 3.53 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.914 ในเรือ่งประเทศสมาชกิอาเซยีน
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดโ้ดยสงบสุข ซึง่มรีายละเอยีดตามตารางที ่4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติของนักศึกษาด้านประชาคมการเมอืงและความมัน่คง

อาเซยีน  
 

ด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  ̅ S.D. ทศันคติ 

1. การสรา้งประชาคมอาเซยีนใหม้คี่านิยมร่วมกนั 3.61 0.781 เฉยๆ 

2. การสรา้งความเขา้ใจในระบบสงัคมวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 3.88 0.829 เชงิบวก 

3. ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถอยู่ดว้ยกนัไดโ้ดยสงบสขุ 3.53 0.914 เฉยๆ 

4. ความร่วมมอืของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อต่อตา้นภยัคุกคาม 3.76 0.869 เชงิบวก 

5. ปฏสิมัพนัธท์ีห่นกัแน่นและสรา้งสรรคก์บัประชาคมโลก 3.75 0.750 เชงิบวก 

6. การสง่เสรมิความสงบสขุและรบัผดิชอบร่วมกนั 3.79 0.830 เชงิบวก 

7.การสง่เสรมิประชาธปิไตยและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 3.96 0.790 เชงิบวก 

8.สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติการสง่เสรมิหลกันิตธิรรม 4.03 0.842 เชงิบวก 

9.การระงบัขอ้พพิาทโดยสนัตเิพื่อป้องกนัสงครามในประเทศ 3.96 0.792 เชงิบวก 

10.ความภูมใิจในบทบาทของอาเซยีนดา้นความร่วมมอืระดบัภูมภิาค 3.78 0.773 เชงิบวก 

11.สนบัสนุนการต่อตา้นการก่อการรา้ยอาชญากรรมขา้มชาต ิ 3.99 0.881 เชงิบวก 

12.สนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อป้องกนัภยัพบิตัแิละภยัธรรมชาต ิ 4.13 0.736 เชงิบวก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  ̅ S.D. ทศันคติ 

13.สนบัสนุนการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมต่อตา้นการทุจรติ 3.95 0.802 เชงิบวก 

14.สนบัสนุนการสง่เสรมิหลกันิตธิรรมและธรรมาภบิาล 4.01 0.741   เชงิบวก 

15.มปีฏสิมัพนัธก์บัโลกภายนอกเพื่อเสรมิสรา้งบทบาท 3.88 0.789 เชงิบวก 

ดา้นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 3.87 0.808 เชงิบวก 

 
ดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยรวมนักศกึษามทีศันคตเิชงิบวก มคี่าเฉลี่ยระดบั

ความคดิเหน็เท่ากบั  3.77 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.795 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกมากสุดในเรื่อง สนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงของ
อาเซียนและการปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐาน
เดยีวกนั มคี่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เท่ากบั 3.98 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.790 ราย
ขอ้ทีน่กัศกึษามทีศันคตเิฉยๆ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ต ่าสุดเท่ากบั 3.62 มคี่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0/830 ในเรื่องการส่งเสรมิให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน
ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถอยูด่ว้ยกนัไดโ้ดยสงบสุข ซึง่มรีายละเอยีดตามตารางที ่4.5 

 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลีย่ระดบัทศันคตขิองนกัศกึษาดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ̅ S.D. ทศันคติ 

1.เหน็ดว้ยกบัการสง่เสรมิใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 3.62 0.830 เฉยๆ 

2.การเคลื่อนยา้ยเสรดีา้นเงนิทุนสนิคา้บรกิารการลงทุนแรงงานมฝีีมอื 3.68 0.812 เชงิบวก 

3.การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซยีน 3.73 0.825 เชงิบวก 

4.การลดช่องว่างระดบัการพฒันาของประเทศสมาชกิอาเซยีน 3.77 0.817 เชงิบวก 

5.สง่เสรมิใหเ้ขา้กบัประชาคมโลกไดอ้ย่างไม่อยู่ในภาวะทีเ่สยีเปรยีบ 3.87 0.799 เชงิบวก 

6.การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเศรษฐกจิโดยการจดัท าเขตการคา้เสร ี 3.69 0.806 เชงิบวก 

7.ประเทศไทยทีจ่ะไดป้ระโยชน์ในการขยายการสง่ออก 3.89 0.721 เชงิบวก 

8.นโยบายการพฒันาทางเศรษฐกจิการลดปญัหาความยากจน 3.71 0.810 เชงิบวก 

9.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในอาเซยีน 3.78 0.770 เชงิบวก 

10.ท่านมคีวามภมูใิจในบทบาทของอาเซยีนดา้นความร่วมมอืระดบั 3.69 0.745 เชงิบวก 

11.สนบัสนุนการดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายงัอาเซยีน 3.81 0.805 เชงิบวก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   ̅ S.D. ทศันคต ิ

12.สนบัสนุนโครงการเชื่อมโยงเสน้ทางหลวงของอาเซยีน 3.90 0.790 เชงิบวก 

13.สนบัสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหม่ 3.83 0.817 เชงิบวก 

14. สนบัสนุนการเคลื่อนยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสร7ี สาขาอาชพี 3.84 0.753 เชงิบวก 

15.สนบัสนุนประเทศไทยทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าRoadmap 3.79 0.825 เชงิบวก 

ผลรวมดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 3.77 0.795 เชงิบวก 

 
ผลการศึกษา ด้านประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

โดยรวมนักศึกษามทีศันคติเชงิบวก มคี่าเฉลี่ยระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.80 มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.788 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า นักศกึษามทีศันคตเิชงิบวกมากสุดใน
เรื่อง แนวคดิการรวมตวักนัของประชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนให้อยู่รวมกนั มคี่าเฉลี่ยระดบั
ความคดิเหน็เท่ากบั 3.91 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.764 ส่วนรายขอ้ทีไ่ด้ค่าเฉลีย่ระดบั
ความคดิเหน็ต ่าสุดเท่ากบั 3.68 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.831 ในเรื่องความภูมใิจในการ
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมต่างๆประเทศสมาชกิอาเซยีน ดงัรายละเอยีดแสดงไว้ใน
ตารางที ่4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลีย่ระดบัทศันคตขิองนักศกึษาดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

ด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  ̅ S.D. ทศันคติ 

1.เป้าหมายทีต่อ้งการใหป้ระชากรอาเซยีนมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่ ี 3.90 0.742 เชงิบวก 

2.การสรา้งอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซยีนและการสรา้งความรูส้กึร่วม 3.77 0.798 เชงิบวก 

3.ความเชื่อมโยงทางประวตัศิาสตรม์รดกทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ 3.69 0.812 เชงิบวก 

4.เหน็ดว้ยกบัการอยู่ร่วมกนัภายใตแ้นวคดิสงัคมทีเ่อือ้อาทรมสีวสัดกิาร 3.80 0.770 เชงิบวก 

5.ความร่วมมอืกนัของประเทศสมาชกิในดา้นการพฒันามนุษย ์ 3.86 0.733 เชงิบวก 

6.การเสรมิสรา้ง ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนในภมูภิาค 3.69 0.782 เชงิบวก 

7.แนวคดิการรวมตวักนัของแต่ละประเทศอาเซยีนใหอ้ยู่ร่วมกนั 3.91 0.764 เชงิบวก 

8.มคีวามยนิดกีบัการการชว่ยเหลอืเมื่อมภียัพบิตั ิ(ศนูย ์AHACenter) 3.85 0.820 เชงิบวก 

9.มคีวามยนิดทีีอ่าเซยีนมกีารชว่ยเหลอืดา้นกงสลุแก่ประชาชนอาเซยีน 3.79 0.788 เชงิบวก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  ̅ S.D. ทศันคติ 

10.ท่านภูมใิจในการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมต่างๆ 3.68 0.831 เชงิบวก 

11.สนบัสนุนการสรา้งประชาคมแห่งสงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปนั 3.78 0.755 เชงิบวก 

12.การแกป้ญัหาดา้นสาธารณสขุเช่นโรคตดิต่อ 3.86 0.790 เชงิบวก 

13.ท่านสนบัสนุนการรบัรูข้า่วสารอาเซยีน  3.79 0.818 เชงิบวก 

14.การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืและการจดัการดแูล 3.90 0.839 เชงิบวก 

15. สนบัสนุนความพยายามในระดบัโลก (Global Efforts) ในเรื่องต่างๆ 3.75 0.777 เชงิบวก 

ผลรวมดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 3.80 0.788 เชงิบวก 

 
4.4 ผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรีใน

อาเซียนด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานในสายอาชีพ ICT  
 
การศึกษาทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีด้านการ

เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ไดม้คี าถามจ านวน 18 ขอ้ เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของ
นกัศกึษาในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

1) การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกับภาคแรงงานซึ่งจะ
น าไปสู่ความต้องการแรงงานไรฝี้มอืและกึ่งฝีมอืมากขึน้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมทัง้สายงาน 
ICT 

2) แรงงานดา้นสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาดา้น
เศรษฐกจิต่อการเขา้รว่ม AEC ของประเทศไทย 

3) การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซียนของสายงาน ICT ใน
ประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ 

4) การเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีนจะท าใหโ้อกาสในการเขา้รบั
ท างานจากบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงลดน้อยลงกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ 

5) การศกึษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงกบัแรงงานสาย ICT ของประเทศ
ไทยในอนาคตต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน 

6) ภาครฐัควรเร่งผลิตบุคคลาการด้าน ICT เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรบัการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีนในอนาคต 
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7) ภาครฐัควรให้ความส าคญัในด้านภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญ
เฉพาะทางต่อการศกึษาในปจัจบุนั 

8) การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆนอกจากประเทศไทยหลงัการเปิด
เสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย ICT จะช่วยใหคุ้ณมโีอกาสเตบิโตกว่าในประเทศไทย 

9) การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆนอกจากประเทศไทยหลงัการเปิด
เสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย ICT จะช่วยใหคุ้ณไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่าประเทศไทย 

10) การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆนอกจากประเทศไทยหลงัการเปิด
เสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย ICT จะช่วยใหคุ้ณมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูค้วามช านาญ
มากกว่า 

11) การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆนอกจากประเทศไทยหลงัการเปิด
เสรดี้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาย ICT จะช่วยให้คุณมกีารเพิม่พูนศกัยภาพเพื่อขยาย
โอกาสหรอืช่องทางในการหางานในอนาคต  

12) การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆนอกจากประเทศไทยหลงัการเปิด
เสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย ICT จะช่วยใหคุ้ณมโีอกาสทีจ่ะสอบรบัรองมาตรฐานสาย
งาน ICT จากประเทศอื่นๆ   

13) คุณเหน็ดว้ยทีป่ระเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT  
14) การมมีาตรฐานวชิาชพีด้าน ICT ในประเทศไทยจะช่วยให้คุณมชี่อง

ทางการเตบิโตในสายวชิาชพี ICT ไดด้ขีึน้ 
15) การมมีาตรฐานวชิาชพีด้าน ICT ในประเทศไทยจะช่วยให้คุณมชี่อง

ทางเลอืกในการเตบิโตไดม้ากขึน้  
16) การมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT ในประเทศไทยจะช่วยใหคุ้ณมคีวามเขา้ใจ

มากขึน้ว่าคุณจ าเป็นต้องเรยีนรู้หรอืมคีวามช านาญด้านใดเพิม่เตมิจงึจะท าให้ตนเองเตบิโตใน
เสน้สายอาชพีไดม้ากน้อยเพยีงใด 

17) การน ามาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT ทีก่ าหนดโดยภาครฐัมาใชเ้ป็นเกณฑก์าร
พฒันาความก้าวหน้าในสายวชิาชพี ICT ของบุคลากรโดยรวมของประเทศจะมขีอ้ดมีากกว่า
ขอ้เสยี ท่านเหน็ดว้ยในระดบัใด 

18) การเปิดเสร ีAEC โดยท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซยีนมกีารเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมอือย่างเสรใีนบางดา้น จะส่งผลกระทบต่อเสน้ทางอาชพีในสายงาน ICT ในดา้นบวก
มากกว่าดา้นลบ   

ซึง่เป็นการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาว่าเหน็ดว้ยกบัเรือ่งดงักล่าวในระดบัใด
ต่อไปนี้ 
 ระดบั 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  
 ระดบั 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย  
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 ระดบั 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง  
 ระดบั 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก  
 ระดบั 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
 ในการศึกษานี้ได้แบ่งระดบัทศันคติของนักศึกษาออกเป็น 3 ระดบัโดยพจิารณาจาก
ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ของนกัศกึษา ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยูร่ะหว่าง 1.00 – 2.33 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยู่ระหว่าง 2.34 – 3.66 หมายถงึ เหน็ดว้ยปาน
กลาง 
 ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็อยูร่ะหว่าง 3.67 – 5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
 

4.4.1 ผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาโดยรวม 
ผลการศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีดา้นการ

เคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชีพ ICTของ โดยรวมนักศึกษามทีศันคติเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดบัความคดิเหน็ เท่ากบั 3.83 จากคะแนนเต็ม 5 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.779 และเมื่อพจิารณารายขอ้ถาม พบว่า นักศกึษามทีศันคตเิหน็ดว้ยมากสุด ( ̅ = 3.97, S.D. 
= 0.701) ในเรื่องการศกึษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงแรงงานสาย ICT ของประเทศไทยใน
อนาคตต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน และมทีศันคตเิหน็ดว้ยในล าดบัถดัมา 
( ̅ = 3.96, S.D. = 0.829) ในเรื่องภาครฐัควรใหค้วามส าคญัในดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบั
ความช านาญเฉพาะทางต่อการศกึษาในดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทาง
ต่อการศกึษาในปจัจุบนัส่วนขอ้ถามทีน่ักศกึษาเหน็ดว้ยน้อยสุด ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.701) ใน
เรือ่งการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีนของสาย ICT ในประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบ
มากกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ ดงัรายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.7 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบจาก
การเปิดเสรใีนอาเซยีดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT โดยรวม 

 

รายด้าน ค่าเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบัสายงาน ICT 3.87 0.738 เหน็ดว้ยมาก 
2. แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นการพฒันา 3.84 0.794 เหน็ดว้ยมาก 
3.ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นๆ หากเกดิเคลือ่นยา้ยแรงงานของ ICT 3.70 0.796 เหน็ดว้ยมาก 
4. มโีอกาสในการเขา้รบัท างานจากบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลดน้อยลงกว่าประเทศอื่นๆ 3.78 0.837 เหน็ดว้ยมาก 

5.การศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเคลือ่นยา้ยแรงงานเสร ี 3.97 0.701 เหน็ดว้ยมาก 
6. รฐัควรเร่งผลติบุคคลากรICTเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ยแรงงาน 3.75 0.782 เหน็ดว้ยมาก 
7. รฐัควรใหค้วามส าคญัในดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทาง 3.96 0.829 เหน็ดว้ยมาก 
8. การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆมโีอกาสเตบิโตดกีว่าประเทศไทย 3.77 0.781 เหน็ดว้ยมาก 
9. การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่าไทย 3.69 0.809 เหน็ดว้ยมาก 
10. การท างานในกลุ่มประเทศอื่นๆมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่าประเทศไทย 3.87 0.754 เหน็ดว้ยมาก 
11.การท างานในกลุ่มประเทศอื่นๆมโีอกาสหรอืช่องทางในการหางานในอนาคต 3.82 0.783 เหน็ดว้ยมาก 
12.ท างานในกลุ่มประเทศอื่นๆมโีอกาสสอบรบัรองมาตรฐาน ICT จากประเทศนัน้ได ้ 3.84 0.781 เหน็ดว้ยมาก 
13.คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT 3.93 0.783 เหน็ดว้ยมาก 
14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณเหน็ชอ่งทางการเตบิโตในสายวชิาชพีได้ 3.75 0.769 เหน็ดว้ยมาก 
15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณมทีางเลอืกในการเตบิโตในสายวชิาชพีได้ 3.94 0.740 เหน็ดว้ยมาก 
16. มาตราฐานวชิาชพีจะใหคุ้ณมคีวามเขา้ใจมากขึน้ว่าตอ้งเรยีนรูด้า้นใดเพิม่เตมิ 3.79 0.798 เหน็ดว้ยมาก 
17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชเ้ป็นเกณฑจ์ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.91 0.761 เหน็ดว้ยมาก 
18. การเปิดเสรดีา้นเคลือ่นยา้ยแรงงานส่งผลกระทบต่ออาชพีดา้นบวกมากกว่าลบ   3.74 0.782 เหน็ดว้ยมาก 

รวมทุกขอ้ 3.83 0.779 เหน็ดว้ยมาก 

 
4.4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษารายด้าน จ าแนกตาม

ลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี  
การศกึษานี้วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ของทศันคติ

ของนกัศกึษาเป็นรายดา้น 18 ขอ้ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลและระดบัความรูข้องประชาคม
อาเซยีน หลงัจากนัน้จะท าการเปรยีบเทยีบทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยี
ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT เพื่อทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี(t-
test) ส าหรบัตวัอย่าง 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) ส าหรบัตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4.4.2.1 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนกัศกึษาจ าแนกตามเพศ 
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษา พบว่า โดยรวมและรายดา้น 18 

ขอ้ของนกัศกึษาเพศหญงิและเพศชาย ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่
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พบว่า นักศึกษาหญิงมทีศันคติเห็นด้วยมากกว่านักศึกษาเพศชาย โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.84 และ 3.82 ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า เพศชายมทีศันคตเิหน็ดว้ยมากสุด ( ̅ = 3.98, S.D. 
= 0.675) ในดา้นการศกึษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงแรงงานสาย ICT ของประเทศไทยใน
อนาคตต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน ส่วนเพศหญงิมทีศันคตเิหน็ดว้ยมาก
สุด ในดา้นภาครฐัควรใหค้วามส าคญัในดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทาง
ต่อการศกึษาในดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทางต่อการศกึษาในปจัจุบนั 
( ̅ = 4.01, S.D. = 0.844) รายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติทิดสอบ t ส าหรบัการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของนกัศกึษาจ าแนกตามเพศ 
 

หวัเรื่อง 
หญิง (n=126) ชาย (n=247) 

t-value 
p-

value  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบัสาย
งาน ICT 

3.87 0.769 3.87 0.723 -0.082 0.935 

2. แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นการ
พฒันา 

3.94 0.817 3.79 0.778 -1.696 0.091 

3.ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นๆ หากเกดิเคลือ่นยา้ย
แรงงานของ ICT 

3.75 0.777 3.68 0.807 -0.893 0.373 

4. มโีอกาสในการเขา้รบัท างานจากบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลดน้อยลง
กว่าประเทศอื่นๆ 

3.73 0.862 3.80 0.825 0.780 0.436 

5.การศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเคลือ่นยา้ย
แรงงานเสร ี

3.93 0.750 3.98 0.675 0.695 0.488 

6. รฐัควรเร่งผลติบุคคลากรICTเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการ
เคลือ่นยา้ยแรงงาน 

3.82 0.763 3.72 0.791 -1.132 0.258 

7. รฐัควรใหค้วามส าคญัดา้นภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความ
ช านาญเฉพาะทาง 

4.01 0.844 3.94 0.822 0.756 0.450 

8. การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆมโีอกาสเตบิโตดกีว่า
ประเทศไทย 

3.79 0.813 3.77 0.766 -0.332 0.740 

9. การท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆมโีอกาสไดร้บั
ค่าตอบแทนดกีว่าไทย 

3.80 0.82 3.64 0.799 -1.880 0.061 

10.การท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่า
ประเทศไทย 

3.88 0.796 3.86 0.733 -0.274 0.784 

11.การท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสหรอืช่องทางในการหา
งานในอนาคต 

3.82 0.784 3.83 0.785 0.098 0.922 

12.ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสสอบรบัรองมาตรฐาน ICT 
จากประเทศนัน้ได ้

3.82 0.814 3.85 0.766 0.335 0.738 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

หวัเรื่อง 
หญิง (n=126) ชาย (n=247) 

t-value 
p-

value  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

13.คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น 
ICT 

3.85 0.791 3.97 0.778 1.430 0.154 

14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณเหน็ชอ่งทางการเตบิโตใน
สายวชิาชพีได ้

3.80 0.759 3.72 0.774 -0.913 0.362 

15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณมทีางเลอืกในการเตบิโตใน
สายวชิาชพีได ้

3.90 0.778 3.97 0.721 0.852 0.395 

16. มาตราฐานวชิาชพีจะใหคุ้ณมคีวามเขา้ใจมากขึน้ว่าตอ้ง
เรยีนรูด้า้นใดเพิม่เตมิ 

3.83 0.770 3.78 0.813 -0.549 0.583 

17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชเ้ป็นเกณฑจ์ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.87 0.733 3.93 0.756 0.744 0.457 

18. การเปิดเสรเีคลือ่นยา้ยแรงงานส่งผลกระทบต่ออาชพีดา้น
บวกมากกว่าลบ   

3.74 0.812 3.74 0.768 0.080 0.936 

รวมทุกขอ้ 3.84 0.549 3.82 0.521 -0.299 0.765 

 
หมายเหตุ:  *มนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

4.4.2.2 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาจ าแนกตามคณะที่ก าลงั
ศกึษาอยู ่

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน 18 
ข้อ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งพบว่า นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์มทีศันคติเห็นด้วย
มากกว่านักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมรีะดบัคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.84 และ 3.82 
ตามล าดบั 

และเมื่อพจิารณาโดยรวมพบว่า นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์มทีศันคติเห็น
ดว้ยมากกว่านกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และ 3.82 
ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรม์ทีศันคตเิหน็ด้วยมาก
สุด ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.807) ว่าประเทศไทยควรมมีาตราฐานวชิาชพีดา้น ICT และนักศกึษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมทีศันคตเิหน็ด้วยมากสุด ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.700) ในด้าน
การศกึษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงแรงงานสาย ICT ของประเทศไทยในอนาคตต่อการ
เคลื่อนยา้ยรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน รายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.9  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตทิดสอบ t และค่า p ส าหรบัการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของนกัศกึษาจ าแนกตามคณะ 

 

รายข้อถาม 
วิศวกรรมศาสตร ์

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ t-value 

p-
value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1.การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบั ICT 3.94 0.684 3.83 0.763 1.350 0.180 

2.แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่น 3.91 0.778 3.80 0.801 1.181 0.238 

3.ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นหากเกดิเคลือ่นยา้ย
แรงงาน 

3.68 0.896 3.83 0.802 -1.635 0.103 

4.โอกาสในการเขา้รบัท างานบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลดน้อยลงกว่า 3.64 0.830 3.73 0.778 -1.083 0.279 

5.การศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเปิดแรงงาน
เสร ี

3.99 0.704 3.95 0.700 0.538 0.591 

6.รฐัเร่งผลติแรงงานICTเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการเปิดแรงงาน
เสร ี

3.78 0.783 3.74 0.782 0.498 0.619 

7.รฐัใหค้วามส าคญัในภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัช านาญ
วชิาชพี 

4.11 0.806 3.89 0.832 2.492 0.013 

8.การท างานในประเทศอื่นมโีอกาสเตบิโตดกีว่าประเทศไทย 3.73 0.876 3.80 0.728 -0.813 0.417 

9.การท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่า
ไทย 

3.66 0.854 3.71 0.786 -0.476 0.634 

10.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่าไทย 3.84 0.791 3.88 0.734 -0.555 0.579 

11.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสหรอืช่องทางหางานในอนาคต 3.86 0.801 3.80 0.775 0.647 0.518 

12.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสสอบมาตรฐานจากประเทศนัน้ 3.90 0.792 3.80 0.775 1.108 0.269 

13.คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น 
ICT 

4.05 0.807 3.87 0.764 2.229 0.026 

14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหม้ชี่องทางการเตบิโตในสาย 
ICT 

3.72 0.813 3.77 0.746 -0.579 0.563 

15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหม้ทีางเลอืกในการเตบิโตใน 
ICT 

3.96 0.714 3.93 0.755 0.325 0.746 

16. มาตราฐานวชิาชพีชว่ยใหเ้ขา้ใจวา่ตอ้งเรยีนรูด้า้นใด
เพิม่เตมิ 

3.82 0.817 3.78 0.790 0.467 0.641 

17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชเ้ป็นเกณฑจ์ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.88 0.763 3.92 0.762 -0.571 0.568 

18. การเปิดเสรเีคลือ่นยา้ยแรงงานส่งผลกระทบต่อบวก
มากกว่าลบ   

3.70 0.809 3.77 0.768 0.845 0.399 

รวมทุกขอ้ 3.84 0.511 3.82 0.541 0.334 0.738 

 
หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
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4.4.2.3 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษาจ าแนกตามชัน้ปีทีก่ าลงั
ศกึษาอยู ่

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน 18 
ขอ้ นักศกึษาชัน้ปีที ่1 , ชัน้ปีที ่2 ,ชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จงึต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวธิขีองตูกยี์ (Tukey Method) ซึง่จะ
อยูใ่นหวัขอ้ 4.5 การทดสอบสมมตฐิานต่อไป 

และเมื่อพจิารณาโดยรวมพบว่า นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มทีศันคติเห็นด้วยมากกว่า 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ด้วยระดบัคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94, 3.87, 3.77 และ 3.73 ตามล าดบั 

และรายดา้นพบว่า นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในแต่ละชัน้ปีมทีศันตแิตกต่างกนัใน 
3 ดา้น ดงันี้ 

นักศกึษาในชัน้ปีที ่1 ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.853), ชัน้ปีที ่2 ( ̅ = 3.72, S.D. = 
0.889) และชัน้ปีที่ 4 ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.852) มทีศันคตเิหน็ด้วยอย่างมาก ในดา้นการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซยีนจะท าให้โอกาสในการเขา้รบัท างานจากบรษิทัที่มี
ชื่อเสยีงลดน้อยลงกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ ส่วนนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ( ̅ = 3.60, S.D. = 0.712) 
มทีศันคตเิหน็ดว้ยปานกลางเท่านัน้ 

นักศกึษาในชัน้ปีที ่1 ( ̅ = 3.94, S.D. = 0.759), ชัน้ปีที ่2 ( ̅ = 3.68, S.D. = 
0.796) และชัน้ปีที ่4 ( ̅ = 3.80, S.D. = 0.790) มทีศันคตเิหน็ดว้ยอย่างมาก ในดา้นภาครฐัควร
เร่งผลติบุคคลาการด้าน ICT เพิม่มากขึน้ เพื่อรองรบัการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้กรอบ
อาเซยีนในอนาคต ส่วนนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.700) มทีศันคตเิหน็ดว้ยปาน
กลางเท่านัน้ 

และดา้นสุดทา้ย นักศกึษาในชัน้ปีที ่1 ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.700), ชัน้ปีที ่3 ( ̅ = 
3.95, S.D. = 0.700) และชัน้ปีที ่4 ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.700) มทีศันคตเิหน็ดว้ยอย่างมาก ใน
ดา้นการมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT ประเทศไทยจะช่วยจะช่วยใหคุ้ณมชี่องทางการเตบิโตใน
สายวชิาชพี ICT ได ้

และเมือ่พจิารณารายดา้นพบว่านักศกึษาปีที ่1 และปีที ่3 มทีศันคตเิหน็ดว้ยมาก
สุด ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.752 และ  ̅ = 3.91, S.D. = 0.587 ตามล าดบั) เรื่องการศกึษาใน
ปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงกบัแรงงานสาย ICT ของประเทศไทยในอนาคตต่อการเคลื่อนยา้ย
แรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน ส่วนนักศกึษาปีที่ 2 และปีที ่4 มทีศันคตเิหน็ดว้ยมากสุด ( ̅ = 
3.95, S.D. = 0.839 และ  ̅ = 4.00, S.D. = 0.863 ตามล าดบั) เรื่องภาครฐัควรเร่งผลติ
บุคคลาการดา้น ICT เพิม่มากขึน้ เพื่อรองรบัการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซยีนใน
อนาคต และชัน้ปีที ่4 มทีศันคตคิะแนนเฉลีย่ทีเ่ท่ากนั ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.788) ในเรื่อง
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ประเทศไทศมมีาตรฐานวชิาชพีด้าน ICT โดยรวมของประเทศจะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี ดงั
รายละเอยีด 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลีย่และสถติทิดสอบ F และค่า p ส าหรบัการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลีย่ของนกัศกึษาจ าแนกตามชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 
 

รายข้อถาม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 F p 

1.การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบั ICT 3.99 3.84 3.80 3.83 1.289 0.278 

 (0.768) (0.727) (0.683) (0.766)   

2.แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่น 4.03 3.69 3.71 3.92 4.329 0.005* 

 (0.830) (0.751) (0.764) (0.7817)   

3. ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นหากเกดิเคลือ่นยา้ย
แรงงาน 

3.95 3.72 3.60 3.83 3.154 0.025* 

 (0.853) (0.889) (0.712) (0.852)   

4.มโีอกาสในการเขา้รบัท างานจากบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลด
น้อยลงกว่าประเทศอื่นๆ 

3.83 3.57 3.61 3.79 2.578 0.053 

 (0.825) (0.799) (0.770) (0.765)   

5.ศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเปิดแรงงานเสร ี 4.07 3.92 3.91 3.94 1.048 0.371 

 (0.752) (0.695) (0.587) (0.753)   

6. รฐัควรเร่งผลติบุคคลากรICTเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบั 3.94 3.68 3.58 3.80 4.022 0.008* 

 (0.759) (0.796) (0.745) (0.790)   

7.รฐัควรใหค้วามส าคญัในภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัช านาญ 4.02 3.95 3.88 4.00 0.531 0.661 

 (0.848) (0.839) (0.768) (0.863)   

8.ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสเตบิโตดกีว่าประเทศไทย 3.83 3.72 3.70 3.85 0.915 0.434 

 (0.895) (0.728) (0.737) (0.740)   

9.ท างานในประเทศอื่นโอกาสไดร้บัคา่ตอบแทนดกีว่า 3.77 3.63 3.58 3.78 1.479 0.220 

 (0.882) (0.777) (0.774) (0.784)   

10.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่า 3.96 3.83 3.73 3.94 1.945 0.122 

 (0.786) (0.816) (0.713) (0.671)   

11.ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาส/ช่องทางในการหางาน 3.94 3.78 3.72 3.84 1.406 0.241 

 (0.785) (0.806) (0.789) (0.745)   
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายข้อถาม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 F p 

12.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสสอบมาตรฐานจากประเทศ
นัน้ๆ 

3.88 3.87 3.72 3.87 0.948 0.417 

 (0.778) (0.783) (0.746) (0.818)   

13.คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพี
ดา้น ICT 

3.98 3.88 3.93 3.92 0.261 0.854 

 (0.812) (0.735) (0.796) (0.796)   

14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณเหน็ชอ่งทางการเตบิโต 3.95 3.65 3.67 3.71 3.296 0.021* 

 (0.792) (0.732) (0.728) (0.791)   

15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณมทีางเลอืก 4.04 3.87 3.91 3.94 0.917 0.433 

 (0.786) (0.726) (0.690) (0.753)   

16. มาตราฐานวชิาชพีจะใหคุ้ณมคีวามเขา้ใจมากขึน้ 3.95 3.78 3.65 3.77 2.316 0.075 

 (0.786) (0.726) (0.690) (0.753)   

17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชจ้ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.99 3.83 3.80 4.00 1.735 0.159 

 (0.806) (0.746) (0.699) (0.788)   

18. การเปิดเสรแีรงงานส่งผลกระทบดา้นบวกมากกว่าลบ   3.85 3.65 3.64 3.84 2.009 0.112 

 (0.805) (0.789) (0.779) (0.735)   

รวมทุกขอ้ 3.94 3.77 3.73 3.87 3.211 0.023* 

 (0.543) (0.550) (0.461) (0.540)   

 

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
                ตวัเลขในวงเลบ็คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4.4.2.4 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษา พบว่า โดยรวมและรายดา้น 18 
ขอ้ระดบัเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
และเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ทัศนคติของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ ≤ 2.50 และ
นักศกึษาทีม่เีกรดเฉลี่ยสะสมที ่2.51-3.00 มทีศันคตเิท่ากนัและดกีว่า ทศันคตขิองนักศกึษาทมีี
เกรดเฉลีย่สะสมที ่≥ 3.01 โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ดงันี้ 3.84,3.84 และ 3.81 ตามล าดบั 
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และเมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมที ่≤ 2.50 และ 2.51-
3.00 มทีศันคตเิหน็ดว้ยมากสุดในเรื่อง การศกึษาในปจัจุบนัมผีลกระทบโดยตรงกบัแรงงานสาย 
ICT ของประเทศไทยในอนาคตต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซยีน ( ̅ = 4.00, 
S.D. = 0.672 และ  ̅ = 4.10, S.D. = 0.718) ตามล าดบั ส่วนนักศกึษาทมีเีกรดเฉลีย่สะสมที ่
2.51-3.00 และ ≥ 3.01 มทีศันคติเห็นด้วยมากสุดในเรื่อง ภาครฐัควรให้ความส าคญัในด้าน
ภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทางต่อการศกึษาในปจัจุบนั ( ̅= 4.01, S.D. = 
0.796 และ  ̅ = 3.96, S.D. = 0.823 ตามล าดบั) รายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลีย่และสถติทิดสอบ F และค่า p ส าหรบัการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลีย่ของนกัศกึษาจ าแนกผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (GPA) 
 

รายข้อถาม ≤ 2.50 
2.51 – 
3.00 

≥  
3.01 

F p 

1. การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบัสายงาน ICT 3.88 3.87 3.85 0.059 0.943 

 (0.783) (0.706) (0.738)   

2. แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นการพฒันา 3.89 3.84 3.79 0.473 0.624 

 (0.766) (0.771) (0.838)   

3. ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นๆ หากเกดิการเปิดแรงงานเสร ีICT 3.73 3.84 3.76 0.566 0.568 

 (0.819) (0.857) (0.833)   

4. โอกาสการเขา้รบัท างานบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลดน้อยลงกว่าประเทศอื่นๆ 3.73 3.70 3.68 0.100 0.905 

 (0.769) (0.811) (0.807)   

5. การศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเคลือ่นยา้ยแรงงานเสร ี 4.00 4.01 3.90 1.025 0.360 

 (0.672) (0.718) (0.705)   

6. รฐัเร่งผลติบุคคลากรICTเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ยแรงงาน 3.79 3.71 3.77 0.320 0.726 

 (0.893) (0.752) (0.722)   

7. รฐัควรใหค้วามส าคญัในภาษาองักฤษเทยีบเท่าความช านาญเฉพาะทาง 3.90 4.01 3.96 0.463 0.630 

 (0.880) (0.796) (0.823)   

8. การท างานในประเทศอาเซยีนอืน่ๆมโีอกาสเตบิโตดกีว่าประเทศไทย 3.78 3.76 3.76 0.028 0.973 

 (0.713) (0.757) (0.857)   

9. การท างานในประเทศอาเซยีนอืน่ๆมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่าไทย 3.65 3.70 3.72 0.209 0.811 

 (0.848) (0.736) (0.852)   
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

รายข้อถาม ≤ 2.50 
2.51 – 
3.00 

≥  
3.01 

F p 

10. การท างานในประเทศอื่นมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่าไทย 3.86 3.93 3.83 0.846 0.430 

 (0.733) (0.682) (0.797)   

11. ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสหรอืชอ่งทางในการหางานในอนาคต 3.82 3.84 3.81 0.034 0.967 

 (0.825) (0.765) (0.774)   

12. ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสสอบมาตรฐาน ICT จากประเทศนัน้ได้ๆ  3.82 3.86 3.83 0.099 0.906 

 (0.801) (0.784) (0.768)   

13. คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT 3.94 3.98 3.87 0.606 0.546 

 (0.790) (0.787) (0.777)   

14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณเหน็ชอ่งทางการเตบิโตในสาย ICT 3.78 3.77 3.71 0.281 0.755 

 (0.779) (0.810) (0.721)   

15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณมทีางเลอืกในการเตบิโตในสายวชิาชพี
ได ้

3.97 3.99 3.88 0.757 0.470 

 (0.785) (0.691) (0.778)   

16. มาตราฐานวชิาชพีจะใหคุ้ณมคีวามเขา้ใจมากขึน้ว่าตอ้งเรยีนรูด้า้นใด
เพิม่เตมิ 

3.86 3.76 3.78 0.580 0.561 

 (0.805) (0.787) (0.807)   

17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชเ้ป็นเกณฑจ์ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.96 3.90 3.87 0.450 0.638 

 (0.740) (0.742) (0.799)   

18. การเปิดเสรดีา้นเคลือ่นยา้ยแรงงานส่งผลกระทบต่ออาชพีดา้นบวก
มากกว่าลบ   

3.73 3.72 3.78 0.217 0.805 

 (0.865) (0.665) (0.826)   

รวมทุกขอ้ 3.84 3.84 3.81 0.168 0.845 

 (0.567) (0.499) (0.534)   

 

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
      ตวัเลขในวงเลบ็คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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4.4.2.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของนักศึกษาจ าแนกระดบัความรู้
ประชาคมอาเซยีน 

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทศันคตขิองนักศกึษา พบว่า โดยรวมและรายดา้น 18 
ขอ้ระดบัระดบัความรูป้ระชาคมอาเซยีนของนักศกึษา ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาโดยรวมพบว่า ทศันคติของนักศึกษาที่มีระดบัความรู้ประชาคม
อาเซียนน้อยสุดมทีศันคติดีกว่านักศึกษาที่มีความรู้ระดบัปานกลางและระดบัดี โดยมรีะดบั
คะแนนเฉลีย่ดงันี้ 3.86, 3.84 และ 3.73 ตามล าดบั 

และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า นักศกึษาทีม่คีวามรูร้ะดบัน้อย มทีศันคตเิหน็ดว้ย
มากสุดในเรือ่งการศกึษาในปจัจบุนัมผีลกระทบโดยตรงกบัแรงงานสาย ICT ของประเทศไทยใน
อนาคตต่อการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซยีน ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.755) นักศกึษา
ที่มคีวามรูร้ะดบัปานกลาง มทีศันคตเิหน็ด้วยมากสุดในเรื่องภาครฐัควรให้ความส าคญัในด้าน
ภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญเฉพาะทางต่อการศกึษาในปจัจุบนั ( ̅= 4.00, S.D. = 
0.811) และ ในเรื่องถ้าประเทศไทศมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT จะช่วยใหม้ชี่องทางการเตบิโต
ในสายวชิาชพี ICT ( ̅= 4.00, S.D. = 0.751) ส่วนนักศกึษาทีม่คีวามรูร้ะดบัด ีมทีศันคตเิหน็
ด้วยมากสุดในเรื่องภาครฐัควรให้ความส าคญัในด้านภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญ
เฉพาะทางต่อการศกึษาในปจัจุบนัเช่นกนั ( ̅= 4.00, S.D. = 0.718) รายละเอยีดแสดงไวใ้น
ตารางที ่4.12 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลีย่และสถติทิดสอบ F และค่า p ส าหรบัการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลีย่ของระดบัความรูป้ระชาคมอาเชยีน 
 

รายข้อถาม 
ระดบั
น้อย 

ปาน
กลาง 

ระดบั
ดี 

F p 

1. การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบัสายงาน ICT 3.87 3.89 3.75 0.654 0.521 

 (0.809) (0.751) (0.751)   

2. แรงงานสาย ICT มบีทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลือ่นการพฒันา 3.99 3.82 3.73 1.751 0.175 

 (0.784) (0.785) (0.845)   

3.ไทยจะไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นๆหากมกีารเปิดแรงงานเสรIีCT 4.03 3.98 3.80 1.619 0.199 

 (0.755) (0.683) (0.701)   

4. มโีอกาสในการเขา้รบัท างานจากบรษิทัทีม่ชี ือ่เสยีงลดน้อยลงกว่า 3.90 3.76 3.68 1.125 0.326 

 (0.864) (0.825) (0.857)   

5.การศกึษามผีลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการเปิดแรงงานเสร ี 3.76 3.68 3.75 0.385 0.681 

 (0.819) (0.800) (0.751)   

6. รฐัควรเร่งผลติบุคคลากรICTเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการเปิดแรงงานเสร ี 3.86 3.76 3.57 1.895 0.152 

 (0.867) (0.773) (0.661)   

7. รฐัควรใหค้วามส าคญัในภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญทาง 3.92 4.00 3.84 0.799 0.450 

 (0.874) (0.811) (0.861)   

8. ท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสเตบิโตดกีว่าประเทศไทย 3.77 3.79 3.68 0.364 0.695 

 (0.778) (0.776) (0.829)   

9. การท างานในประเทศอื่นๆมโีอกาสไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่าไทย 3.73 3.68 3.68 0.110 0.895 

 (0.810) (0.799) (0.833)   

10.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูม้ากกว่าประเทศไทย 3.93 3.86 3.80 0.451 0.637 

 (0.704) (0.766) (0.765)   

11.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสหรอืช่องทางในการหางานในอนาคต 3.85 3.85 3.64 1.420 0.243 

 (0.889) (0.757) (0.750)   

12.ท างานในประเทศอื่นมโีอกาสสอบมาตรฐาน ICT จากประเทศนัน้ได ้ 3.85 3.88 3.57 3.029 0.050 

 (0.856) (0.772) (0.661)   
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

รายขอ้ถาม 
ระดบั
น้อย 

ปาน
กลาง 

ระดบัด ี F p 

13.คุณเหน็ดว้ยว่าประเทศไทยควรจะมมีาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT 3.99 3.93 3.82 0.632 0.532 

 (0.819) (0.784) (0.724)   

14. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณเหน็ชอ่งทางการเตบิโตได ้ 3.79 3.73 3.82 0.361 0.697 

 (0.827) (0.761) (0.724)   

15. มาตราฐานวชิาชพีจะช่วยใหคุ้ณมทีางเลอืกในการเตบิโตในสายได ้ 3.86 4.00 3.73 3.325 0.040 

 (0.723) (0.751) (0.660)   

16. มาตราฐานวชิาชพีจะใหคุ้ณเขา้ใจมากขึน้ว่าตอ้งเรยีนรูด้า้นใดเพิม่ 3.76 3.79 3.84 0.138 0.871 

 (0.801) (0.804) (0.776)   

17. มาตรฐานวชิาชพีมาใชเ้ป็นเกณฑจ์ะมขีอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี 3.94 3.90 3.89 0.111 0.895 

 (0.825) (0.731) (0.841)   

18. การเปิดเสรเีคลือ่นยา้ยแรงงานส่งผลกระทบดา้นบวกมากกว่าลบ   3.73 3.76 3.66 0.318 0.728 

 (0.810) (0.782) (0.782)   

รวมทุกขอ้ 3.86 3.84 3.73 0.858 0.425 

 (0.578) (0.521) (0.530)   

 

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
       ตวัเลขในวงเลบ็คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมุตฐิานนี้ วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 
ของทัศนคติของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและระดับความรู้ของ
ประชาคมอาเซยีน ท าการเปรยีบเทยีบทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน
ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT โดยการทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรบัตวัอย่าง 2 
กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) ส าหรบัตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของนักศกึษามผีลต่อทศันคติของนักศึกษา
เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
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สมมตฐิานที ่1.1 เพศของนกัศกึษามผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจาก
การเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 

H0 :  เพศชายมีทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรีในอาเซียน ด้านการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ไมแ่ตกต่างจากเพศหญงิ 

H1  : เพศชายมีทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรีในอาเซียน ด้านการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างจากเพศหญงิ 

 
ตารางท่ี 4.13 คะแนนเฉลี่ยทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการ

เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n ค่าเฉล่ีย S.D. t - value Sig. 

ชาย 247 3.82 0.521 -0.299 0.765 

หญงิ 126 3.84 0.549 
  รวม 373 3.83 0.535 
   

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ผลการศึกษาพบว่า เพศของนักศึกษาไม่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 คณะที่ก าลงัศึกษาอยู่ของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของนักศึกษา
เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT   

H0 :  คณะของนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่มผีลทศันคตเิกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิด
เสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICTไมแ่ตกต่างกนั 

H1  : คณะของนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ มผีลต่อทศันคตเิกี่ยวกบัผลกระทบ จากการ
เปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 4.14 คะแนนเฉลี่ยทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามคณะ 

 
คณะ N ค่าเฉล่ีย S.D. t - value p - value  

วศิวกรรมศาสตร ์ 128 3.84 0.511 0.334 0.738 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 245 3.82 0.541 
  รวม 373 3.83 0.526 
   

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

ผลการศกึษาพบว่า คณะของนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ไม่มผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษา
เกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของนักศึกษา
เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT   

H0 :  ชัน้ปีที่ก าลงัศกึษาอยู่ของนักศกึษามผีลต่อทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบ จากการ
เปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ไมแ่ตกต่างกนั 

H1  : ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษาอยูข่องนกัศกึษามผีลต่อทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบ จากการเปิด
เสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.15 คะแนนเฉลี่ยทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการ 

เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 
 

ชัน้ปี n ค่าเฉล่ีย S.D. F Sig. 

ปีที ่1 101 3.94 0.543 3.211 0.023* 
ปีที ่2 93 3.77 0.550     
ปีที ่3 92 3.73 0.461     
ปีที ่4 87 3.87 0.540     
รวม 373 3.83 0.530     

 

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ผลการศกึษาพบว่า ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของนักศกึษา
เกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หลงัจากนัน้ได้ท าการทดสอบเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยวธิขีองตูกยี์ (Tukey 
Method) ไดพ้บว่า นักศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีที่ 1 มทีศันคตแิตกต่างกบัทศันคตขิองนักศกึษาที่
ศกึษาในชัน้ปีที่ 2 โดยมคี่าเฉลี่ยคะแนนที่แตกต่างกนัอยู่ที่ 0.17333 (S.E. = 0.0755) และ
แตกต่างกับทศันคตินักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ปีที่ 3  โดยมคี่าเฉลี่ยคะแนนที่แตกต่างกันอยู่ที ่ 
0.21327 (S.E. = 0.07572) ส่วนนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และนักศกึษาชัน้ปีที ่3 
กบันักศกึษาชัน้ปีที่ 2 และนักศกึษาชัน้ปีที ่4 กบันักศกึษาชัน้ปีที่ 2 และนักศกึษาชัน้ปีที ่4 กบั
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มทีศัคนคตไิมแ่ตกต่างกนั ดงัรายละเอยีดตารางที ่4.15 
 
ตารางท่ี 4.16 คะแนนเฉลีย่ความแตกต่างของทศันคตขิองนกัศกึษาในแต่ละชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา

อยู ่
 

ชัน้ปี ชัน้ปี 
Mean 

Difference  
Std. Error Sig. 

ปีที ่1 ปีที ่2 0.17333 0.0755 0.022* 
ปีที ่3 0.21327 0.07572 0.005* 
ปีที ่4 0.21327 0.07572 0.310 

ปีที ่2 ปีที ่1 -0.17333 0.0755 0.022* 
 ปีที ่3 0.3994 0.7725 0.605 
 ปีที ่4 -0.9525 0.7836 0.225 

ปีที ่3 ปีที ่1 -0.21327 0.07572 0.005* 
 ปีที ่2 -0.03994 0.07725 0.605 
 ปีที ่4 -0.13519 0.07857 0.086 

ปีที ่4 ปีที ่1 -0.07808 0.07685 0.310 
 ปีที ่2 0.09525 0.07836 0.225 
 ปีที ่3 0.13519 0.07857 0.086 

 

หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานที ่1.4 ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษามผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษา
เกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT   

H0 :  ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบ จาก
การเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ไมแ่ตกต่างกนั   

H1  : ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาแตกต่างกนั  มผีลต่อทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบ จากการ
เปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.17 คะแนนเฉลี่ยทศันคตเิกี่ยวกบัผลกระทบผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน

ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการ
ศกึษา 

 
GPA n ค่าเฉล่ีย S.D. F Sig. 

≤ 2.50 103 3.84 0.567 0.168 0.845 
2.51 - 3.00 135 3.84 0.499   
≥  3.01 135 3.81 0.534   
รวม 373 3.83 0.530   

 
หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาไม่มผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบั

ผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดบัความรู้ด้านประชาคมอาเซียนมผีลต่อทศันคติของ
นักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาย
อาชพี ICTแตกต่างกนั   

H0 :  ระดบัความรูด้า้นประชาคมอาเซยีนมผีลต่อทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการ
เปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ไมแ่ตกต่างกนั   

H1  : ระดบัความรูด้า้นประชาคมอาเซยีนมผีลต่อทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิด
เสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.18 คะแนนเฉลีย่ทศันคตเิกีย่วกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการ  
เคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT จ าแนกตาม ระดบัความรูข้องประชาคม
อาเซยีน 

 
ระดบัความรู้ของ
ประชาคมอาเซียน 

N ค่าเฉล่ีย S.D. F Sig. 

ระดบัน้อย 71 3.86 0.578 0.858 0.425 
ระดบัปานกลาง 258 3.84 0.521     

ระดบัด ี 44 3.73 0.502     
รวม 373 3.83 0.530     

 
หมายเหตุ:  *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรูข้องประชาคมอาเซยีนไม่มผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษา
เกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



บทท่ี 5 
 

สรปุผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาเรือ่งทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
(AEC) จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงค ์1) ศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 2) ศกึษา
ทศันคตขิองนกัศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
ในสายอาชพี ICT และ 3) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบั
ผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT เครื่องมอืที่
ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากบั 
0.746 ตอนที ่3 เท่ากบั 0.968 และตอนที ่4 เท่ากบั 0.949 ตวัแปรต้นทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ คณะ ชัน้ปีที่ศึกษา ผลสมัฤทธิท์างการศึกษาและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่วนตัวแปรตามคือ ทัศนคติของนักศึกษา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรใีน
อาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT ซึง่สามารถสรปุผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 

จากผลการศกึษาเรื่องทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) จากการเปิดเสรใีนอาเซยีนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชพี ICT  
สามารถสรปุผลการศกึษาได ้ดงันี้ 

 
5.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของตวัอย่าง จ าแนกตาม อายุ เพศ คณะ ชัน้ปีท่ี

ก าลงัศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา (เกรดเฉล่ียสะสม) 
จากการศกึษาปจัจยัขอ้มลูส่วนบุคคล พบว่า ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย รอ้ยละ 66.22 มากกว่าเพศหญงิทมีเีพยีงรอ้ยละ 33.78 ส่วนใหญ่จะมอีายุระหว่าง 20-
21 ปีร้อยละ 42.63 และนักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาที่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศร้อยละ 
65.68 ซึ่งมากกว่า คณะวศิวกรรมศาสตร ์ที่รอ้ยละ 34.32 ชัน้ปีที ่2 มจี านวนรอ้ยละ 24.93 ซึ่ง
มากสุด รองลงมาเป็นชัน้ปีที่ 3 ร้อยละ 24.67 ซึ่งใกล้เคยีงกนั และผลสมัฤทธิท์างการศึกษา 
พบว่า มเีกรดเฉลีย่สะสมทีเ่ท่ากนั คอื 2.51-3.00 และ 3.51-4.00 รอ้ยละ 36.19   
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5.1.2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่11.14 คะแนน ซึง่สูง
ถงึรอ้ยละ 69.17 

 
5.1.3 ผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
จากการศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน โดยภาพรวมมทีศันคติ

เชงิบวก และเมื่อน ามาพจิารณาเป็นรายเสาหลกัทัง้ 3 ดา้น พบว่า ดา้นประชาคมการเมอืงและ
ความมัน่คงอาเซยีน  ด้านประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  และด้านประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซยีน  นกัศกึษามทีศันคตเิชงิบวกเหมอืนกนัทัง้ 3 ดา้น   

 
5.1.4 ผลการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเชียนด้านการ

เคล่ือนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT  
จากการศกึษาทศันคติเกี่ยวกบัผลกระทบเสน้ทางอาชพีในสายงาน ICT ของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน โดยภาพรวม มทีศันคตทิีเ่หน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 
5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามผีลต่อทศันคตขิองนักศึกษาเกี่ยวกบั

ผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยี ด้านการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี  ICT สามารถ
สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยี ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT 

ผลการศกึษาพบว่า เพศของนักศกึษาไม่มผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบั
ผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 คณะที่ก าลงัศึกษาอยู่ของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของ
นักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาย
อาชพี ICT 

ผลการศกึษาพบว่า คณะของนักศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ไม่มผีลต่อทศันคตขิอง
นักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย
อาชพี ICT อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.3 ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ของนักศึกษามผีลต่อทศันคติของ
นักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาย
อาชพี ICT 

ผลการศกึษาพบว่า ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษาอยูม่ผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบั
ผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชพี ICT  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

และจากผลการศกึษาเปรยีบเทยีบรายคู่พบว่า นักศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีที่ 1 มี
ทศันคตแิตกต่างกบัทศันคตขิองนักศกึษาที่ศกึษาในชัน้ปีที่ 2 โดยมคี่าเฉลี่ยคะแนนที่แตกต่าง
กนัอยู่ที ่0.17333 (S.E. = 0.0755) และแตกต่างกบัทศันคตนิักศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีที ่3 โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่แตกต่างกนัอยู่ที่ 0.21327 (S.E. = 0.07572) ส่วนนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 กบั
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 และนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 และนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 กับ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มทีศัคนคตไิมแ่ตกต่าง 

สมมตฐิานที่ 1.4 ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษามผีลต่อทศันคตขิอง
นักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาย
อาชพี ICT 

ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาไม่มผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษา
เกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT  
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดงันัน้จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามผีลต่อ
ทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยี ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
ในสายอาชพี ICT 

สรุปผลการศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT พบว่าชัน้ปีที่
ก าลงัศกึษาอยู่ของนกัศกึษามผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ เพศ คณะที่ศกึษา ค่าผลสมัฤทธิท์างการศกึษา ไม่มผีลต่อ
ทศันคตขิองนกัศกึษา 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดบัความรู้ด้านประชาคมอาเซยีนมผีลต่อทศันคติ
ของนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย
อาชพี ICT แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรูข้องประชาคมอาเซยีนไม่มผีลต่อทศันคตขิอง
นักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบ จากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้านการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสาย
อาชพี ICT อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 



66 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่องทศันคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)จากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชีพ ICT  
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 
5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
จากผลการวจิยัด้านความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนของนักศกึษาอยู่ใน

ระดบัปานกลางเมื่อพจิารณาความรู้ของนักศึกษาเป็นรายด้านจะพบว่านักศึกษามคีวามรู้ข ัน้
พืน้ฐานเกีย่วกบัความเป็นมา วตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ สมาชกิในอาเซยีน องคป์ระกอบ 3 เสา
หลกั แต่ยงัขาดความรู้ในวตัถุประสงค์และขบวนการด าเนินงานของอาเชียนรวมทัง้ความรู้
เกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั  (MRAS) ขอ้ตกลงยอมรบั
ร่วมกัน ซึ่งจะมผีลกระทบต่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของมงคลรตัน์  
ก้อนเครอืและคณะ (2557) พบว่าระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนของนักศกึษา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งนักศกึษาได้คะแนนมากในขอ้ถามเกี่ยวกบัความรูพ้ื้นฐาน
ทัว่ไปและคะแนนต ่าสุดในเรือ่งวตัถุประสงคค์วามร่วมมอืดา้นแรงงานภายใต้การประชุมรฐัมนตรี
แรงงานอาเซียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของธญัธชั วิภตัิภูมปิระเทศ (2557) ได้ศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์พบว่านักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนใน
ระดบัปานกลางและมคีวามรูส้่วนใหญ่เป็นความรูพ้ื้นฐานดา้นการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน  
แต่ขาดความรูห้ลายประเดน็ในดา้นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีน ประชาคมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และผลกระทบทีจ่ะไดร้บัจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และของอจัฉรา หล่อตระกูล (2557) พบว่านักศึกษาคณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางโดยมี
ความรูเ้กี่ยวกบัความเป็นมาของอาเซยีนอยู่ในระดบัมาก มคีวามรูค้วามเขา้ใจในวตัถุประสงค์
ของการก่อตัง้ประเทศสมาชกิอยู่ระดบัปานกลาง และผลการวจิยัของอรวรรณ สลีวานิช (2554) 
ไดท้ าศกึษานกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีพ่บว่า นักศกึษามี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนตามที่สื่อมวลชนได้น าเสนอต่อสาธารณะอย่างสม ่า
เสมอได้ แต่นักศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหาเชงิลกึเกี่ยวกบัการเคลื่อนย้าย
แรงงานไดอ้ยา่งเสร ีในปี พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงของอาเซยีนซึง่ไดผ้ลตรงกนัขา้มกบั
ผลงานวจิยัของอรอนงค์ นิยมธรรม (2558) ที่ได้ศึกษานักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนาตาก พบว่า นกัศกึษามคีวามรูไ้มม่ากพอเนื่องจากการรบัรูห้รอืเขา้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบั
อาเซยีนจากสถาบนัและงานวจิยัของพรทวิา คงคุณ  (2555) ศกึษาเกีย่วกบัความรู ้ทศันคต ิและ
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ความพรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นราธวิาสราชนครนิทร์ ซึง่พบว่า นักศกึษามคีวามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอยู่ในระดบัควร
ปรบัปรงุมากทีสุ่ด 
 

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาทศันคติของนักศึกษาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ผลการศึกษาทศันคติของนักศกึษาเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน โดยภาพรวม มคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชดิชนก ทองไทย (2556) ที่ระบุว่า โดย
ภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มผีลรวมทศันคตอิยูใ่นระดบัด ี
 

5.2.3 อภิปรายผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับผลกระทบจากการเปิดเสรีใน
อาเซียนด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานในสายอาชีพ  

ผลการศกึษาทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปิดเสรใีนอาเซยีน ด้าน
การเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICT พบว่านักศกึษามทีศันคตอิยู่ในเชงิบวกหรอืระดบัเหน็
ดว้ยมาก ซึง่วเิคราะหไ์ดว้่านกัศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการรวมตวัขอประชาคมอาเชยีนและเหน็ว่า
การรวมตวัดงักล่าวส่งผลกระทบในดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบัความรูเ้จตคต ิและพฤตกิรรม ทีเ่ป็นการใหค้วามรูเ้พื่อใหเ้กดิเจตคตทิีด่โีดยตระหนักถงึ
ความส าคญัแลว้จงึก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถู่กต้องตามมา (Lothian, Ferrence and Kaiserman, 
1996 อา้งถงึใน บุญทวิา สู่วทิย ์(2557) และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่านักศกึษามคีวามคดิเหน็
ว่า ในเรื่องการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรีภายใต้กรอบอาเซยีนของสาย ICTในประเทศไทยไม่ได้มี
ขอ้ได้เปรยีบมากกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัความคดิเห็นที่นักศึกษาเหน็ด้วย
อย่างมากในเรื่องการศึกษาว่าการศึกษาในปจัจุบันมีผลกระทบโดยตรงในอนาคตต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรภีายใต้กรอบอาเซยีนและเหน็ด้วยว่าภาครฐัควรให้ความส าคญัในด้าน
ภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความช านาญ สามารถวเิคราะหไ์ดว้่านกัศกึษาเขา้ใจถงึความส าคญัใน
เรือ่งการศกึษาและดา้นภาษาองักฤษหากประเทศไทยใหค้วามส าคญัในเรื่องนี้กจ็ะส่งจะเป็นผลดี
ต่อประเทศไทยในอนาคต ถงึแมโ้ดยรวมนกัศกึษาจะมทีศันคตใินเชงิบวกกต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ปรชัญาณี พราหมพนัธ์ (2556 อ้างถงึใน อรอนงค ์นิยมธรรม (2558) กล่าวว่าประเทศไทยอาจ
ไม่ไดร้บัประโยชน์เท่าทีค่วรเนื่องจากคนไทยมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าท าให้
เกดิการเสยีเปรยีบในดา้นการแข่งขนัในเรื่องการหางาน การประกอบการ และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นผลกระทบทางลบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผล
การศกึษาของกานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) และการศกึษาของ พรทวิา คงคุณ (2555) พบว่า 
นกัศกึษามเีจตคตต่ิอการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัต ่าสุด  
เพราะนักศกึษารบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่า ท าใหอ้าจเสยีเปรยีบ
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จากการเคลื่อนยา้ยแรงงานมฝีีมอืหรอืวชิาชพีในอนาคต ส่งผลให้หางานท าทัง้ภายในประเทศ
และประเทศกลุ่มอาเซยีนยากขึน้ 
 

5.2.4 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศกึษาในดา้นปจัจยัส่วนบุคคลและระดบัคะแนนเฉลีย่ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

ประชาคมอาเซยีนทีม่ผีลต่อทศันคตขิองนักศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการเปิดเสรใีนอาเซยีน 
ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพี ICTพบว่า เพศ คณะ ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา และ 
ระดบัคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนไม่มผีลต่อทศันคติของนักศึกษาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คาดว่าน่าจะมาจากกลุ่มนักศกึษาที่น ามาศกึษาเป็นนักศกึษาที่
อยูใ่นสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีดยีวกนั ถงึแมจ้ะต่างสถาบนักต็าม แต่ทัง้หมดกเ็ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาที่มชีื่อเสยีงชัน้น าของประเทศจงึท าให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจและ
สนใจในสิง่ที่คล้ายคลงึกนั สภาพแวดล้อมในกลุ่มเพื่อน จงึท าให้มคีวามรู้สกึ ต่อสถานการณ์
เหตุการณ์ วตัถุ สิง่ของไม่ต่างกนั ตามทฤษฎดี้านทศันคตขิอง Robbins (อ้างถึงใน ชดิชนก 
ทองไทย (2556) ว่าทศันคตเิป็นการประเมนิค่า หรอืการตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้ง วตัถุ สิง่ของ และ
เหตุการณ์ ซึง่มอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื ความรู ้ความเขา้ใจซึง่เป็นความคดิเหน็หรอืความเชื่อ
ของบุคคล ความรูส้กึ คอื อารมณ์ ความรูส้กึทีแ่สดงออก ความตัง้ใจทีจ่ะแสดงออกต่อบุคคลหรอื
สิง่ใดสิง่หน่ึง ในสถานการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มเดยีวกนัทีไ่ม่แตกต่างในต่างตรงกนัขา้ม ปจัจยัส่วน
บุคคลด้านชัน้ปีที่ศึกษาพบว่าชัน้ปีที่นักศึกษาก าลงัศึกษา มผีลต่อทศันคติของนักศึกษา ซึ่ง
พบว่านักศกึษาในชัน้ปีที ่1 มทีศันคตแิตกต่างจากชัน้ปีที่ 2 และ 3 แต่ไม่แตกต่างกบันักศกึษา
ชัน้ปีที ่4 คาดว่านักศกึษาในชัน้ปี 1 เป็นคนรุ่นใหม่น่าจะสนใจและรบัทราบจากสื่อต่างๆได ้ง่าย
กว่าในชัน้ปีที่ 2 และ 3 และอาจเป็นช่วงการศึกษาหาความรู้เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อใน
สถาบนัอุดมศกึษามากกว่าชัน้ปีอื่นๆ ซึ่งใกล้เคยีงกบัชัน้ปีที ่4 จะมผีลกระทบโดยตรงเมื่อเขา้สู่
วยัท างานท าใหเ้กดิความสนใจและหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลกระทบต่อตนเองในอนาคตอนั
ใกล ้

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้น้ี 
1) นกัศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รว่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แต่ยงัมี

ความกงัวลเรื่องผลกระทบที่จะเกดิขึน้ในอนาคตต่อตนเองและส่วนรวม โดยต้องการให้ภาครฐั 
หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ควรเร่งในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการศกึษาไทยให้มคีุณภาพ
และมมีาตรฐานสากล 
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2) นักศึกษาสนับสนุนให้ประเทศไทยควรเร่งจัดท านโยบายการศึกษาให้มี
มาตราฐานวชิาชพี ICT เพื่อเพิม่ศกัยภาพของตลาดแรงงานของประเทศไทย ซึ่งจะได้มขี้อ
ไดเ้ปรยีบมากกว่าประเทศอื่นๆในประชาคมอาเซยีน 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 

1) ควรศกึษาขอบเขตประชากรให้มากขึ้น เช่น กลุ่มของคนท างานในสาย ICT 
และ ระดบันกัศกึษาสายอาชวีะหรอืสายอาชพี เป็นต้น เพื่อน าผลวจิยัมาพฒันาเป็นนโยบายและ
แนวทางการศกึษาใหเ้ป็นมาตารฐานในสายอาชพี ICT ในอนาคต 

2) ควรศึกษาวจิยัเพิม่เติมเกี่ยวกบัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติเกี่ยวกบั
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในสายอาชพี ICT เพื่อน าผลการวจิยัเป็นแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา
ดา้นผลกระทบของการเปิดเสรใีนอาเซยีนดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานในสายอาชพีอื่นๆ 



บรรณานุกรม 
 

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ.  2554.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  กรงุเทพมหานคร: 
กระทรวงพาณชิย.์ 

กรมประชาสมัพนัธ.์  2555.  วตัถปุระสงคห์ลกัของการจดัตัง้อาเซียน.  คน้วนัที ่10 เมษายน 
2556 จาก http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10690&filename= 
aseanMay 

กรมประชาสมัพนัธต่์างประเทศ.  2554.  ประเทศไทยกบัอาเซียน.  คน้วนัที ่12 ตุลาคม 2557 
จาก http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h397284.pdf 

กรมวชิาการ.  2544.  หลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพมหานคร: โรง
พมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ.์ 

กรมอาเซยีนกระทรวงการต่างประเทศ.  2556.  58 ค าตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558.  พมิพ์
ครัง้ที ่2.  กรงุเทพมหานคร: กรมอาเซยีนกระทรวงการต่างประเทศ. 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร.  2555.  แผนยทุธศาสตรข์องกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2556-2559.  คน้วนัที ่20 ตุลาคม 
2556จาก http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/NY_PK_1.pdf 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2547.  หลกัสถิติ.  กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2553.  สถิติส าหรบังานวิจยั.  กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
กานดาวรรณ แกว้ผาบ.  2555.  การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

นกัศกึษา สาขาวชิาชพีบญัชมีหาวทิยาลยักรงุเทพ.  ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลยั กรงุเทพ ประจ าปี 2555 เร่ืองวิเคราะห ์อนาคต
ของประชาคมอาเซียน 2015-2020 วนัศกุรท่ี์ 25 พฤษภาคม 2555.  
กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยักรงุเทพ. 

จารวุรรณ ตนัวจิติร.  2555.  ประชาคมอาเซียน, ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยั
รามค าแหง.  คน้วนัที ่12 มกราคม 2556 จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal2/
ประชาคมอาเซยีน-asean-community/ 

 



71 

จริะ บุรคี า.  2537.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม 
เข้าสู่ภาคอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัล าพนู.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 

ชดิชนก ทองไทย.  2556.  การรบัรู้ และทศันคติ ท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรี 

  นครินทรวิโรฒ.  สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ญาณภทัร ยอดแกว้ และแพรภทัร ยอดแกว้.  2556.  ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัข่าวสาร 

ความรูก้บัทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีนของพระธรรมวทิยากร ศูนยพ์ระสงฆน์กัเผย
แผ่ธรรมเพื่อพฒันาสงัคม.  ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ ครัง้ท่ี 23 ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.  คน้วนัที ่25 
มนีาคม 2558 จาก https://www.gotoknow.org/posts/537107  

ธญัญลกัษณ์ วรีะสมบตั.ิ  2555.  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
เพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน.  คน้วนัที ่15 กนัยายน 2556 จาก 
http://www.graduate.cmru.ac.th/web55/download/F8751-36-92-00023.pdf 

ธญัธชั วภิตัภิมูปิระเทศ.  2557.  ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย.์  วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม.  33 (กนัยายน-ตุลาคม): 191-198. 

ธนัยพร พนัธอ์ารยี.์  2538.  การอพยพย้ายถ่ินของแรงงานข้ามชาติ.  กรงุเทพมหานคร: 
สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต.ิ 

นวลศริ ิเปาโรหติย.์  2527.  จิตวิทยาสงัคมเบือ้งต้น.  กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั
รามค าแหง. 

นิโลบล ปางลลิาศ.  2554.  เคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเสรี: 
โอกาสและผลกระทบต่อไทย.  กรงุเทพมหานคร: สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อ
การคา้และพฒันา (องคก์ารมหาชน). 

บุญทวิา สู่วทิย.์  2557.  ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคต ิและการเตรยีมความพรอ้มในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย ์
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช.  วารสารเก้ือการณุย.์  21 (มกราคม-มถุินายน): 
84-99. 

บุญเรยีง ขจรศลิป์.  2534.  การวิเคราะหข้์อมลูในการวิจยัโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู 
SPSS. พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพมหานคร: พชิาญการพมิพ.์ 

ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน.  2553.  คน้วนัที ่26 สงิหาคม 2556 จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. 



72 

ประชุม สุวตัถ.ี  2552.  การส ารวจด้วยตวัอย่าง: การชกัตวัอย่างและการวิเคราะห.์  
กรงุเทพมหานคร: ส านกังานกจิการโรงพมิพ ์องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ ใน
พระบรมราชปูถมัภ.์ 

ประภาเพญ็ สุวรรณ.  2520.  ทศันคติ การวดั การเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามยั.  
พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพพ์รีะพธันา. 

ปาจรยี ์รจุแิสวง.  2555.  การเตรียมตวัด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ปานทพิย ์ปรูณานนท.์  2557. ความรู ้ทศันคต ิและ ความพรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีน
ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาวทิยาลยับรมราชชนนี สระบุร.ี  วารสารวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  20 (กรกฎาคม-ธนัวาคม): 17-31. 

ฝา่ยวชิาการปญัญาชน.  2555.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558.  
กรงุเทพมหานคร: ปญัญาชน. 

พจน์ หาญพล.  2557.  การประเมินประสิทธิภาพของส่ือต่อความตระหนักรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนของนิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต.  คน้วนัที ่25 
มนีาคม 2558 จาก 
http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt6/ 
IS/IS6003.pdf 

พรทวิา คงคุณ.  2555.  ความรู ้ทศันคต ิและความพรอ้มต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนของ
นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร.์  วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา.  5 (กุมภาพนัธ)์: 38-50. 

พรนาร ีโสภาบุตร.  2555.  แนวทางพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอตุ
สาหการระดบัภาคีวิศวกร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. 

พชักานต ์โพธเิบญจกุล.  2550.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดในย่ีห้อวา
โก้ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรงุเทพ.  สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

พชัราวลยั วงศบ์ุญสนิ และคณะ.  2554.  โครงการวิจยัเร่ืองการเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพ
สู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน.  กรงุเทพมหานคร: สถาบนัระหว่าง
ประเทศเพื่อคา้และพฒันา. 

พภิชั ดวงค าสวสัดิ.์  2557.  เอกสารบรรยายการสมคัรงานแรงงาน ICT คณุวฒิุวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสมาคม



73 

สมาพนัธเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารแห่งประเทศไทยของสถาบนั
คณุวฒิุวิชาชีพ(องคก์ารมหาชน).  คน้วนัที ่12 พฤษภาคม 2556 จาก 
http://www.uni.net.th/wunca_regis/wunca30_doc/21/001_TFIT.pdf 

พภิชั ดวงค าสวสัดิ.์  2558.  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน
เพ่ือพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 22 พฤษภาคม 2558.  คน้วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 จาก http://v-
cop.net/picupload/news/p7hbxa66.pdf 

แพรภทัร ยอดแกว้.  2552.  ทศันคติหรือเจตคติ.  คน้วนัที ่25 มกราคม 2555 จาก 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/280647  

แพรภทัร ยอดแกว้.  2556.  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง ความรูแ้ละ
ทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีน ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.  ใน การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ SMARTS ครัง้ท่ี 3. วนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ ์2556 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์  นครปฐม: 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.  หน้า 97-99.  คน้วนัที ่10 กรกฎาคม 2556 จาก 
https://www.gotoknow.org/ 
posts/537662 

มงคลรตัน์ กอ้นเครอื, มนสกิาร ชยัวบิลูยผ์ล และสุนาร ีจลุพนัธ.์  2557.  ความพร้อมของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน.  กรงุเทพมหานคร: กองพฒันานกัศกึษา 
ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. 

มาตรฐานร่วมส าหรบัวิชาชีพท่ีท างานได้ในประเทศ AEC (MRA).  2555.  คน้วนัที ่10 
กรกฎาคม 2558 จาก http://www.thai-aec.com 

ราชบณัฑติยสถาน.  2539.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พมิพค์รัง้ที ่6.
กรงุเทพมหานคร: อกัษรเจรญิทศัน์. 

ลดัดา กติวิภิาต.  2532.  ทศันคติทางสงัคมเบือ้งต้น.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพช์วนพมิพ.์ 
วลิาสนิี สญัราชา.  2555.  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเคลื่อนยา้ยแรงงานจาก

กรงุเทพมหานครเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน.  วิศวกรรมสาร.  40 (4): 111-
114. 

ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ.  2555.  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ความ
พร้อมของแรงงานไทย.  นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล. 



74 

ศูนยบ์รกิารวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2555.  รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ
เตรียมการรองรบัการเคล่ือนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน.  
คน้วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.mol.go.th/anonymouse/content/ 
Asean2012 

สมเกยีรต ิวฒันศริชิยักุล และคณะ.  2553.  แผนยทุธศาสตรช์าติเพ่ือพฒันาประเทศไทย
ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015.  กรงุเทพมหานคร:  
สนิทวกีจิพริน๊ติง้. 

สมใจ กงเตมิ.  2556.  การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์.  คน้วนัที ่25 กรกฎาคม 2557 จาก
http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501056.pdf 

สารสนเทศอุดมศกึษา.  2558.  ข้อมลูสารสนเทศอดุมศึกษา.  คน้วนัที ่13 เมษายน 2558 
จากhttp://www.info.mua.go.th/information 

ส านกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผลกรงุเทพมหานคร.  2557.  แผนการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของกรงุเทพมหานครในปี 2558.   คน้วนัที ่9 สงิหาคม 2557 
จาก http://asean.bangkok.go.th/images/asean/Stergy2.pdf 

สุชาต ิประสทิธร์ฐัสนิธ.์  2538.  ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร.์  กรงุเทพมหานคร: 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

สุภาวด ีชนิบุตร.  2549.  การศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดสข์อง
นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเขต
เทศบาลเมืองจงัหวดัมหาสารคาม.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

อภญิญา เลื่อนฉว.ี  2553.  เคลื่อนยา้ยแรงงานเสรใีนอาเซยีน : ผลกระทบอย่างไรต่อไทย.  คน้
วนัที ่3 กรกฎาคม 2557 จาก  http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_179.pdf  

อรวรรณ สลีวานิชย.์  2554.  ความพร้อมของนักศึกษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรก์บั
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน.  สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อรอนงค ์นิยมธรรม.  2558.  เจตคตทิีม่ต่ีอการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก.  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร.์ 23, 41 (มกราคม-เมษายน): 273-290. 

อรณุ ชยัญาณ.  2545.  การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศกรณีศึกษาแรงงานไทย
ของจงัหวดั สตลูท่ีเดินทางไปท างานในเกาะลงักาวี ประเทศมาเลเซียน.  
กรงุเทพมหานคร: กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน. 



75 

อจัฉรา หล่อตระกูล.  2557.  การเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา.  วารสารวิจยัราช
ภฏักรงุเก่า.  1 (ตุลาคม): 14-21. 

อุกฤษฎ ์มสุกิพนัธ.์  2555.  การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.  คน้วนัที ่3 
กรกฎาคม 2557 จาก  http://www.mol.go.th/anonymouse/content/Asean2012 

Cronbach, Lee J.  1970.  Essentials of psychological testing.  5th ed.  New York: 
Harper Collins. 

Quacquarelli Symonds.  2012.  QSworld University Ranking 2012.  Retrieved 
December 10, 2013 from http://www.topuniversities.com/university-
ranking/world-university-rankings/2012 

Yamane, Taro.  1970.  Statistics-An Introducer Analysis.  2nd ed.  Tokyo: John 
Weatherhill. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
จดหมายขอความอนุเคราะหข้์อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

                                                                                แบบสอบถามชุดที…่… 
คณะสถติปิระยกุต์สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

School of Statistics, National Institute of Development Administration 
อาคาร 6คณะสถติิประยกุต์ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ 0-2377-5381, 0-2727-3000โทรสาร 0-2374-4061 
เวบ็ไซต์ http://www.as.nida.ac.th 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง 

แบบสอบถำมชุดน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลวจิยัเร่ือง “ทศันคติของนกัศึกษาเกีย่วกบัผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (AEC) จากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลือ่นย้ายแรงงานในสายอาชีพ ICT” 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำทศันคติของนกัศึกษำเก่ียวกบัผลกระทบของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จำก
กำรเปิดเสรีในอำเซียนดำ้นกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนในสำยอำชีพ ICT ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวทิยำนิพนธ์ใน
ระดบัปริญญำโท สำขำวจิยัเพื่อกำรบริหำรและกำรจดักำร คณะสถิติประยกุต ์ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ผูว้จิยัใคร่ขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ และขอรับรองวำ่กำรใหข้อ้มูล
ของท่ำนจะถูกเก็บไวเ้ป็นควำมลบั 
 

แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไป  
ส่วนที ่2 แบบทดสอบควำมรู้ดำ้นประชำคมอำเซียน         

  ส่วนที ่3 แบบสอบถำมทศันคติดำ้นประชำคมอำเซียน      
              ส่วนที ่4 แบบสอบถำมผลกระทบดำ้นบวกและดำ้นลบของเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)  
 

            ผูว้จิยัขอขอบพระคุณนกัศึกษำทุกท่ำนท่ีสละเวลำอนัมีค่ำในกำรตอบแบบสอบถำมเพ่ืองำนวจิยัในครั้งน้ี 

นำงสำวปภำกร อุบลศรี 

ผูว้จิยั 

  

http://www.as.nida.ac.th/
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ค ำชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงตรงตำมควำมเป็นจริง 

1. ช่ือ ......................................................................นำมสกลุ............................................. อำย…ุ………ปี 

2.  เพศ       ชำย   หญิง         

3.   สถำบนัอุดมศึกษำ คณะ และสำขำ ท่ีท่ำนก ำลงัศึกษำอยูท่ี่ท่ำนก ำลงัศึกษำอยู ่

         จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั      
คณะวศิวกรรมศำสตร์ (คอมพิวเตอร์)              คณะวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

         มหำวทิยำลยัมหิดล  
คณะวศิวกรรมศำสตร์ (คอมพิวเตอร์)  คณะ ICT 
 

         มหำวทิยำลยัพระจอมเกลำ้ธนบุรี    
คณะวศิวกรรมศำสตร์ (คอมพิวเตอร์) ปกติ     คณะวศิวกรรมศำสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

นำนำชำติ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลย ี   คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ปกติ 
คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ  นำนำชำติ 

 
 4. ระดบัปริญญำตรี        ปีท่ี  1      ปีท่ี  2    ปีท่ี  3   ปีท่ี  4   ปีท่ี ....... 

 5. ผลกำรศึกษำ(เกรดเฉล่ียสะสม)  ........................... 
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ส่วนที ่2 ควำมรู้เก่ียวกับประชำคมอำเซียน(ASEN)  

ค ำชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ควำมรู้เก่ียวกบัประชำคมอำเซียน ใช่ ไม่ใช่ 

1.ASEAN (อำเซียน) ยอ่มำจำก Association of SouthAsian Nations   

2. อำเซียนเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกประกอบดว้ยสมำชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ไดแ้ก่  ไทย มำเลเซีย 
อินโดนีเซีย  บรูไนดำรุสซำลำม และสิงคโปร์ 

  

3. ปัจจุบนัอำเซียน ประกอบดว้ยประเทศ บรูไนดำรุสซำลำม กมัพูชำ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย พม่ำ สิงคโปร์ ไทย เวยีดนำม และติมอร์ 

  

4. ค ำขวญัอำเซียน คือ หน่ึงวสิยัทศัน์, หน่ึงอตัลกัษณ์, หน่ึงประชำคม (One Vision, One 
Identity, One Community) 

  

5. เลขำธิกำรอำเซียนคนปัจจุบนั คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ    

6. สญัลกัษณ์อำเซียน คือ รูปกองฟำงสีเหลืองบนพ้ืนสีแดงลอ้มรอบดว้ยวงกลมสีเขียวและ
สีน ้ ำเงิน 

  

7. ประชำคมอำเซียน 3 เสำหลกั ไดแ้ก่ ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน (ASEAN 
Political-Security Community : APSC) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน  (ASEAN Socio-Cultural 
Community :  ASCC) 

  

8. ส ำนกัเลขำธิกำรอำเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯ ประเทศไทย   

9.กฎบตัรอำเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอำเซียนท่ีจะมีกำรวำงกรอบของ
กฎหมำยและโครงสร้ำงองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของอำเซียนในกำรขบัเคล่ือนเพ่ือกำร
รวมตวัเป็นประชำคมอำเซียนภำยในปี 2015 (พ.ศ.2558) 

  

10. เพลงอำเซียน มีช่ือวำ่ เพลง The ASEAN Summit   

11. ปฏิญญำกรุงเทพ (Bangkok Declaration)   เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2510   
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ควำมรู้เก่ียวกบัประชำคมอำเซียน ใช่ ไม่ใช่ 

12. ภำษำรำชกำรของอำเซียน คือ ภำษำองักฤษ   

13.อำเซียน+3 ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอำเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน รัสเซีย 
และ ญ่ีปุ่น 

  

14.อำเซียน+6 ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอำเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และ
ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และอเมริกำ 

  

15.  ในปัจจุบนัอำเซียนไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรยอมรับคุณสมบติัของนกัวชิำชีพ
ร่วมกนั เพ่ือกำรถ่ำยเทแรงงำนฝีมือไดเ้สรีมำกข้ึน เพ่ือรับรองคุณสมบติัแรงงำนใหส้ำมำรถ
ขอรับใบอนุญำตประกอบวชิำชีพในประเทศอำเซียนอ่ืนไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

  

16.ประเทศสมำชิกอำเซียนมีกำรจดัท ำ MRA ใน 7 สำขำอำชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์
พยำบำล วศิวกรรม สถำปัตยกรรม บญัชี และวชิำชีพดำ้นกำรส ำรวจ 

  

17.ประเทศท่ี 7 ท่ีเขำ้เป็นสมำชิกอำเซียน คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
(สปป.ลำว) 

  

18.ประธำนอำเซียน คนปัจจุบนัคือ สมเด็จอคัรมหำเสนำบดีเดโช ฮุน เซน   

19.ประเทศไทยไดรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ Road Map  กำรรวมกลุ่มสินคำ้และบริกำรท่ี
ส ำคญัในสำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบริกำรดำ้นสุขภำพ 

  

20.วนัอำเซียน คือ วนัท่ี 8 สิงหำคม ของทุกปี   
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ตอนท่ี3    ทัศนคติและควำมคิดเห็นต่อประชำคมอำเซียน 

ค ำชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

 เร่ือง 
ระดบัทศันคต ิ

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน 
21.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสร้ำงประชำคมอำเซียนใหมี้ค่ำนิยม
ร่วมกนั 

          

22.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสร้ำงควำมเขำ้ใจในระบบสงัคม
วฒันธรรมและประวติัศำสตร์ท่ีแตกต่ำงของประเทศสมำชิก 

          

23.  ท่ำนคิดวำ่ประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถอยูด่ว้ยกนัได้
โดยสงบสุข 

          

24.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรขยำยควำมร่วมมือของประเทศสมำชิก
อำเซียนเพ่ือต่อตำ้นภยัคุกคำมรูปแบบใหม่ 

          

25.  ท่ำนเห็นดว้ยกบัอำเซียนในกำรมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีหนกัแน่น
และสร้ำงสรรคก์บัประชำคมโลกโดยมีอำเซียนเป็นผูน้ ำใน
ภูมิภำค 

          

26.  ท่ำนมีควำมพอใจกบักำรส่งเสริมควำมสงบสุขและ
รับผิดชอบร่วมกนัในกำรรักษำควำมมัน่คงส ำหรับประชำชนท่ี
ครอบคลุมในทุกดำ้น 

          

27.  ท่ำนมีควำมยนิดีกบักำรส่งเสริมประชำธิปไตยและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน 

          

28.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตกำร
ส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมำภิบำล 

          

29.  ท่ำนเห็นดว้ยท่ีมีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยสนัติเพ่ือป้องกนั
สงครำมในประเทศอำเซียน 

          

30.  ท่ำนมีควำมภูมิใจในบทบำทของอำเซียนดำ้นควำมร่วมมือ
ระดบัภูมิภำคเช่นกรอบอำเซียน+๓ตลอดจน—ควำมสมัพนัธ์ท่ี
เขม้แขง็กบัมิตรประเทศและองคก์ำรระหวำ่งประเทศเช่น
สหประชำชำติ 

          

31.  ท่ำนสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรก่อกำรร้ำยอำชญำกรรมขำ้ม
ชำติต่ำงๆเช่นยำเสพติดกำรคำ้ 

          

32.  ท่ำนสนบัสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือป้องกนัและ           
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 เร่ือง 
ระดบัทศันคต ิ

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

จดักำรภยัพิบติัและภยัธรรมชำติ 
33.  ท่ำนสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสงัคมกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต 

          

34.  ท่ำนสนบัสนุนกำรส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมำภิบำล            
35.  ท่ำนสนบัสนุนกำรมีพลวตัและปฏิสมัพนัธ์กบัโลกภำยนอก
เพ่ือเสริมสร้ำงบทบำทของอำเซียนในควำมร่วมมือระดบั
ภูมิภำค 

          

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

36.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรส่งเสริมใหอ้ำเซียนเป็นตลำดและฐำน
กำรผลิตเดียว 

          

37.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรเคล่ือนยำ้ยเสรีดำ้นเงินทุนสินคำ้บริกำร
กำรลงทุนแรงงำนมีฝีมือ 

          

38.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของอำเซียน 

          

39.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรลดช่องวำ่งระดบักำรพฒันำของ
ประเทศสมำชิกอำเซียน 

          

40.  ท่ำนเห็นดว้ยกบัส่งเสริมใหอ้ำเซียนสำมำรถรวมตวัเขำ้กบั
ประชำคมโลกไดอ้ยำ่งไม่อยูใ่นภำวะท่ีเสียเปรียบ 

          

41.  ท่ำนพอใจกบักำรรวมตวักนัเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดบั
ภูมิภำคโดยกำรจดัท ำเขตกำรคำ้เสรีอำเซียน (ASEAN Free 
Trade Area - AFTA หรืออำฟตำ้) มำแลว้ 15 ปี 

          

42.  ท่ำนยนิดีกบัประเทศไทยท่ีจะไดป้ระโยชนใ์นกำรขยำยกำร
ส่งออกหำกสำมำรถสร้ำงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนไดส้ ำเร็จ 

          

43.  ท่ำนพอใจกบันโยบำยกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจกำรลด           
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 เร่ือง 
ระดบัทศันคต ิ

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมลำ้ทำงสงัคมภำยในปี
๒๐๒๐ 

44.  ท่ำนเห็นดว้ยท่ีมีกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (กำรเงินกำร
ขนส่งเทคโนโลยสีำรสนเทศและพลงังำน) ในอำเซียน 

          

45.  ท่ำนมีควำมภูมิใจในบทบำทของอำเซียนดำ้นควำมร่วมมือ
ระดบัภูมิภำค เช่นกรอบอำเซียน+๓ตลอดจนควำมสมัพนัธ์ท่ี
เขม้แขง็กบัมิตรประเทศและองคก์ำรระหวำ่งประเทศเช่น
สหประชำชำติ 

          

46.  ท่ำนใหค้วำมสนบัสนุนกำรดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศมำยงัอำเซียนเพ่ือยกระดบัควำมเป็นอยูข่อง
ประชำชนในอำเซียนโดยรวม 

          

47.  ท่ำนสนบัสนุนโครงกำรเช่ือมโยงเสน้ทำงหลวงของ
อำเซียนและกำรปรับมำตรฐำนของเสน้ทำงคมนำคมทำงบก
และทำงรถไฟใหมี้มำตรฐำนเดียวกนั 

          

48.  ท่ำนสนบัสนุนกำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่ประเทศสมำชิก
ใหม่ของอำเซียนเพ่ือลดช่องวำ่งกำรพฒันำและช่วยใหป้ระเทศ
เหล่ำน้ีเขำ้ร่วมกระบวนกำรรวมตวัทำงเศรษฐกิจของอำเซียนได้
ดีข้ึน 

          

49.  ท่ำนสนบัสนุนกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนไดอ้ยำ่งเสรี7 สำขำ
อำชีพ ไดแ้ก่ แพทยท์นัตแพทย ์พยำบำล วศิวกรรม 
สถำปัตยกรรม บญัชี และวชิำชีพดำ้นกำรส ำรวจ 

          

50.  ท่ำนสนบัสนุนประเทศไทยท่ีไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำ
Roadmap ทำงดำ้นท่องเท่ียวและกำรขนส่งทำงอำกำศ (กำรบิน) 

          

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน           
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 เร่ือง 
ระดบัทศันคต ิ

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

51.  ท่ำนเห็นดว้ยกบัเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรใหป้ระชำกรอำเซียนมี
สภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีและมีกำรพฒันำในทุกดำ้น 

52.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรสร้ำงอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอำเซียน
และกำรสร้ำงควำมรู้สึกร่วมของประชำชนใหต้ระหนกัถึง
หนำ้ท่ีในกำรเป็นประชำกรของอำเซียน 

          

53.  ท่ำนเห็นดว้ยกบัควำมเช่ือมโยงทำงประวติัศำสตร์มรดก
ทำงวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ระดบัภูมิภำคร่วมกนั 

          

54.  ท่ำนเห็นดว้ยกบักำรอยูร่่วมกนัภำยใตแ้นวคิดสงัคมท่ีเอ้ือ
อำทรมีสวสัดิกำรทำงสงัคมท่ีดีมีควำมมัน่คงทำงสงัคมมีควำม
อยูดี่กินดีปรำศจำกโรคภยัไขเ้จ็บมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

          

55.  ท่ำนเห็นดว้ยกบัควำมร่วมมือกนัของประเทศสมำชิกใน
ดำ้นกำรพฒันำมนุษยก์ำรคุม้ครองและสวสัดิกำรสงัคมสิทธิและ
ควำมยติุธรรมทำงสงัคมควำมยัง่ยนืดำ้นส่ิงแวดลอ้มกำร
สร้ำงอตัลกัษณ์อำเซียนและกำรลดช่องวำ่งทำงกำรพฒันำ 

          

56.  ท่ำนพอใจกบักำรเสริมสร้ำงควำมตระหนกัรู้เก่ียวกบั
อำเซียนในภูมิภำคโดยเฉพำะในระดบัประชำชน 

          

57.  ท่ำนชอบแนวคิดกำรรวมตวักนัของประชำชนแต่ละ
ประเทศอำเซียนใหอ้ยูร่่วมกนัภำยใตส้งัคมท่ีเอ้ืออำทรมี
สวสัดิกำรทำงสงัคมท่ีดีมีควำมมัน่คงทำงสงัคมอำเซียน 

          

58.  ท่ำนมีควำมยนิดีกบักำรกำรช่วยเหลือเม่ือมีภยัพิบติั (ศูนย ์
AHACenter) 

          

59.  ท่ำนมีควำมยนิดีท่ีอำเซียนมีกำรช่วยเหลือดำ้นกงสุลแก่
ประชำชนอำเซียนในประเทศท่ี๓ 
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 เร่ือง 
ระดบัทศันคต ิ

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

60.  ท่ำนภูมิใจในกำรเรียนรู้ประวติัศำสตร์และวฒันธรรมต่ำงๆ
ของประเทศสมำชิกอำเซียน 

          

61.  ท่ำนสนบัสนุนกำรกำรสร้ำงประชำคมแห่งสงัคมท่ีเอ้ือ
อำทรและแบ่งปันแกไ้ขผลกระทบต่อสงัคมอนัเน่ืองมำจำกกำร
รวมตวัทำงเศรษฐกิจ 

          

62.  ท่ำนสนบัสนุนกำรแกปั้ญหำดำ้นสำธำรณสุขเช่นโรคติดต่อ
ท่ีอำจเกิดจำกกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนและนกัท่องเท่ียวโดยเสรี 

          

63.  ท่ำนสนบัสนุนกำรรับรู้ข่ำวสำรอำเซียน ซ่ึงจะเป็นรำกฐำน
ท่ีจะน ำไปสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

          

64.  ท่ำนสนบัสนุนกำรกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื
และกำรจดักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มอยำ่งถูกตอ้ง 

          

65.  ท่ำนสนบัสนุนควำมพยำยำมในระดบัโลก (global efforts) 
ในเร่ืองต่ำงๆเช่นกำรรักษำสนัติภำพกำรปรำบปรำมโจรสลดั
กำรตอบสนองต่อภยัพิบติั 
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ตอนท่ี4   ควำมคิดเห็นต่อผลกระทบเส้นทำงอำชีพในสำยงำน ICT ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

ค ำชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

65. คุณเห็นดว้ยวำ่กำรขยำยตวัภำคอุตสำหกรรมมี

ผลกระทบโดยตรงกบัภำคแรงงำนซ่ึงจะน ำไปสู่ควำม

ตอ้งกำรแรงงำนไร้ฝีมือและก่ึงฝีมือมำกข้ึนใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมทั้งสำยงำน ICT  

          

66. คุณเห็นดว้ยวำ่แรงงำนดำ้นสำย ICT มีบทบำทส ำคญั
ในกำรช่วยขบัเคล่ือนกำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจต่อกำรเขำ้
ร่วม AEC ของประเทศไทย 

     

67. คุณเห็นดว้ยวำ่กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนเสรีภำยใตก้รอบ
อำเซียนของสำยงำน ICT ในประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
มำกกวำ่ประเทศอำเซียนอ่ืนๆ 

     

68. คุณเห็นดว้ยวำ่กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนเสรีภำยใตก้รอบ

อำเซียนจะท ำใหโ้อกำสในกำรเขำ้รับท ำงำนจำกบริษทัท่ีมี

ช่ือเสียงลดนอ้ยลงกวำ่ประเทศอำเซียนอ่ืนๆ      

69. คุณเห็นดว้ยวำ่กำรศึกษำในปัจจุบนัมีผลกระทบ

โดยตรงแรงงำนสำย ICT ของประเทศไทยในอนำคตต่อ

กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนเสรีภำยใตก้รอบอำเซียน 
     

70. คุณเห็นดว้ยวำ่ภำครัฐควรเร่งผลิตบุคคลำกำรดำ้น ICT 

เพ่ิมมำกข้ึน เพื่อรองรับกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนเสรีภำยใต้

กรอบอำเซียนในอนำคต 
     

71. คุณเห็นดว้ยวำ่ภำครัฐควรใหค้วำมส ำคญัในดำ้น
ภำษำองักฤษเทียบเท่ำกบัควำมช ำนำญเฉพำะทำงต่อ
กำรศึกษำในปัจจุบนักรอบ 
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 เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
 (4) 

ปำนกลำง 
 (3) 

นอ้ย  
 (2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

72. คุณเห็นดว้ยวำ่กำรท ำงำนในกลุ่มประเทศอำเซียน
อ่ืนๆนอกจำกประเทศไทยหลงักำรเปิดเสรีภำพ      

      72.1 มีโอกำสเติบโตดีกวำ่ในประเทศไทย      

      72.2 ไดรั้บค่ำตอบแทนดีกวำ่ในประเทศไทย      

      72.3 มีโอกำสไดเ้พ่ิมพนูควำมรู้ควำมช ำนำญทำงดำ้น 
ICT มำกกวำ่ท่ีเป็นอยูใ่นประเทศไทย      

      72.4 มีกำรเพ่ิมพนูศกัยภำพเพ่ือขยำยโอกำสหรือ
ช่องทำงในกำรหำงำนในอนำคต      

      72.5โอกำสท่ีจะสอบรับรองมำตรฐำนสำยงำนวชิำชีพ 
ICT จำกประเทศนั้นๆ      

73. คุณเห็นดว้ยวำ่ประเทศไทยควรจะมีมำตรฐำนวชิำชีพ

ดำ้น ICT 
     

74.จงระบุระดบัควำมคิดเห็นของคุณต่อกำรมีมำตรฐำน

วชิำชีพดำ้น ICT ในประเทศไทย      

           74.1 จะช่วยใหคุ้ณเห็นช่องทำงกำรเติบโตในสำย

วชิำชีพดำ้น ICT  ระดบัใด      

           74.2 จะช่วยใหคุ้ณมีทำงเลือกในกำรเติบโตในสำย

วชิำชีพดำ้น ICT  ระดบัใด      

74.3 จะช่วยใหคุ้ณมีควำมเขำ้ใจมำกข้ึนวำ่คุณ 

จ ำเป็นตอ้งเรียนรู้หรือมีควำมช ำนำญดำ้นใดเพ่ิมเติมจึงจะ
ท ำใหต้นเองเติบโตในเสน้ทำงอำชีพไดร้ะดบัใด 
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 เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
 (4) 

ปำนกลำง 
 (3) 

นอ้ย  
 (2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

74.4 กำรน ำมำตรฐำนวชิำชีพดำ้น ICT ก ำหนด 

โดยภำครัฐมำใชเ้ป็นเกณฑก์ำรพฒันำควำมกำ้วหนำ้ใน
สำยวชิำชีพ ICT ของบุคลำกรในสำยงำน ICT โดยรวม
ของประเทศจะมีขอ้ดีมำกกวำ่ขอ้เสีย  ท่ำนเห็นดว้ยใน
ระดบัใด 

     

75. กำรเปิดเสรี AEC โดยท ำใหป้ระเทศในกลุ่มอำเซียนมี
กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนฝีมืออยำ่งเสรีในบำงดำ้น  จะส่งผล
กระทบต่อเสน้ทำงอำชีพในสำยงำน ICT ในดำ้นบวก
มำกกวำ่ดำ้นลบ  ท่ำนเห็นดว้ยในระดบัใด 

 
        

ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 



ภาคผนวก ค 

ตารางประมวลผล 
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ตารางท่ี ก.1  ร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจ (ตอบถูก/ตอบผิด) เกี่ยวกบัประชาคม 
อาเซยีน 

 

ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
รอ้ยละ 

ตอบถูก ตอบผดิ 
1. ASEAN ย่อมาจาก Association of South Asian Nations* 55.23 44.77 
2. อาเซยีนเริม่ก่อตัง้ครัง้แรกประกอบดว้ยสมาชกิทัง้หมด 5 ประเทศ* 34.05 65.95 
3. ปจัจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์

อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พม่า สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม และตมิอร์ 
46.38 53.62 

4. ค าขวญัอาเซยีน คอื หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งอตัลกัษณ์ หนึ่งประชาคม 82.57 17.43 
5. เลขาธกิารอาเซยีนคนปจัจุบนั คอื ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ* 57.26 42.74 
6. สญัลกัษณ์อาเซยีน คอื รปูกองฟางสเีหลอืงบนพืน้สแีดงลอ้มรอบดว้ยวงกลม* 64.52 35.48 
7. ประชาคมอาเซยีน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ APSC AEC ASCC 81.50 18.50 
8. ส านกัเลขาธกิารอาเซยีนตัง้อยู่ทีก่รุงเทพฯ ประเทศไทย*  44.72 55.29 
9. กฎบตัรอาเซยีน คอื ธรรมนูญทีจ่ะวางกรอบของกฎหมายและโครงสรา้งองคก์ร 76.94 23.06 
10. เพลงอาเซยีน มชีื่อว่า เพลง The ASEAN Summit* 35.66 64.34 
11. ปฏญิญากรุงเทพ เกดิขึน้เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2510 73.12 26.88 
12. ภาษาราชการของอาเซยีน คอื ภาษาองักฤษ 91.21 8.79 
13. อาเซยีน+3 ประกอบดว้ย ประเทศในอาเซยีน จนี รสัเซยี และ ญีปุ่น่* 44.77 55.23 
14. อาเซยีน+6 ประกอบดว้ย กลุ่มประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3  และ

ประเทศออสเตรเลยี อนิเดยี และอเมรกิา 
56.03 43.97 

15. ในปจัจุบนัอาเซยีนไดท้ าขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั (MRA) เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การยอมรบัคุณสมบตัขิองนกัวชิาชพีร่วมกนัเพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมอืไดเ้สรี เพื่อ
รบัรองคุณสมบตัแิรงงานใหข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซยีนอื่น
ไดส้ะดวกยิง่ขึน้* 

17.69 82.31 

16. ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารจดัท า MRA ใน 7 สาขาอาชพี ไดแ้ก่ แพทย์ ทนัต
แพทย ์พยาบาล วศิวกรรม สถาปตัยกรรม บญัช ีและวชิาชพีดา้นการส ารวจ 

74.46 25.54 

17. ประเทศที ่7 ทีเ่ขา้เป็นสมาชกิอาเซยีน คอื สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว* 34.58 65.42 
18. ประธานอาเซยีน คนปจัจุบนัคอื สมเดจ็อคัรมหาเสนาบดเีดโช ฮุน เซน 39.14 60.86 
19. ประเทศไทยไดร้บัผดิชอบในการจดัท า Road Map  การรวมกลุ่มสนิคา้และบรกิาร* 26.07 73.93 
20. วนัอาเซยีน คอื วนัที ่8 สงิหาคม ของทุกปี 82.57 17.43 

 
หมายเหต:ุ* หมายถงึ ค าตอบทีถู่กตอ้งคอื “ผดิ” ขอ้อื่น ๆ ค าตอบทีถู่กตอ้งคอื “ถูก” 
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ตารางท่ี ก.2 รอ้ยละของนกัศกึษาจ าแนกตามทศันคตต่ิอประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 ดา้น 
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ทศันคต ิมาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

1. ท่านเห็นด้วยกับการสร้างประชาคม
อาเซยีนใหม้คี่านิยมร่วมกนั 

13.14 39.41 43.70 2.95 0.80 3.61 0.781 เฉยๆ 

2. ท่านเห็นด้วยกบัการสรา้งความเขา้ใจใน
ระบบสงัคมวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์
ทีแ่ตกต่างของประเทศสมาชกิ 

20.91 52.55 21.71 3.22 1.61 3.88 0.829 เชงิบวก 

3. ท่านเหน็ดว้ยว่าประเทศสมาชกิอาเซียน
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดโ้ดยสงบสุข 

14.48 36.19 38.87 8.31 2.15 3.53 0.914 เฉยๆ 

4. ท่านเห็นด้วยกบัการขยายความร่วมมอื
ของประเทศสมาชกิอาเซียนเพื่อต่อต้าน
ภยัคุกคามรปูแบบใหม ่

19.95 44.21 28.84 6.20 0.81 3.76 0.869 เชงิบวก 

5. ท่ าน เห็นด้ว ยกับอ า เซี ยน ในการมี
ปฏสิมัพนัธท์ีห่นักแน่นและสรา้งสรรค์กบั
ประชาคมโลกโดยมอีาเซียนเป็นผู้น าใน
ภมูภิาค 

15.82 46.65 34.58 2.95 0.00 3.75 0.750 เชงิบวก 

6. ท่านพอใจกบัการส่งเสริมความสงบสุข
และรบัผดิชอบร่วมกนัในการรกัษาความ
มัน่คงส าหรับประชาชนที่ครอบคลุมใน
ทุกดา้น 

19.57 45.58 29.49 4.83 0.53 3.79 0.830 เชงิบวก 

7. ท่ า น มีค ว าม ยิน ดี กับ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธปิไตยและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

32.44 41.55 22.79 2.68 0.54 4.03 0.842 เชงิบวก 

8. ท่าน เห็นด้วยกับการสนับส นุนการ
ต่อต้านการทุจริตการส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมและธรรมาภบิาล 

32.44 41.55 22.79 2.68 0.54 4.03 0.842 เชงิบวก 

9. ท่านเห็นด้วยที่มกีารระงบัขอ้พพิาทโดย
สันติเพื่อ ป้องกันสงครามในประเทศ
อาเซยีน 

25.47 48.26 23.05 2.95 0.27 3.96 0.792 เชงิบวก 

10. ท่านมีความภาคภูมิใจในบทบาทของ
อาเซียนด้านความร่วมมอืระดบัภูมภิาค 
เ ช่ น  ก ร อ บอ า เ ซีย น + 3  ต ล อด จน
ความสมัพนัธ์ที่เขม้แขง็กบัมติรประเทศ
และองค์การระหว่ างประ เทศ เช่น 
สหประชาชาต ิ

16.35 49.06 31.37 2.41 0.81 3.78 0.773 เชงิบวก 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ)  
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ทศันคต ิมาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

11. ท่านสนบัสนุนการต่อต้านการก่อการรา้ย
อาชญากรรมขา้มชาตต่ิางๆ เช่น ยาเสพ
ตดิ การคา้ 

33.51 35.93 27.88 1.61 1.07 3.99 0.881 เชงิบวก 

12. ท่านสนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาต ิ

32.98 49.06 16.35 1.61 0.00 4.13 0.736 เชงิบวก 

13. ท่านสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสงัคมการต่อตา้นการทุจรติ 

28.95 38.07 32.17 0.81 0.00 3.95 0.802 เชงิบวก 

14. ท่านสนับสนุนการส่งเสรมิหลกันิติธรรม
และธรรมาภบิาล 

25.73 50.94 21.45 1.88 0.00 4.01 0.741 เชงิบวก 

15. ท่ า น ส นั บ ส นุ น ก า ร มี พ ล วั ต แ ล ะ
ปฏิ สั มพัน ธ์ กับ โ ล ก ภ าย น อก เ พื่ อ
เสรมิสร้างบทบาทของอาเซียนในความ
ร่วมมอืระดบัภมูภิาค 

24.13 41.29 32.97 1.61 0.00 3.88 0.789 เชงิบวก 

รวม 23.33 44.27 28.75 3.06 0.59 3.87 0.808 เชิงบวก 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

16. ท่านเห็นด้วยกบัการส่งเสรมิให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 

12.87 44.77 34.32 7.24 0.80 3.62 0.830 เฉยๆ 

17. ท่านเห็นดว้ยกบัการเคลื่อนย้ายเสรดี้าน
เงนิทุนสนิค้าบรกิารการลงทุนแรงงานมี
ฝีมอื 

14.48 45.31 34.85 4.29 1.07 3.68 0.812 เชงิบวก 

18. ท่าน เห็นด้วยกับการ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซยีน 

16.35 46.92 31.64 3.75 1.34 3.73 0.825 เชงิบวก 

19. ท่านเหน็ดว้ยกบัการลดช่องว่างระดบัการ
พฒันาของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

19.57 42.09 34.58 3.22 0.54 3.77 0.817 เชงิบวก 

20. ท่านเห็นด้วยกับส่งเสริมให้อาเซียน
สามารถรวมตวัเขา้กบัประชาคมโลกได้
อย่างไมอ่ยู่ในภาวะทีเ่สยีเปรยีบ 

21.45 47.72 27.35 2.95 0.54 3.87 0.799 เชงิบวก 

21. ท่านพอใจกับการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคโดยการจดัท า
เขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area - AFTA หรอือาฟต้า) 
มาแลว้ 15 ปี 

17.43 38.34 40.48 3.48 0.27 3.69 0.806 เชงิบวก 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ)  
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ทศันคต ิมาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

22. ท่ า น ยิน ดีกับ ป ร ะ เ ท ศ ไ ทยที่ จ ะ ไ ด้
ประโยชน์ในการขยายการส่งออกหาก
สามารถสร้า งปร ะชาคม เศรษฐกิจ
อาเซยีนไดส้ าเรจ็ 

18.23 54.96 24.13 2.68 0.00 3.89 0.721 เชงิบวก 

23. ท่านพอใจกับนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิการลดปญัหาความยากจนและ
ความเหลือ่มลา้ทางสงัคมภายในปี๒๐๒๐ 

18.23 39.14 38.34 4.29 0.00 3.71 0.810 เชงิบวก 

24. ท่านเห็นด้วยที่มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (การเงินการขนส่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและพลงังาน) ในอาเซยีน 

17.16 47.19 31.90 3.75 0.00 3.78 0.770 เชงิบวก 

25. ท่านมคีวามภมูใิจในบทบาทของอาเซยีน
ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น
กรอบอาเซยีน+๓ตลอดจนความสมัพนัธ์
ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาต ิ

14.21 42.90 40.21 2.68 0.00 3.69 0.745 เชงิบวก 

26. ท่านให้ความสนับสนุนการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายัง
อาเซียนเพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในอาเซยีนโดยรวม 

19.84 46.38 28.95 4.83 0.00 3.81 0.805 เชงิบวก 

27. ท่านสนบัสนุนโครงการเชื่อมโยงเสน้ทาง
หลวงของอาเซยีนและการปรบัมาตรฐาน
ของเส้นทางคมนาคมทางบกและทาง
รถไฟใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั 

23.59 45.58 27.88 2.95 0.00 3.90 0.790 เชงิบวก 

28. ท่านสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลอืแก่
ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซียนเพื่อลด
ช่องว่างการพฒันาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้ เข้าร่วมกระบวนการรวมตวัทาง
เศรษฐกจิของอาเซยีนไดด้ขี ึน้ 

22.04 42.20 32.26 3.23 0.27 3.83 0.817 เชงิบวก 

29. ท่านสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานได้
อย่างเสรี7 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์
ทัน ต แพทย์  พ ย าบ า ล  วิ ศ ว ก ร ร ม 
สถาปตัยกรรม บัญชี และวิชาชีพด้าน
การส ารวจ 

17.69 52.28 27.62 1.61 0.80 3.84 0.753 เชงิบวก 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ)  
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ทศันคต ิมาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

30. ท่านสนับส นุนประ เทศไทยที่ ได้ร ับ
มอบหมายให้ท าRoadmap ทางด้าน
ท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศ (การ
บนิ) 

21.98 38.87 35.93 2.95 0.27 3.79 0.825 เชงิบวก 

รวม 18.34 44.98 32.70 3.59 0.39 3.77 0.795 เชิงบวก 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

31. ท่านเห็นด้วยกบัเป้าหมายที่ต้องการให้
ประชากรอาเซยีนมสีภาพความเป็นอยู่ที่
ดแีละมกีารพฒันาในทุกดา้น 

20.38 51.21 26.01 2.41 0.00 3.90 0.742 เชงิบวก 

32. ท่านเห็นด้วยกับการสร้างอัตลักษณ์
ร่ วมกันของอา เซียนและการสร้ า ง
ความรูส้กึร่วมของประชาชนให้ตระหนัก
ถึงห น้าที่ ในการ เป็นประชากรของ
อาเซยีน 

19.04 42.89 35.12 2.41 0.54 3.77 0.798 เชงิบวก 

33. ท่านเห็นด้วยกับความเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม
และอตัลกัษณ์ระดบัภมูภิาคร่วมกนั 

15.55 44.24 35.12 4.29 0.80 3.69 0.812 เชงิบวก 

34. ท่านเห็นด้วยกบัการอยู่ร่วมกันภายใต้
แนวคดิสงัคมทีเ่อื้ออาทรมสีวสัดกิารทาง
สงัคมที่ดมีคีวามมัน่คงทางสงัคมมคีวาม
อยู่ ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมี
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี

18.77 44.77 33.78 2.68 0.00 3.80 0.770 เชงิบวก 

35. ท่านเห็นด้วยกับความร่วมมือกันของ
ประเทศสมาชกิในดา้นการพฒันามนุษย์
การคุม้ครองและสวสัดกิารสงัคมสทิธแิละ
ความยุตธิรรมทางสงัคมความยัง่ยนืดา้น
สิง่แวดล้อมการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน
และการลดช่องว่างทางการพฒันา 

19.57 48.53 30.56 1.34 0.00 3.86 0.733 เชงิบวก 

36. ท่ านพอ ใจกับการ เส ริมสร้า งความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาค
โดยเฉพาะในระดบัประชาชน 

17.43 36.46 44.24 1.61 0.27 3.69 0.782 เชงิบวก 

37. ท่านชอบแนวคิดการรวมตัวกันของ
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนให้อยู่
ร่ ว มกันภาย ใต้ สังคมที่ เ อื้ อ อ าทรมี
สวสัดกิารทางสงัคมทีด่มีคีวามมัน่คงทาง
สงัคมอาเซยีน 

21.45 52.01 23.32 2.95 0.27 3.91 0.764 เชงิบวก 
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ตารางท่ี ก.2 (ต่อ)  
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ทศันคต ิมาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

38. ท่านมีความยินดีกับการการช่วยเหลือ
เมือ่มภียัพบิตั ิ(ศนูย ์AHACenter) 

24.13 39.41 33.51 2.95 0.00 3.85 0.820 เชงิบวก 

39. ท่ า นมีค ว ามยิน ดีที่ อ า เซี ย น มีก า ร
ช่ ว ย เหลือด้ านกงสุ ลแก่ ปร ะชาชน
อาเซยีนในประเทศที3่ 

17.96 46.92 31.10 3.75 0.27 3.79 0.788 เชงิบวก 

40. ท่านภูมิใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมต่างๆของประเทศสมาชกิ
อาเซยีน 

16.89 40.48 37.00 5.09 0.54 3.68 0.831 เชงิบวก 

41. ท่านสนับสนุนการการสร้างประชาคม
แห่งสงัคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปนัแก้ไข
ผลกระทบต่อสงัคมอนัเนื่องมาจากการ
รวมตวัทางเศรษฐกจิ 

16.09 49.60 30.56 3.75 0.00 3.78 0.755 เชงิบวก 

42. ท่ า น สนั บ ส นุ น ก า ร แ ก้ ป ัญห าด้ า น
สาธารณสุขเช่นโรคติดต่อทีอ่าจเกดิจาก
การเคลื่อนยา้ยแรงงานและนักท่องเทีย่ว
โดยเสร ี

21.71 45.31 29.76 3.22 0.00 3.86 0.790 เชงิบวก 

43. ท่านสนับสนุนการรบัรู้ข่าวสารอาเซียน 
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน 

20.11 43.16 31.90 4.83 0.00 3.79 0.818 เชงิบวก 

44. ท่ า น ส นั บ ส นุ น ก า ร ก า ร ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนืและการ
จดัการดแูลสิง่แวดลอ้มอย่างถูกตอ้ง 

26.54 40.75 28.69 4.02 0.00 3.90 0.839 เชงิบวก 

45. ท่านสนบัสนุนความพยายามในระดบัโลก 
(global efforts) ในเรื่องต่างๆเช่นการ
รกัษาสนัติภาพการปราบปรามโจรสลดั
การตอบสนองต่อภยัพบิตั ิ

20.11 35.12 44.24 0.54 0.00 3.75 0.777 เชงิบวก 

รวม 19.71 44.06 32.99 3.06 0.18 3.80 0.788 เชิงบวก 
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ตารางท่ี ก.3 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักศึกษา จ าแนกตามทศันคติต่อ
ผลกระทบการเปิดเสรดีา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ในสายงาน ICT  

 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัทศันคต ิ

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. การแปล
ความหมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. คุ ณ เ ห็ น ด้ ว ย ว่ า ก า ร ข ย า ย ตั ว
ภาคอุตสาหกรรมมผีลกระทบโดยตรงกบั
ภาคแรงงานซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการ
แรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้สายงาน ICT 

20.38 47.18 31.37 1.07 0.00 3.87 0.738 เหน็ดว้ย
มาก 

2. เห็นดว้ยว่าแรงงานสาย ICT มบีทบาท
ส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนการพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิต่อการเขา้ร่วม AEC ของ
ประเทศไทย 

22.79 40.21 35.12 1.88 0.00 3.84 0.794 เหน็ดว้ย
มาก 

3. คุณเห็นด้วยว่าการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสร ีภายใตก้รอบอาเซยีนจะท าใหโ้อกาส
ในการ เข้ารับท างานจากบริษัทที่มี
ชื่อเสยีง ลดน้อยลงกว่าประเทศอาเซยีน
อื่นๆ 

19.84 31.90 46.92 1.34 0.00 3.70 0.796 เหน็ดว้ย
มาก 

4. คุณเห็นด้วยว่าการศึกษาในปจัจุบันมี
ผลกระทบโดยตรงแรงงานสาย ICT ของ
ประเทศไทยในอนาคตต่อการเคลื่อนยา้ย
แรงงานเสรภีายใตก้รอบอาเซยีน 

21.18 55.76 21.45 1.61 0.00 3.97 0.701 เหน็ดว้ย
มาก 

5. คุณเห็นด้วยว่าการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรี ภายใต้กรอบอาเซียนของสายงาน 
ICT ในประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
มากกว่าประเทศอาเซยีนอื่นๆ 

20.37 42.36 32.44 4.29 0.54 3.78 0.837 เหน็ดว้ย
มาก 

6. คุณเห็นด้วยว่ าภาครัฐควร เร่ งผลิต 
บุคคลาการด้าน ICT เพิม่มากขึ้น เพื่อ
รองรบัการเคลื่อนยา้ยแรงงานเสรภีายใต้
กรอบอาเซยีนในอนาคต 

19.57 37.80 41.02 1.61 0.00 3.75 0.782 เหน็ดว้ย
มาก 

7. คุณเหน็ดว้ยว่าภาครฐัควรใหค้วามส าคญั
ในด้านภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบัความ
ช านาญเฉพาะ 

29.22 41.02 26.54 3.22 0.00 3.96 0.829 เหน็ดว้ย
มาก 
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ตารางท่ี ก.3 (ต่อ)  
 

ดา้น/เรือ่ง 
ระดบัทศันคต ิ

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. การแปล
ความหมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

8. คุณ เห็นด้ ว ยว่ าการท า ง าน ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆนอกจากประเทศ
ไทย    หลงัการเปิดเสรภีาพ 

        

8.1 มโีอกาสเตบิโตดกีว่า 17.16 47.45 31.37 3.75 0.27 3.77 0.781 เหน็ดว้ย
มาก 

8.2 ไดร้บัค่าตอบแทนดกีว่า 17.42 38.34 40.75 2.95 0.54 3.69 0.809 เหน็ดว้ย
มาก 

8.3 มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ความ
ช านาญทางดา้น ICT มากกว่า 

19.30 50.94 27.08 2.41 0.27 3.87 0.754 เหน็ดว้ย
มาก 

8.4 มกีารเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อขยาย
โอกาสหรอืช่องทางในการหางาน 

19.84 46.11 30.56 3.49 0.00 3.82 0.783 เหน็ดว้ย
มาก 

8.5 โอกาสที่จะสอบรับรองมาตรฐาน 
ICT จากประเทศนัน้ๆ 

21.71 42.09 34.32 1.88 0.00 3.84 0.781 เหน็ดว้ย
มาก 

9. คุณเห็นด้วยว่าประเทศไทยควรจะมี
มาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT 

25.20 44.50 28.69 1.34 0.27 3.93 0.783 เหน็ดว้ย
มาก 

10. จงระบุระดับความคิดเห็นที่ท่านได้ร ับ
จากมหาวทิยาลยัทีท่่านศกึษาอยู่ 

        

10.1 คุณเห็นช่องทางการเติบโตในสาย
วชิาชพีดา้น ICT ระดบัใด 

18.77 38.87 41.02 1.34 0.00 3.75 0.769 เหน็ดว้ย
มาก 

10.2 คุณมทีางเลอืกในการเตบิโตในสาย
วชิาชพีดา้น ICT ระดบัใด 

22.25 52.28 23.06 2.41 0.00 3.94 0.740 เหน็ดว้ย
มาก 

10.3 คุณ มีค ว า ม เ ข้ า ใ จ ม า ก ขึ้ น ว่ า
จ าเป็นตอ้งเรยีนรู.้.. 

21.18 39.41 37.00 2.41 0.00 3.79 0.798 เหน็ดว้ย
มาก 

10.4 การน ามาตรฐานวิชาชพีที่ก าหนด
โดยภาครัฐมาใช้เป็นเกณฑ์จะมี
ขอ้ดมีากกว่าขอ้เสยี  

21.72 50.13 25.20 2.95 0.00 3.91 0.761 เหน็ดว้ย
มาก 

11. การเปิดเสร ีAEC โดยท าให้ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมอือย่างเสรใีนบางดา้น จะส่งผลกระทบ
ต่อเสน้ทางอาชพีในสายงาน ICT ในดา้น
บวกมากกว่าด้านลบ  ท่านเห็นด้วยใน
ระดบัใด 

17.70 41.82 37.80 2.41 0.27 3.74 0.782 เหน็ดว้ย
มาก 

รวม 20.87 43.79 32.87 2.35 0.12 3.83 0.779 เหน็ด้วย
มาก 

 
 



ประวติัผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาวปภากร อุบลศร ี
 
ประวติัการศึกษา วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาสถติปิระยกุต์ 
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