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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงผลกระทบ
ที่ เ กิ ดจากการ เปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอา เซี ยนนักศึ กษามหาวิทย าลั ยธุ รกิ จบัณฑิตย์                           
3) เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 463 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและในรายด้านทั้ ง  3  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านนานาชาติ                    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับน้อย 

2) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบ ที่ เกิดจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเปิดเสรี  
การ เคลื่ อนย้ ายแรงงานฝีมื อ  ด้ านการ เปิด เส รีการบริการ ด้ านการ เปิด เส รีการลงทุน                                   
และด้านการเปิดเสรีการค้าอยู่ในระดับมาก 
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3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษา           
ในคณะแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม               
ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุ                  
และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นนานาชาติแตกต่างกัน          
และยังพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีคณะแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกัน 

4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 พบว่า การรับรู้ถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อยกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this are as follows: 1) to study the readiness of Dhurakij Pundit 
University’s students toward ASEAN Economic Community. 2) to study the perception of 
Dhurakij Pundit University’s student towards the effect on ASEAN Economic Community                
3) to compare the readiness towards ASEAN Economic Community of Dhurakij Pundit 
University’s students. As Classified by individual attributes. and 4) to study the relationship 
between the perception towards the effect on ASEAN Economic Community and the readiness of 
Dhurakij Pundit University’s students towards ASEAN Economic Community. A survey research 
method was employed using questionnaires as a research instrument to collect the data. The 
research sample used in this study comprised of 463 Dhurakij Pundit University’s students from 
faculty of Business Administration, faculty of Law, and faculty of Communication Arts. Data was 
analyzed using descriptive and inferential statistics techniques. The research results can be 
summarized as follows: 

1) In overall and three components of readiness which are Internationalization, 

Information and Technology, and Occupation, the readiness of Dhurakij Pundit University’s 

students towards ASEAN Economic Community is at least level. 

2) In overall and four components of perception which are Free Movement of Skilled 

Labor, Free Movement of Services, Free Flow of Capital, and Free Trade, the perception of 

Dhurakij Pundit University’s students towards the effect on ASEAN Economic Community is at 

high level. 
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3) The results of the first hypothesis testing reveal that in overall, Dhurakij Pundit 

University’s students who are studying different major have different levels of readiness towards 

ASEAN Economic Community. When considering in detail, it is found that students of Dhurakij 

Pundit University who are different ages and levels of education have different levels of readiness 

towards Internationalization. It is also found that students who study in different faculties have 

different levels of readiness towards Occupation. 

4) The result of the second hypothesis testing is shown that in overall, there is a 
positive relationship between the perception of the effect on ASEAN Economic Community and 
the preparation readiness of Dhurakij Pundit University’s student towards ASEAN Economic 
Community at lower level. DPU
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ส าเร็จลุลวงได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์และก าลังใจ 

ที่ดียิ่งจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาที่          

กรุณาสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อคิด อันเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งให้ค าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วย          

ระบบคอมพิวเตอร์ และการทดสอบที่เป็นประโยชน์ จนการศึกษาวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์

ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ และนิติเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง

ต่างประเทศที่กรุณาเสียสละและให้ค าแนะน าในการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อใช้ในการศึกษาส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ        

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

  ขอกราบขอบพระคุณพ่อและแม่ ที่คอยให้ก าลังใจตลอดเวลา เป็นแรงบันดาลใจ ก าลังใจ 

ใส่ใจดูแล ห่วงใย และขอขอบคุณเพื่อนและน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่อ านวยความ

สะดวก และให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาจนท าให้การศึกษาเล่าเรียนนี้ส าเร็จ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึก

บูชาพระคุณแก่บุพการีของผู้วิจัยและบูรพาจารย์ทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังในการวางรากฐานการศึกษา

ให้กับผู้วิจัย 

  ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยเป็น            

อย่างสูงในข้อบกพร่องและผิดพลาด และผู้ศึกษาหวังอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์

ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม 

 

ภชพน เชื่อมทอง 
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บทที ่ 1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The association of South East Asian 

Nations)  หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ แรกเร่ิมมีสมาชิกในการก่อตั้งเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย                 

โดยนาย อาดัม มาลิค รัฐมนตรี  เปรซิเดียมฝ่ายการเมืองและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ                    

ประเทศมาเลเซีย โดยนาย ตุน อับดุล ราซัค รองนายกรัฐมนตรีว่าการกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการ

พัฒนาการแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์โดย นายนาร์ซิสโซ รามอส รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ โดยนาย เอส. ราชารัตนัม  รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ และประเทศไทย                   

โดยพันเอก ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ และร่วมกันลงนามในปฏิญญาอาเซียน 

(ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)  เป็นเอกสารส าคัญฉบับแรก

ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประกาศอุดมการณ์และรับรองสถานะในการเป็นอาเซียนร่วมกัน                  

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร                  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่ง

สันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าเจ ริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค         

และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก (วรทัศน์ วัชรวลี, 2533) 

กลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามปฏิญญากรุงเทพ มีสมาชิกเพิ่มเติมเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีก                       

5 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ประเทศเวียดนาม                            

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประเทศลาวและพม่า วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และประเทศ

กัมพูชา  วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2542 ตามล าดับ รวมทั้งสิ้นปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนรวมทั้งหมด  
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10 ประเทศ และได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หลังจากการประชุมสุดยอด

อาเซียนคร้ังที่ 13 พ.ศ.2550 ประเทศสิงคโปร์เป็นข้อตกลงทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ 

มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  หลังจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ระหว่าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี  เป็นการประชุมระดับผู้น าอาเซียน

คร้ังแรกหลังจากกฎบัตรโดยมีผลบังคับใช้ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยบทต่าง ๆ ถูกก าหนด

ขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศสมาชิก 

ประกอบด้วยบทบัญญัติจ านวน 13 หมวด 55 ข้อย่อย ได้แก่ หมวดที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และ

หลักการ หมวดที่  2  กล่าวถึง สภาพบุคคลตามกฎหมาย  หมวดที่  3  กล่าวถึงสมาชิกภาพ                    

หมวดที่ 4 กล่าวถึงคณะองค์กรประชุม หมวดที่ 5 กล่าวถึงองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 

หมวดที่ 6 กล่าวถึงความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ หมวดที่ 7 กล่าวถึงการตัดสินใจ การปรึกษาหารือที่อยู่

บนหลักการ หมวดที่ 8 กล่าวถึงวิธีระงับข้อพิพาทและคนกลาง โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็น

ช่องทางสุดท้าย หมวดที่ 9 กล่าวถึงการจัดการท างบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10 การบริหาร

และขั้นตอนการด าเนินงาน หมวดที่  11 กล่าวถึงสัญลักษณ์ ค าขวัญ ธง ดวงตรา วันและเพลง

อาเซียน หมวดที่ 12 กล่าวถึงการด าเนินความสัมพันธ์ภายนอก แนวทางและขั้นตอนการเจรจา             

และหมวดที่  13 กล่าวถึงบทบัญญัติบังคับใช้  (ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ                             

กรมประชาสัมพันธ์, 2554) 

หลังจากมีการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนคร้ังที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง

วันที่ 7 - 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้ถือก าเนิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)                

อย่างเป็นทางการ จากการลงนามของผู้น าอาเซียนในรูปของปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนที่

เรียกว่า ปฏิญญาบาหลีฉบับที่สอง (Declaration of ASEAN Concord II หรือ  Bali Concord II)            

โดยให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน            

คร้ังที่ 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ตกลงร่วมกันเร่งรัดให้แล้วเสร็จ

ภายในปี พ.ศ. 2558 ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนคร้ังที่ 14 ที่ชะอ า ประเทศไทย  ผู้น าอาเซียน

ได้ร่วมลงนามในเอกสาร แผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน 2009 – 2015 (Roadmap for an                      

ASEAN Community 2009 – 2015) ซึ่งเป็นการรวมพิมพ์เขียวหรือแผนงานประชาคม                                 

ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ที่เรียกว่า ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
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(ASEAN Political-Security Community : ASPC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ                

มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อ

รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย

มั่นคง 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มุ่งให้เกิดการ

รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  ท าให้ภูมิภาค 

มีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใน

ประ เทศสมาชิ ก ของกลุ่ ม อา เซี ย น  และ  3) ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอา เซี ยน                          

(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศอาเซียน                  

อยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม           

โดยประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายในการรวม 10 ประเทศสมาชิกเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความมั่นคง

ผนึกผสานกันอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่นและเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันให้ เข้ากับวัตถุประสงค์               

อันยั่งยืน มีสันติภาพ และแบ่งปันความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาคเดียวกัน ส าหรับ AEC มี

เป้าหมายหลักในการที่จะรวมตลาดของ 10 ประเทศสมาชิก  ให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน 

(Single Market and Production) ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามแผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ 

หรือ พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มีกรอบอยู่ 4 ด้าน คือ การ

เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิด

พร, 2555) 

ภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนให้มีการด าเนินจัดตั้ง AEC ให้แล้วเสร็จ ด้วยการเป้าหมาย

หลักในการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 

เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจ                    

และการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก เพื่อยกระดับการแข่งขัน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

ระหว่างกันในประเทศสมาชิก และการสร้างอ านาจต่อรองในระดับภูมิ ภาคซึ่งเป็นหนึ่ง                        

ในสามเสาหลักที่ส าคัญไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (นิโลบล ปางลีลาศ, 2553) 
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จากการเคลื่อนย้าย การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และแรงงานฝีมือ ท าให้ต้องมีการ

ปรับตัวและเตรียมพร้อมตลอดจนพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้เกิดการรับรู้แก่สถาบันการศึกษา                      

ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีส่วนร่วมในตลาด โดยต้องให้เกิดความตระหนักต่อโอกาสที่เปิดกว้าง            

ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะต้องมีการ

พัฒนาความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในอาเซียน (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2551) จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้นักศึกษา

ภายในประเทศไทยต้องตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเร่ืองของการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่  AEC ในเร่ืองของ การเป็นนานาชาติ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    

และการมีทักษะการประกอบอาชีพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ถึงผลกระทบ              

ที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามแนวคิดของธนาคารเพื่อการส่งออก                     

และน าเข้าแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ผู้ที่สนใจหรือศึกษา สามารถน าไปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงและเปิดหลักสูตรให้กับ

นักศึกษาส าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

3) เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

2) การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้  มุ่งศึกษาการรับรู้ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา              

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.4.1 ขอบเขตประชากรและพื้นที่ 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้   คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                

ทั้งหมดจ านวน 16,368 คน โดยท าการสุ่มเลือกจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์                    

และคณะนิเทศศาสตร์ (ข้อมูลจากการสอบถามฝ่ายทะเบียนการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 

1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในเก็บรวบรวมข้อมูล เร่ิมตั้งแต่เดือน 1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม 2556 

1.4.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศึกษาตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ 

การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแนวคิด

ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (2553) 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการเปิดเสรีการค้า  

ด้านการเปิดเสรีการบริการ 

ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 

ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
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2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามแนวความคิดของ               

วิจารณ์ พานิช (2555) และ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ (2555) โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านการประกอบอาชีพ 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้สามารถท าให้ทราบถึงการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการ            
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยผลที่ได้ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามดังต่อไปนี้ 

1) สามารถน าข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม             
ให้แก่ภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงแรงงาน 
สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ และต่อตัวนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2) สามารถน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้กับ
สถาบันการศึกษา และองค์กรที่สนใจเกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเตรียม            
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3) ให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
และเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การรับรู้ หมายถึง การรับข้อมูล ตีความหมาย แล้วจึงจัดระเบียบจากสิ่งเร้าที่ เข้า              
กระทบผ่านตัวบุคคลโดยผ่านระบบประสาททั้งห้าน าไปสู่ การเกิดพฤติกรรมที่บุคคลรับรู้                     
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอา เซียน  หมายถึง                   
การรับรู้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเข้า  สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเทศไทย                         
สู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งเป็นการท าให้เกิด             
การ เคลื่ อนย้ ายอย่ า ง เส รี  ได้ แก่  ด้ านการ เปิด เส รีการค้ า  ด้ านการ เปิด เส รีก ารบริการ                              
ด้านการเปิดเสรีการลงทุน ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
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1. ด้านการเปิดเสรีการค้า หมายถึง การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกภาษีศุลกากร                          
และการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีทุกรายการ ยกเว้นสินค้าที่มีการอ่อนไหวและ                
อ่อนไหวสูง ได้แก่ กาแฟ มันฝร่ัง มะพร้าวแห้ง และ ไม้ตัดดอก ซึ่งมีผลกระทบท าให้สินค้าส่งออก                
หลายรายการของไทยได้ เปรียบคู่แข่งในอาเซียน  ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิ เจอร์                                      
และในขณะที่สินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงขึ้น                               
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผ้าผืน เม็ดพลาสติก 

2. ด้านการเปิดเสรีการบริการ หมายถึง การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการขจัดข้อจ ากัด
ต่อการค้าบริการ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ การท่องเที่ยว              
และโลจิสติกส์ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ก าหนดให้ต่างชาติลงทุนได้ร้อยละ 70  หากไทยไม่มี                 
การพัฒนาเพื่อรับมือกับการไหลเข้ามาของทุนต่างชาติ  จะท าให้ภาคบริการของไทยไม่สามารถ
แข่งขันได้  และมีฐานะเป็นเพียงแหล่งลงทุนที่ได้ประโยชน์จากการจ้างงานเท่านั้น                                   
ไม่มีโอกาสได้ประโยชน์ในฐานะผู้ลงทุน หรือเจ้าของกิจการที่จะมีส่วนในผลประโยชน์มหาศาล
จากธุรกิจบริการในกรอบของอาเซียน 

3. ด้านการเปิดเสรีการลงทุน  หมายถึง  การรับรู้ผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องกับ                         
เร่ืองการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการได้โดยนักลงทุนต่างชาติ  ความยาก/ง่ายในการเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบสาขาที่กล่าวถึง หรือในทางวิชาการมักจะเรียกรวม ๆ                
ว่า “การเข้าสู่ตลาด” เช่น อาจก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มผลิตภาพ                  
เพิ่มผลผลิต และท าให้ประเทศได้ประโยชน์จากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น 

4. ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ หมายถึง การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก              
การ เคลื่ อนย้ ายหรืออ านวยความสะดวกในการ เดินทางส าหรับบุคคลที่ เกี่ ย วข้องกับ                          
การค้าสินค้าบริการ และ การลงทุน ได้แก่ อาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก             
นักส ารวจ และนักบัญชี อาทิ  แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ า                      
ไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าและมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย และเกิดการแข่งขันของ
ตลาดแรงงานฝีมือมากขึ้น 
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง การเตรียมสภาพ
ร่างกายและจิตใจในการเข้ าสู่ ประชาคม เศรษฐกิ จอา เซี ยน โดยพิ จารณาจากภารกิ จ                                  
ที่ด าเนินการแล้ว/มีความพร้อม และภารกิจที่ยังไม่ได้ด าเนินการ/ยังไม่พร้อม 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการเป็นนานาชาติ หมายถึง การยอมรับ การเรียนรู้ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม              
ที่แตกต่าง และสามารถท างานร่วมกันกับชาวต่างชาติได้ 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง การเรียนรู้ ศึกษา ข้อมูล                 
และการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์ ถูกต้อง เหมาะสม และติดต่อสื่อสารผ่านระบบ                
เครือข่ายต่าง ๆ ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

3. ด้านการประกอบอาชีพ หมายถึง การศึกษาหาข้อมูล หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
เกี่ยวกับอาชีพและประเทศในกลุ่มอาเซียน DPU



 
 

 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
วิจัยโดยได้น าเสนอสาระส าคัญแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  2.1.1 ประวัติความเป็นมา 

 2.1.2 กลไกการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
  2.1.3 สถานการณ์ของประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  2.1.4 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.1.5 อาชีพที่อาเซียนคาดหวัง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
 2.2.1 ความหมายของการรับรู ้
 2.2.2 กระบวนการรับรู ้
 2.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อม 
 2.3.1 ความหมายของความพร้อม 
 2.3.2 องค์ประกอบของความพร้อม 
 2.3.3 ความพร้อมทางการศึกษา 

2.4 คุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคต 
2.5 ข้อมูลของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมา 

ข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนสรุปมาจากเอกสารของกลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน (2546) 
ค าว่า “อาเซียน” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “ASEAN” ย่อมาจาก Association of South East Asian 
Nations และแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และใน
ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว  ส าหรับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พบว่า อาเซียนมี
พื้นที่ประมาณ 4,435,570 ตารางกิโลเมตร ส่วนประชากรของประเทศสมาชิกมีประมาณ 590 ล้าน
คน ส่วน GDP คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ  

(1) การก่อตั้ง 
อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยอาเซียนได้ถือ

ก าเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรกโดยมีสมาชิกจ านวน 5 ประเทศ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ  
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1967                
หรือ ปี พ.ศ. 2510 และต่อมาได้เพิ่มเป็น 10 ประเทศ โดยประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เข้าเป็น
สมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527  เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 เมื่อวันที่               
28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ตามล าดับ เมื่อวันที่                       
23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในปัจจุบัน 
ส าหรับ “กฎบัตรอาเซียน” ได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งท าให้อาเซียนมีสถานะ
คล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น และในปี พ .ศ. 2553 เร่ิมประกาศใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน                 
และก าลังจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1  ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน 
 

อาเซียนมีค าขวัญว่า “One Vision, One Identity, One Community” หรือ “หนึ่งวิสัยทัศน์                     
หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” สัญลักษณ์ของ อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้  

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94?wpDestFile=Seal_of_ASEAN.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_ASEAN.svg


11 

หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ าเงิน                
หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว 
หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง (ดังภาพที่ 2.1) 

(2) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 
อาเซียนก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือใน

การเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก 
ตลอดจนการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศสมาชิกอย่างสันติ ส าหรับวัตถุประสงค์ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (กรมอาเซียน, 2546)                
โดยสรุปมีดังนี้ 

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในภูมิภาค 
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และ

ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน 

การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
7) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือ

แห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
(3) โครงสร้างของอาเซียน   

 1) ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  
ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 ตามข้อตกลงที่ลงนาม

โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 1เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียนและเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ   และรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก 
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ส านักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้า
ส านักงานเรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน คร้ังที่ 35 (ได้แต่งตั้งนาย Ong Keng Yong” ชาวสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 11
แทนนาย Rodolfo C. Severino Jr. เลขาธิการอาเซียนคนที่ 10 โดยจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง              
5 ปี  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ต่อมาคนที่ 12 เป็นคนไทยคือ                               
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และเลขาธิการ
อาเซียนคนปัจจุบัน คนที่ 13 เป็นชาวเวียดนามคือ นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Ming) มีระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งในช่วง 1 มกราคม 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 (กรมอาเซียน, 2556) 

 2) ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)  
เป็นหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศได้

จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ และติดตามผลของ
การด าเนินกิจกรรม/ความร่วมมือต่าง ๆ ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งกรมอาเซียนให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนดังกล่าว 

 (4) การก าหนดนโยบายและการด าเนินงาน 
  1) การประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนหรือการประชุมสุดยอดอาเซียน                

(The Meeting of the ASEAN Heads of State/Government: ASEAN Summit)  
การประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนเป็นกลไกสูงสุดในการก าหนดนโยบายและแนวทาง

ความร่วมมือของอาเซียน โดยนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสมาคมอาเซียนเป็นต้นมาได้มีการประชุมสุด
ยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการไปแล้วรวม 16 คร้ัง ซึ่งเป็นกลไกการสร้างความร่วมมือของประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน โดยที่ประมุขของรัฐบาลของแต่ละประเทศ
สมาชิกจะมาอภิปรายและแก้ไขประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการประชุม
ร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเพื่อเชื่อมความ  สัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียนนี้จัดขึ้นคร้ังแรกที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2519 และผลจากการประชุม
สุดยอดผู้น าอาเซียนคร้ังที่ 3 ณ กรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2530 สรุปว่าผู้น าประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน
ควรจะจัดการประชุมขึ้นทุก 5 ปี การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนคร้ังต่อมาที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี  
พ.ศ. 2535 ได้เสนอให้จัดการประชุมทุก 3 ปีแทน และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ผู้น าสมาชิกประเทศ
กลุ่มอาเซียนได้เสนอให้จัดการประชุมขึ้นทุกปีเพื่อแก้ไขปัญหาด่วนที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ส าหรับ
ก าหนดการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่ผ่านมาแสดงในตารางที่ 2.1 

 

DPU

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
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ตารางท่ี 2.1 ก าหนดการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
 
ครั้งที ่ วันที ่ ประเทศเจ้าภาพ สถานที่จัดการประชุม 
1 23‒ 24 กุมภาพันธ์ 2519 อินโดนเีซีย บาหล ี
2 4‒ 5 สิงหาคม 2520 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 
3 14‒ 15 ธันวาคม 2530 ฟิลิปปินส ์ มะนิลา 
4 27‒ 29 มกราคม 2535 สิงคโปร ์ สิงคโปร์ 
5 14‒ 15 ธันวาคม 2538 ไทย กรุงเทพมหานคร 
6 15‒ 16 ธันวาคม 2541 เวียดนาม ฮานอย 
7 5‒ 6 พฤศจิกายน 2544 บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 
8 4‒ 5 พฤศจิกายน 2545 กัมพูชา พนมเปญ 
9 7‒ 8 ตุลาคม 2546 อินโดนเีซีย บาหล ี
10 29‒ 30 พฤศจิกายน 2547 ลาว เวียงจันทน์ 
11 12‒ 14 ธันวาคม 2548  มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 
12 11‒ 14 มกราคม 2550 (2007)  ฟิลิปปินส ์ เซบู (Cebu) 
13 18‒ 22 พฤศจิกายน 2550  สิงคโปร์ สิงคโปร ์

14 
 

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 
10-11 เมษายน 2552 

 ไทย ชะอ า, หัวหิน, พัทยา 

15 23-25 ตุลาคม 2552  ไทย ชะอ า, หัวหิน 

16 8-9 เมษายน 2553  เวียดนาม ฮานอย 

17 28 – 30 ตุลาคม 2553  เวียดนาม ฮานอย 

18 7 – 8 พฤษภาคม 2554  อินโดนีเซีย จาการ์ตา 

19 17 – 19 พฤศจิกายน 2554  อินโดนีเซีย จาการ์ตา 

20 3 – 4 เมษายน 2555  กัมพูชา พนมเปญ 

21 พฤศจิกายน 2555 (2012)  กัมพูชา พนมเปญ 

 
ท่ีมา: ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (2556, น. 54) 
 

  2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) 
เป็นการประชุมประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน และอาจจัดให้มีการ

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ขึ้นได้ตาม  
ความจ าเป็น เพื่อรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางในระดับนโยบายและท าหน้าที่ทบทวน                    

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Indonesia_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Malaysia.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_the_Philippines.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Singapore_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Vietnam.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Brunei.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Cambodia.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Indonesia_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Laos.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Malaysia.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_the_Philippines.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Singapore_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Vietnam.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Vietnam.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Indonesia_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Indonesia_(bordered).svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Cambodia.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Cambodia.svg
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ข้อตัดสินใจต่ าง  ๆ  มอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการประจ าอา เซียนหรือ                    
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ลงนามในความตก
ลงที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียนด้วย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัย
ที่ 35 จัดขึ้นที่บันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 
2545 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 
2546 ที่กรุงพนมเปญ 

3) การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของ ประเทศ
คู่เจรจา (Post Ministerial Conferences: PMC)  

ภายหลังการประชุม AMM ในแต่ละปี รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะร่วมประชุมกับ
รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่ เจรจา ร่วมและแยกเป็นรายประเทศ เพื่อหารือในเร่ือง                  
ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับ
นโยบายเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงที่มีความสนใจร่วมกันกับ                    
ประเทศคู่เจรจาดังกล่าว 

4) การประชุม ระดับรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ซึ่งจะ

หารือและพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภายในภูมิภาค
และกับประเทศนอกกลุ่มเป็นประจ าอย่างน้อยปีละคร้ัง  

การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึ่งเป็นผลจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 ที่ให้มีการก ากับดูแล ประสานงาน และทบทวนการด าเนินการตาม
ความตกลงว่าด้วยโครงการลดภาษีศุลกากรให้เป็นอัตราเดียวกันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนโดย
คณะมนตรีฯ ดังกล่าวจะรายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

การประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก ากับดูแล 
ประสานและทบทวนการด าเนินงานตามความตกลงจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน  (ASEAN 
Investment Area) 

การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้าน (Sectoral ASEAN Ministers’ Meeting) จัดขึ้นเป็น
ประจ าเพื่อก าหนดแนวนโยบายและเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอา เซียนต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งริเร่ิมโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตรและป่าไม้ด้าน
พลังงาน ด้านสังคม การพัฒนาชนบท ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านสาธารณสุข
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสารนิเทศ ฯลฯ 
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5) การประชุมในระดับคณะเจ้าหน้าที่   
ด้านการเมือง คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting: SOM) 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน ท าหน้าที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง 

ด้านเศรษฐกิจ คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Senior Economic Officials 
Meeting: SEOM) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจของอาเซียนท าหน้าที่ดูแล
ความร่วมมือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการประจ าอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC) ประกอบด้วย
เลขาธิการอาเซียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก ท าหน้าที่ดูแลด าเนินงาน 
ติดตามผล และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานของอาเซียน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและอาจ
ตัดสินใจในเร่ืองเร่งด่วนได้ คณะกรรมการประจ าอาเซียนนี้ ถือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยปกติจะมีการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเซียน             
ปีละ 4-5 คร้ัง ซึ่งประเทศที่เป็นประธานคณะกรรมการประจ าอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ASC คร้ังแรกและคร้ังสุดท้าย นอกนั้นจะจัดขึ้นที่ส านักเลขาธิการอาเซียน 

ด้านการคลัง คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังอาเซียน (ASEAN Deputy Finance and 
Central Bankers Meeting: AFDM) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้แทน 

เฉพาะด้าน เช่น คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials Meeting 
on Drugs Matters: ASOD) ด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: 
ASOEN) คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee On Science 
and Technology: COST) คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  (ASEAN 
Senior Official on Social Welfare: SWD) คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ 
(ASEAN Committee on Culture and Information: COCI) คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนา
ชนบทและการแก้ไขปัญหาความยากจน (Senior Officials Meeting on Rural Development and 
Poverty Eradication: SOMRDPE) ฯลฯ 

การประชุมร่วมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับอธิบดีอาเซียน  (Joint Committee 
Meeting: JCM) เป็นการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจ 
และคณะกรรมการประจ าอาเซียน (อธิบดีกรมอาเซียน) ที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอด
อาเซียนในแต่ละปี ทั้งด้านสารัตถะและพิธีการ 
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(5) ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก   
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันแล้ว อาเซียนยังได้มีความร่วมมือ

และสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับ 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุ่น 
สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย และกับจีน ญ่ีปุ่น และ             
เกาหลีใต้ ในกรอบอาเซียน+3 และโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แต่ละ
ประเทศสมาชิก อาเซียนจะแบ่งกันท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
เหล่านี้ โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนกันทุก ๆ 3 ปี โดยประเทศสมาชิกของอาเซียนได้แบ่งหน้าที่กัน
ด าเนินการ มีขอบเขตการประสานงานระหว่างในช่วง กรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
(กรมอาเซียน, 2555ก) 

บรูไน ประสานงานระหว่างอาเซียนกับอินเดีย  
กัมพูชา ประสานงานระหว่างอาเซียนกับญ่ีปุ่น 
อินโดนีเซีย ประสานงานระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ 
ลาว ประสานงานระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด ์
มาเลเซีย ประสานงานระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย 
พม่า ประสานงานระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา 
ฟิลิปปินส์ ประสานงานระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ ประสานงานระหว่างอาเซียนกับแคนาดา 
ไทย ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีน 
เวียดนาม ประสานงานระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป 
การด าเนินงาน ท าในกษณะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ และการพบปะกันในระดับ

รัฐมนตรีในการประชุมที่เรียกว่า Post Ministerial Conferences (PMC) ระหว่างประเทศคู่เจรจา ซึ่ง
จะมีขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในทุกปี รวมทั้งการประชุมระดับผู้น า
อาเซียน+3 (APT) ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 
ซึ่งมีขึ้นภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี และเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ อาเซียน
ได้จัดตั้งคณะกรรมการในนครหลวงของประเทศคู่เจรจา ที่เรียกว่า คณะกรรมการอาเซียนใน
ประเทศที่สาม (ASEAN Committee in Third Country) คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย 
หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศเจ้าภาพมีหน้าที่ในการ
ปรึกษาหารือและประสานงานกับรัฐบาลประเทศคู่เจรจาเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือที่
ให้แก่ประเทศอาเซียน 
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(6) ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน 
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อธ ารง

รักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยได้มีการจัดท าและผลักดันให้ทุกประเทศ
ในภูมิภาคให้ความส าคัญและยึดมั่นในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ
และความมั่นคง 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนไปภายหลังการ
เจรจาเปิดเสรีการค้ารอบอุรุกวัยและการแบ่งตลาดโลกออกเป็นกลุ่มภูมิภาค ในปี 2535 (ค.ศ. 1992) 
ประเทศไทยได้เสนอให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการเปิดเสรีการค้าระหว่างกัน โดยผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพื่อช่วยส่งเสริมการค้า
ภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตในสินค้าอุตสาหกรรมและดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศได้ตกลงจะเร่งลดภาษีสินค้าในกรอบ 
AFTA โดยมีก าหนดลดภาษีสินค้าให้มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 0-5 ภายในปี 2545 (ค.ศ. 2002) นอกจากนี้ 
อาเซียนยังได้ตั้งเป้าที่จะลดภาษีสินค้าทั้งหมดลงมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 0 ภายในปี ค.ศ. 2010 ส าหรับ
สมาชิกเดิม และปี ค.ศ. 2015  ส าหรับสมาชิกใหม่ ในเวลาต่อมา อาเซียนได้ขยายความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมจาก AFTA เพื่อให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์แบบและมี
ทิศทางที่ชัดเจน โดยได้ขยายความ ร่วมมือไปสู่การค้าบริการและการเชื่อมโยงทางด้าน
อุตสาหกรรม เช่น การจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ซึ่งลงนามโดย
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2541มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความได้เปรียบและ
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและภายในภูมิภาค โดยการเปิดการตลาด (Market access) และให้มี
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเดียวกัน (National treatment)  

ความร่วมมือด้านสังคม หรือความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional Cooperation)              
ของอาเซียน เป็นความร่วมมือด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านยาเสพติด และด้าน
วัฒนธรรมและสนเทศ โดยมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ  เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังที่ 5 ที่ประชุมได้ลงนามร่วมกันใน “ปฏิญญากรุงเทพปี 2538 (The 1995 Bangkok Declaration)” 
เพื่อประกาศเจตจ านงที่จะให้มีการยกระดับความร่วมมือเฉพาะด้านให้ทัดเทียมกับความร่วมมือ
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน อาเซียนได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในเร่ืองการ
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ยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน
นับเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวอาเซียน ตลอดจนปลุก
จิตส านึกในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness) 

(7) วิสัยทัศน์อาเซียน ปี 2020 
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 

2540 (ค.ศ.1997) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ไทยเป็นผู้ริเร่ิมให้ผู้น ารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสาร 
วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียน
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินการ ให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก  ประเด็นส าคัญ
ที่ไทยผลักดันจนส าเร็จ ได้แก่ การบรรจุแนวความคิดที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาเป็นสังคม
ที่เปิดกว้าง (Open societies) และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (People 
participation) โดยอาเซียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi  Plan  
of  Action  to  Implement the ASEAN Vision 2020) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 
6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541  

การจัดท าแผนปฏิบัติการฮานอยหรือ HPA ดังกล่าว เป็นพัฒนาการที่ส าคัญยิ่งอีกก้าว
หนึ่งของอาเซียน อันจะน าไปสู่ชุมชนอาเซียนที่เอ้ืออาทรและมีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง  
ซึ่ง HPA จะน าเป้าหมายต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล                       
ที่เป็นรูปธรรมภายในก าหนดเวลาที่ชัดเจน และมีการประเมินผลทุก 3 ปี โดยได้มีการก าหนด
กิจกรรมและโครงการที่จะน าไปสู่เป้าหมายในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเฉพาะด้าน               
(Functional cooperation) ให้มีผลเป็นรูปธรรม                        

จากการประชุมผู้น าอาเซียนในปี พ.ศ. 2546 (ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 53)                   
ได้เห็นพ้องจัดต้ังประชาคมอาเซียนที่ประกอบมาด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                           
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยแต่ละเสาจะมีแผนงานในเชิงบูรณาการ              
หรือ พิมพ์เขียว (AEC Blueprint) เป็นองค์ประกอบของตัวเอง หลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียน              
คร้ังที่  12 ที่ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้น าประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้าง              
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ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 หรือปี ค.ศ. 2015 ซึ่งประเทศสมาชิกต้องให้
ความส าคัญและร่วมมือกันกับสามเสาหลักด้วย 

(8) สามเสาหลักประชาคมอาเซียน 
สามเสาหลัก (Pillars) ประชาคมอาเซียน (ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 96-71) มีดังนี ้
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 

Community: APSC) 
เพื่อเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ให้ประเทศสมาชิก

อยู่รวมกันอย่างสันติรวมถึงแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยอาเซียนได้จัดท าแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint)              
3 ประการ 

1.1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆที่ท าร่วมกัน           
เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของสมาชิก                       
ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต                     
การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 

1.2) ส่งเสริมความสงบและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงกับประชาชน
และความร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความเชื่อใจและข้อ
พิพาท โดยสันติวิธี เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่
หวาดรแวง รวมถึงต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้าม
ชาติ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ 

1.3) การมีพลวัตและและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของ
อาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน+3 กับจีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี  
(เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
เพื่อท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต เดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ                   

การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดท าแผนงาน การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการการด าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน 
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2.1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) 
โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี หรือผู้ เชียวชาญ                       
และเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 

2.2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้
ความส าคัญกับประเด็นเร่ืองของนโยบายที่ช่วยส่งเสริมการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการ
แข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยี สารสนเทศ และพลังงาน) 

2.3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง                
และขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก 

2.4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีการร่วมกันอย่างชัดเจน โดยการจัดท าเขต
การค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายการผลิตหรือจ าหน่ายภายในอาเซียน
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอ่ืนของโลก 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) 

อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558 โดยมุ่งหวังให้
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมเอ้ืออาทรและแบ่งปัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี                  
มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ประกอบไปด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่ 

3.1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
3.3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
3.4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
3.5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
3.6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา 

ทั้งนี้โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับ
รัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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 2.1.2 กลไกการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
ส านักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2553) ได้เสนอ “กลไกการด าเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน” ไว้จ านวน 5 ข้อ ดังนี ้ 
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) หรือการประชุมผู้น าอาเซียน              

เป็นกลไกการด าเนินงานระดับสูงสุดของอาเซียน โดยจะมีการประชุมปีละ 1 คร้ัง ในราวเดือน
พฤศจิกายน เพื่อให้แนวนโยบายในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ  และริเร่ิมกิจกรรม
ใหม่ ๆ ของอาเซียน รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) เป็น
กลไกการด าเนินงาน ระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของอาเซียน นับว่าเป็นศูนย์กลาง
ของการด าเนินการทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกือบทั้งหมด  AEM มีการประชุมอย่างเป็นทางการปี
ละคร้ัง ในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อก ากับ ดูแล และพิจารณาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนตามแนวทางที่ผู้น าอาเซียนก าหนด รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือ                     
ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และการขยายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา นอกจากนี้ อาเซียนยังมีการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  (AEM Retreat) อีกปีละ 1 คร้ัง ในช่วง                        
เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้แนวทางการด าเนินการ และแก้ไขปัญหาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่เป็นเร่ืองจ าเป็นหรือเร่งด่วน 

3. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน  (Senior Officials Economic 
Meeting: SEOM) เป็นกลไกการด าเนินงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับอธิบดี  มีการประชุมปี
ละ 4 คร้ังเป็นอย่างน้อย (ประมาณ 3 เดือนคร้ัง) SEOM จะเป็นศูนย์กลางที่ดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการทางการค้าทั้งที่เป็น
ภาษีและมิใช่ภาษีของอาเซียนภายใต้ความตกลง AFTA การเร่งรัดการรวมกลุ่ม 11 สาขาส าคัญเพื่อ
ไปสู่การเป็น AEC และการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน  นอกจากนี้ SEOM ยังมี
หน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนอีกด้วย 

4. การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานที่อยู่ภายใต้ SEOM เป็นการประชุมของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแขนงต่าง ๆ เช่น 

คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลง  CEPT (CCCA)                      
มีประชุมปีละ 4 คร้ัง เพื่อด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการลดภาษีและยกเลิกข้อกีดกัน            
ทางการค้าตามความตกลง CEPT และความตกลง/พิธีสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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คณะท างานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (Working Group on Industrial 
Cooperation: WGIC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการด าเนินการของโครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO) โดยมีประชุมปีละ 3 คร้ัง 

คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: 
CCI)   มีประชุมปีละ 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาด าเนินการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน  
(ASEAN Investment Area: AIA) และขยายความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างอาเซียนกับ            
ประเทศคู่เจรจา 

คณะกรรมการประสานงานด้านบริการ (Coordinating Committee on Services: CCS) 
ประชุมปีละ 4 คร้ัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อผูกพันการเปิดเสรี               
การค้าบริการในอาเซียน และขยายความร่วมมือด้านบริการในสาขาส าคัญ 

5. ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการตามนโยบายของผู้น าอาเซียนในด้านต่าง  ๆ อ านวยความสะดวกใน
การประชุมของอาเซียนทุกระดับ เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 2.1.3 สถานการณ์ของประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.1.3.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเทศไทย 
การน าอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานผลิตร่วมกัน (Single Market and Production 

Base) หมายถึงการท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีประกอบไปด้วย 5 สาขา คือ สินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานเสรี โดยการเปิดเสรีดังกล่าว ท าให้มีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
เกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่ศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ สามารถวิเคราะห์แยก
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นรายสาขาได้ดังนี้ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 
2553) 

1) การเปิดเสรีด้านการค้า ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ซึ่งเร่ิมขึ้น              
ในปี 2535 โดยมีการทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  และ
ในปี 2553 ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
และบรูไน จะต้องลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ 0% ในรายการ Inclusive List ขณะที่
ประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามต้องทยอยลดอัตราภาษี
ศุลกากรจนเหลือ 0% ภายในปี 2558 
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การเปิดเสรีการค้าของอาเซียนท าให้สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยได้เปรียบคู่แข่ง
ในอาเซียน  ขณะที่สินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่ รุนแรงขึ้น                 
โดยกลุ่มสินค้าส่งออกที่คาดว่าจะได้เปรียบจากการเปิดเสรีดังกล่าวมีหลายรายการ  เช่น ข้าวโพด 
ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์  ในตลาดอินโดนีเซียเสื้อผ้าส าเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ในตลาด
มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่งออกบางรายการจ าเป็นต้องปรับตัว ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผ้าผืน เม็ดพลาสติก ในตลาดอินโดนีเซีย ยางพารา ผ้าผืน
ในตลาดฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการปรับตัวของสินค้าเกษตร ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาระบบชลประทานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวรวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรอีกด้วย ในส่วนของแนวทางปรับตัวของสินค้าอุตสาหกรรมนั้นผู้ประกอบการควรหันมา
แข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
& Innovation) ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากนี้  ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2555) ยังกล่าวถึง               
สาเหตุที่ท าให้สินค้าส่งออกของไทยบางรายการแข่งขันได้ยากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่เป็นข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง  AFTA เช่น ปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้า มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) การที่บางประเทศยังคงปกป้องผู้ผลิต
ในประเทศของตน รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการของไทยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง 
AFTA เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก AFTA มีมากขึ้น 

2) การเปิดเสรีด้านบริการ สิงคโปร์มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียนและ
น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดเสรีด้านบริการ โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ซึ่งสิงคโปร์มีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหนือประเทศอ่ืนในอาเซียน รวมทั้งไทยอยู่มาก อย่างไรก็ตามไทย
ก็มีศักยภาพสูงในการให้บริการ ในบางสาขาโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว (Hospitality) ซึ่งไทยมี
จุดแข็งอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นท าเลที่ตั้ง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ให้บริการที่เป็นมิตรของคนไทยที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงสาขาการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ ไทยก็มีจุดแข็งไม่เพียงแต่มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล แต่ยังมีจุดเด่นด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป (ต่ ากว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมาก) 
รวมทั้ง มีบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งด้าน Medical Care (บริการรักษาทางการแพทย์) 
Health Care (บริการดูแลสุขภาพทั่วไป) Aging Care (บริการดูแลผู้สูงอายุ) และ Beauty Care 
(บริการด้านความงาม) ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจบริการที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ 
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ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2556) กล่าวถึงกิจบริการหลายรายการ
เร่ิมทยอยเปิดเสรีให้ชาติสมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนใน สัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าได้แล้ว เช่น 

ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ก าหนดให้ต่างชาติลงทุนได้ 70% แล้ว หากไทยไม่มีการพัฒนาเพื่อรับมือกับการ
ไหลเข้ามาของทุนต่างชาติ จะท าให้ภาคบริการของไทย ไม่สามารถแข่งขันได้ และมีฐานะเป็นเพียง
แหล่งลงทุนที่ได้ประโยชน์จากการจ้างงานเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้ประโยชน์ในฐานะผู้ลงทุน หรือ
เจ้าของกิจการที่จะมีส่วนในผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจบริการในกรอบของอาเซียน 

3) การเปิดเสรีด้านการลงทุน จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จะท าให้การลงทุน
ทางตรงจากประเทศอาเซียนด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการ
ขยายฐานการผลิตหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป รับเหมาก่อสร้างเหมืองแร่ รวมทั้ง ภาค
การผลิตอ่ืนที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญ 

ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2555) กล่าวถึงข้อตกลงเปิดเสรี           
ด้านการลงทุนจึงมักจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองการอนุญาตหรือไม่  อนุญาตให้ด าเนินการได้โดยนักลงทุน
ต่างชาต ิ(หรือการก าหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของของนักลงทุนต่างชาติ) ความยาก/ง่ายในการเข้า
มาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบสาขาที่กล่าวถึง  เหล่านั้น หรือในทางวิชาการมักจะ
เรียกรวมๆ กันว่าเป็นเร่ือง”การเข้าสู่ตลาด” และเมื่อนักลงทุนตัดสินใจและสามารถเข้ามาลงทุนได้
แล้ว เร่ืองที่จะเป็นข้อกังวลส าหรับนักลงทุนต่างชาติต่อไปก็คือ การปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติ ซึ่ง
โดยปกติก็จะเรียกร้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ  อยากให้ปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติเฉก
เช่นเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศ (การปฏิบัติเยี่ยงชาติ หรือ National Treatment) นอกจากนั้น  
ก็ยังมีประเด็นในเร่ืองการระงับข้อพิพาท  (Dispute Settlement) และข้อตกลงร่วมกัน                      
(Mutual Recognition Agreement: MRA) ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างคู่ภาคี ซึ่งเป็นเพียงการขีดกรอบ
โครงร่างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ เปิดเสรีด้านการลงทุนเท่านั้น รายละเอียดที่จะต้องพิจารณานั้น
ยังมีอีกมากมาย รวมถึงการต้องตระหนักการลงทุนของชาวต่างชาติอาจได้รับประโยชน์ เช่น                
อาจก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มผลิตภาพ และท าให้ประเทศได้ประโยชน์จากมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจที่สร้างขึ้น  ดังนั้นจึงต้องเร่ิมมีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ  
เพราะในแต่ละเร่ืองที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้นน้ันยังมีประเด็นย่อยที่เราจะต้องพิจารณาอีกมาก 

4) การเปิดเสรีด้านเงินทุน ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดของการเปิดเสรีที่ชัดเจน                      
ภายในประเทศไทย แต่ได้มีการตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะเร่งพัฒนาตลาดทุนร่วมกันจนน าไปสู่การ
รวมตัวของตลาดทุนในอาเซียนและยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรีมากขึ้น แต่ยังคงต้อง
ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะเร่ิมเห็นเป็นรูปธรรม  
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5) การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างมาก
เนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวอาจท าให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศทีมีค่าตอบแทนต่ า  
(โดยเฉพาะประเทศในแถบอินโดจีนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมถึงไทย) ไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูง
กว่าและมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งหลายฝ่ายเร่ิมเป็นห่วงว่า
การเปิดเสรีแรงงานฝีมือ จะท าให้แรงงานผีมือของไทยในบางสาขาย้ายไปท างานในมาเลเซียและ
สิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกร มีผลให้ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่
มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไป นอกจากนั้น ในระยะยาว หากมีการขยายกรอบ
ความร่วมมือเป็น ASEAN+3 หรือ ASEAN+6 ก็มีความเป็นไปได้ว่าแรงงานฝี มือในบางสาขา            
อาทิ การเงินการธนาคาร รวมถึง IT จากประเทศเหล่านี้จะเข้ามาแย่งงานบุคลากรไทยมากขึ้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้น อย่างเต็มรูปแบบภายในปี  2558                 
จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนคร้ังส าคัญของเศรษฐกิจไทยในทุกด้าน ทั้งการค้าสินค้า  การค้าบริการ                
การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลง AEC มีแนวโน้มที่ไทยจะหันมา
ค้าขายกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น สวนทางกับประเทศตลาดหลักจะเร่ิมลดบทบาทลง  ขณะที่           
การเปิดเสรีด้านบริการจะส่งผลให้การแข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้น  ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเพิ่ม
บทบาทของภาคบริการให้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากขึ้น  ในส่วนของ
อุตสาหกรรมที่ไทยเร่ิมจะสูญเสียความความสามารถในการแข่งขันก็จ าเป็นที่จะต้องย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันโดย
ใช้โอกาสจากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้กรอบ AEC ส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี จะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น  ซึ่งบุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ               
ของไทยจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา 
ซึ่งบุคลากรไทยยังเสียเปรียบคู่แข่งอ่ืน ๆ ในอาเซียนอยู่มาก รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน
การท างานที่เป็นสากล เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ซึ่งจะมีส่วนท าให้ค่าเงินมีความ              
ผันผวนมากขึ้นท าให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวในการบริหารต้นทุนและ          
ปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ดี 

2.1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงานในต่างประเทศ 
สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ (2553) กล่าวไว้ว่า การเดินทางไปท างานต่างประเทศ

ของคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีอยู่ 5 ช่องทางด้วยกัน คือ (1) การเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง (2) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทผู้ได้รับอนุญาต
จัดหางานเป็นผู้จัดส่ง  (3) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจ้างพาไปท างาน                        

DPU



26 

(4) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจ้างส่งไปฝึกงาน  และ (5) การเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 จ านวนแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามสาขาอาชีพ ปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมา: ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

พิจารณาจากภาพที่ 2.2 ในปี 2554 หมวดสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานประเภท
ควบคุมเคร่ืองจักรและประกอบชิ้นส่วนภายในโรงงานได้รับอนุญาตให้เดิ นทางไปท างาน
ต่างประเทศมากที่สุดมีจ านวน 16,400 คน คิดเป็นร้อยละ 51.42 รองลงมาคือ หมวดสาขาอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง  ๆ เช่น ช่างต่าง ๆ จ านวน 15,510 คน (ร้อยละ 17.19)                
หมวดสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือ ด้านการเกษตรและประมง จ านวน 12,870 คน (ร้อยละ 14.26) 
หมวดสาขาอาชีพพื้นฐาน ซึ่งเป็นแรงงาน ด้านการผลิต ก่อสร้าง เกษตร ฯลฯ จ านวน 5,694 คน 
(ร้อยละ 6.31) และหมวดสาขาอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3,364 คน            
(ร้อยละ 3.73) ตามล าดับ 

2.1.3.3 ตลาดแรงงานในประเทศไทย 
จากนโยบายรัฐบาลในส่วนของกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 23 

พฤศจิกายน 2555 ได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานในประเทศไทยแล้วที่ส าคัญ ๆ ดังนี้                    
(กระทรวงแรงงาน, 2555) 

1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ฉบับที่ 

7 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เป็นวันละ 300 บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และ
เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี  2556 และเพิ่มขีด
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ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เป็นมาตรการเดิมและ
ก าลังจะสิ้นสุดในปลายปี 2555 โดยให้ต่อระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก 1 ป ี

2) การยกระดับฝีมือแรงงาน 
ได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือและศักยภาพ

ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ
ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ท าให้ก าลัง
แรงงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน 

3) การ เต รียมรอง รับการ เปิดการ เคลื่ อนย้ ายแรงงานเส รีภายใต้ประชาคม              
เศรษฐกิจอาเซียน 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 และเตรียมจัดตั้งศูนย์เตรียม
ความพร้อมก าลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนในทุกจังหวัด รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถให้
มีการจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ให้สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา 
รวมทั้งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริการสุขภาพ และพัฒนา
ระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการไปท างาน
ในต่างประเทศ 

2.1.3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาคการศึกษาประเทศไทยกับอาเซียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552ก) ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการ

ต่างประเทศจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เร่ือง ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค: 
สู่การขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ระหว่างวันที่ 3–4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ 
โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ  โดยการประชุมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาของไทยเพื่อหาแนวทาง  ความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนที่จะ
สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  อันจะน าไปสู่การจัดท าร่าง
ข้อเสนอแนะความร่วมมือด้านการศึกษาไทยในกรอบอาเซียน โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย ดังนี ้ 

(1) วิวัฒนาการของอาเซียนซึ่งก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 
โดยสมาชิกก่อต้ัง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งได้ร่วมลง
นามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อร่วมส่งเสริมความเข้าใจ เสถียรภาพ ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน 
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(2) อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการรวมตัวระหว่างกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของระดับการพัฒนาระหว่างกลุ่ม
ประเทศ อาเซียนเก่า 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) และสมาชิก
อาเซียนใหม่ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิก
ใหม่ ลดปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร พัฒนาระบบข้าราชการ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  

(3) ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีลักษณะส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ การเป็น
ประชาคมเปิด (Open) มีพลวัตร (Dynamic) และมีพลานุภาพ (Resilient) อย่างครอบคลุมทุกมิติที่
เป็นการด าเนินการของอาเซียนตั้งแต่แรกเร่ิม ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติด้านความมั่นคง และ
มิติสังคมวัฒนธรรม  

(4) การพัฒนาแนวทางการศึกษาของประเทศในกรอบอาเซียนควรเร่ิมจากการวิเคราะห์
เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นประเทศไทยมีศักยภาพในการด าเนินการ  เน้นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning Methodology) ควรน าเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ การจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์เป็น  รู้จักการคิดนอก
กรอบ ควรเลือกประเด็นพัฒนาการศึกษาในบริบทที่สามารถปฏิบัติได้จริง  

(5) การศึกษาจะต้องพัฒนาพร้อมกับองค์ความรู้เพื่อสร้างบุคลากรให้ทันกับโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจะต้องมีความข้องเกี่ยวกับการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ควรมีการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน รวมทั้งการท าความร่วมมือระหว่างกันใน
วิชาชีพทางการแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการเรียนในระดับอุดมศึกษาควร
เตรียมพร้อมรับมือการเคลื่อนย้ายของประชากรในภูมิภาค  ให้ความส าคัญต่อการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของประเทศต่างๆ ที่มีความเท่าเทียมกัน ขณะนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก าลังท า
กรอบคุณภาพการศึกษา (Quality Framework) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเคลื่อนย้ายที่เรียนและถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างกันได้ หรือสามารถเทียบปริญญาที่ประเทศในอาเซียนมอบให้ผู้เรียนของแต่ละ
ประเทศ โดยขณะนี้ มีประเทศที่ด าเนินการในเร่ืองนี้ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม โดย
ประเทศมาเลเซียรับเป็นเลขานุการ เพื่อน าไปสู่การสร้างกรอบคุณภาพในภูมิภาค 

(6) กิจกรรม ASEAN Dialogue ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน 
เช่น การท ากิจกรรมในการส ารวจทรัพยากรน้ าร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาเพื่อน
บ้านเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการสร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในอาเซียน การจัดการเรียนการสอนขั้น
พื้นฐานให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมของเด็กในภูมิภาค  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
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ตลอดชีวิต มีการปรับหลักสูตรโดยน าคุณลักษณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพและพร้อมที่จะสามารถ
เปลี่ยนผ่านให้ประเทศเพื่อนบ้านรู้จัก เช่น เร่ืองของการมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น  

(7) ควรมีการพัฒนาศักยภาพคน รวมทั้งการพัฒนาครูสอนทุกสาขาอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยเฉพาะการสอนเร่ืองภาษาต่างประเทศ  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศที่มี
ศักยภาพ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการศึกษา น านวัตกรรมมาช่วยในการเรียนการสอน ควรมีการผลิต
ครูอาเซียน  

(8) ประเทศไทยควรน ารูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้าน
การศึกษา (กรอ.) ของประเทศไทย เสนอต่ออาเซียน บทบาทของ กรอ. การศึกษา ต้องไม่มุ่งเน้น
กระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  แต่ต้องเน้นความเสมอภาคเป็นหลักซึ่งจะท าให้เกิด
คุณภาพการศึกษาในที่สุด และควรน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต่ออาเซียนด้วย  

(9) ควรให้ความส าคัญต่อประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ภายใต้
กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 หรือความร่วมมือจากประเทศนอกภูมิภาค อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐ 
หรือสหภาพยุโรป เป็นต้น การสร้างความร่วมมือดังกล่าวมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ก าลังคน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในประเทศอาเซียน การสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นต้น 

(10) ภายใต้กรอบของอาเซียน ควรศึกษาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค 
ควรมีการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน ก่อให้เกิดการค้าเสรี มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ ต้องเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ควรมีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในอาเซียน  ควรมีการเตรียมการศึกษาเร่ือง
ของอาเซียนในบริบทต่างๆ เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคล อันเป็นผลจากการออกกฎบัตรอาเซียน 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552ข) ได้
ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และส านักเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมวิชาการ
ระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่างวันที่  
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต และสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการก าหนดแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาใน
อาเซียน และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินการความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคอันจะ
น าไปสู่การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
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ในการประชุมคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน                      
มาบรรยายพิเศษ เร่ือง “We-feeling: Strengthening ASEAN Identity through Education”                      
โดยเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวถึงความส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 
ธันวาคม 2551 ซึ่งมีหลักการส าคัญเพื่อให้อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมภายในปี 2558 ประกอบด้วย 
3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจ เสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
และเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมโดยในเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจได้ก าหนด
เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานมีฝีมืออย่างมีคุณภาพ ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน รวมทั้งการ
ยกเลิกภาษีศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและบริการในอาเซียน ดังนั้น ประเทศในอาเซียนจึง
ต้องเตรียมความพร้อมของเยาวชนในภูมิภาคเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขั้นกับประเทศในภูมิภาค
อ่ืน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการด าเนินงานด้านการศึกษาของ
องค์การซีมีโอ (SEAMEO) อาเซียน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พร้อมทั้งกล่าวถึง
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ในการสร้างความแข็งแกร่งและประสบการณ์ระหว่างอาเซียน ความส าคัญ
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาทางการของอาเซียน  การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเยาวชนเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

นอกจากนี้ จากการบรรยายเร่ือง Rethinking ASEAN: Towards building ASEAN 
Community 2015 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พินิติ รตะนานุกูล, 2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาใน
ฐานเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  โดย
ผ่านการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการด าเนินการวิจัยระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยมี
บทบาทส าคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์อาเซียน นอกจากนี้ ได้
กล่าวถึงบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน  ด้วยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน  และ
คณาจารย์ การยอมรับและเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบัน การท าวิจัยร่วมและการสร้าง
เครือข่ายสารนิเทศในภูมิภาค โดยผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันจัดท าข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ดังนี ้
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1. บทบาทการศึกษาต่อเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง 
(1) การส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของกฎบัตรอาเซียน  โดยให้บรรจุ

ความรู้เร่ืองอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน และให้มีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองกฎบัตรอาเซียนด้วยการ
แปลเป็นภาษาประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วย 

(2) ให้ความส าคัญต่อหลักการประชาธิปไตย  และการเคารพต่อหลักการสิทธิ
มนุษยชน และคุณค่าของสันติภาพ โดยให้บรรจุเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรโรงเรียน 

(3) ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจอันดี และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีที่แตกต่าง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาต่าง ๆ ในภูมิภาค ด้วยการการจัดท า
ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

(4) จัดการประชุมผู้น าโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประเด็น เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาค ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าโรงเรียนและจัดท าเครือข่าย
ระหว่างกัน 

(5) จัดงานฉลองวันอาเซียน (ในช่วงเดือนสิงหาคม เช่น การร้องเพลงอาเซียน              
การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมอาเซียน  การแสดงตราสัญลักษณ์
อาเซียน การจัดค่ายเยาวชนอาเซียน การจัดเทศกาลอาเซียน และการจัดวันเด็กอาเซียน เป็นต้น 

2. บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ 
(1) พัฒนาการจัดท าแผนบูรณาการเพื่อจัดท ากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน ด้วย

การจัดท า ASEAN benchmarking และระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้ความส าคัญกับสถาบัน
การฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค 

(2) ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนนักเรียนด้วยการจัดท าระบบแสดงข้อมูลด้านการศึกษา
ที่ก าลังเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

(3) สนับสนุนการถ่ายโอนแรงงานที่มีความช านาญการในภูมิภาคอาเซียน  ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการร่วมปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้ง
การจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(4) พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เน้นศักยภาพในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก  พร้อมทั้งสามารถสนองตอบความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

3. บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรม 
(1) สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท ด้วยการจัดโครงการ

ชุมชนอาเซียนส าหรับเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในชนบทในประเทศสมาชิก 
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(2) สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนในมหาวิทยาลัย 

(3) สนับสนุนภาษาอาเซียนให้เป็นวิชาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศ                     
ในโรงเรียน 

(4) ส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาคโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
อาเซียนในหมู่เยาวชน เช่น โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม
อาเซียน โครงการวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนอาเซียน โครงการประชุมสุดยอดผู้น าเยาวชนอาเซียน 
โครงการการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์อาเซียน 

(5) จัดการประชุมด้านการวิจัยทางการศึกษาในอาเซียนด้วยการส่งเสริมการท าวิจัย
ร่วมกันและการพัฒนาด้านการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค  เพื่อให้เป็นเวทีส าหรับนักวิจัยใน
อาเซียนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค 

(6) ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน ด้วยการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว
ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน และให้มีการมอบรางวัลโครงการโรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 

(7) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ
การศึกษาเพื่อปวงชน 

(8) จัดท าเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน ส าหรับใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง
อ้างอิงส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครู 

การรวมตัวกันของอาเซียนนับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
พัฒนาความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในมิติต่างๆ  ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก 

2.1.3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 10 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ร่วมกันจัดท ามีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที)          
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดการลงทุน โดยแผนแม่บทฉบับนี้มีความชัดเจนในการก าหนดแผนงาน 
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เป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการในระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2558) รวมทั้งสนับสนุนการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ มี 5 ประการ ดังนี้ 1) ใช้ไอซีทีเป็น
เคร่ืองมือในการผลักดันให้อาเซียนเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) อาเซียนเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีของ
โลกแห่งหนึ่ง 3) ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4) ไอซีทีมีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของอาเซียน และ 5) น าแผนแม่บทฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและอ่ืน ๆ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและ
ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ให้เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่อาเซียนวางไว้  ไอซีทีจึงเป็น
เคร่ืองมือหลักของอาเซียนในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไอซีทียุคหน้าและทุนมนุษย์การสนับสนุนอุตสาหกรรมคอน เทนต์                        
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายและการก ากับดูแลที่
เอ้ือต่อการพัฒนา ไอซีทีสามารถรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งและก่อให้เกิดตลาดเดียว (Single Market) 
และในขณะเดียวกัน อาเซียนจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับชุมชนต่าง ๆ ของตน และขยับสถานะ
ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางไอซีทีที่รวมทุกกลุ่มคนและ มีความเจริญอย่างมั่งคั่งและท้ายที่สุดเป็น
ภูมิภาคที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ                 
ฉบับนี้ดังต่อไปนี้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) 

1) สร้างพลังให้แก่ประชาชน (Empowering): โดยการช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะ มีเทคโนโลยี มีการเชื่อมต่อโครงข่าย และมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ไอซีที
ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Transformational): โดยการใช้ไอซีทีมาเปลี่ยนวิถีชีวิต
จากรากฐาน ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิต การเรียนรู้ การท างาน และการสันทนาการ 

3) ก่อให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึง (Inclusive): โดยการให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งรัฐบาล ประชาชน และธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นทั้งกลุ่ม       
ที่พัฒนาแล้วก าลังพัฒนา กลุ่มชาวชนบท ชาวเมือง กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ รวมไปถึง กลุ่มที่มี และ /หรือ                     
ไม่มีความพิการ 

4) กระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโต (Vibrant): โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมกับการท าธุรกิจ และมีความน่าสนใจเพื่อให้ (อุตสาหกรรม) ไอซีที
เจริญเติบโตและประสบความส าเร็จในท้ายที่สุด 

5) สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integrated): โดยที่จะมีการเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนทั้งในระดับระหว่างรัฐบาล ประชนชน และธุรกิจต่าง ๆ 
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2.1.4 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน 
อาเซียนมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี  2558 โดยวิสัยทัศน์

ของผู้น าอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเมื่อปี 2551 อาเซียนได้จัดท ากฎบัตรอาเซียน เพื่อวาง
กรอบกฎหมายและโครงสร้างขององค์กรโดยโครงสร้างขององค์กรประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก 
ได้แก่ ประชาคมการเมือง และความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยอาเซียนได้จัดท าแผนงาน (Blueprint) ส าหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ในแต่ละเสา ท าให้ประเทศไทยเกิดการ เตรียมความพร้อมดังนี้ (กรมอาเซียน, 2555ข) 

1. การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยราชการไทยด าเนินการเพื่อก้าวสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดตั้งกลุ่มส่วนงานที่รับผิดชอบ ประสานงาน 
เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีของไทยภายใต้กรอบอาเซียน รวมถึงร่วมมือให้ความส าคัญกับด้านการศึกษา               
เพื่อให้มีความรู ้

2. การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นจากการประชาสัมพันธ์ หรือจากสื่อต่างๆ เพื่อให้ตระหนักรู้ และ
รวมถึงการสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียน 

3. การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนและแรงงาน เพื่อให้ภาคเอกชนและแรงงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการที่อาเซียนมุ่งสู่การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกด้วย 

ในอีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให้ฝ่ายภาค
การศึกษาเกิดการตระหนักและได้จัดการประชุมในเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้สรุปจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติแนวคิดการศึกษาโดยให้เกิดการเป็นรากฐานความส าคัญในการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิด ความเข้าใจกันระหว่าง
ประเทศและเศรษฐกิจโลก ต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ด้วย (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555) 
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2.1.5 อาชีพที่อาเซียนคาดหวัง 
อรจินดา บุรสมบูรณ์ และอาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ (2554) กล่าวไว้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนน ามาสู่การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนอย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรี  โดยกิจกรรม
ดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มของการประกอบอาชีพในปี 2558 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนี้ 

(1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี ประเทศไทยได้ผูกพันเสรีทุกรายการไว้ภายใต้  AFTA            
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) สินค้าในบัญชีลดภาษี จ านวน 8,287 รายการ ซึ่งได้ลดภาษีลงเหลือ 0 % 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 และ (2) สินค้าเกษตรอีก 4 ชนิด ภายในบัญชีอ่อนไหว ประกอบด้วย กาแฟ 
มันฝร่ัง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก  จ านวน 13 รายการย่อย ซึ่งลดภาษีลงเหลือ 5 % ตั้งแต่             
1 มกราคม 2553 ล่าสุดอาเซียนได้ปรับปรุงความตกลง AFTA ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และได้จัดท า
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2553 โดยเป็นความตกลงที่ครอบคลุมมาตรการส าคัญต่อการส่งออกและ
น าเข้าสินค้าอย่างเสรี โดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่ การก าหนดให้ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเฉพาะใน
เร่ืองที่จ าเป็นและโปร่งใส การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกทางการค้า หลักปฏิบัติด้าน
ศุลกากร กฎระเบียบทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช มาตรการเยียวยาทางการค้า  

(2) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี อาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อมาอาเซียนได้
เห็นชอบแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งได้ก าหนดให้ท าการ
เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการโดยการจัดท าข้อผูกพันในด้านการเปิดตลาด  (Market Access) การให้
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) รวมทั้งสิ้น 12 สาขาใหญ่ ประกอบด้วย 128 สาขาย่อย 
โดยการยกเลิกอุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้  อย่าง
น้อยร้อยละ 70 ภายในปี 2558 (ภายในปี 2553 ส าหรับ 4 สาขาเร่งรัด ได้แก่ e-ASEAN                             
(สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และสาขาขนส่งทางอากาศ    
และภายในปี 2556 ส าหรับสาขาโลจิสติกส์) โดยได้แบ่งเป็นสาขาบริการทั้ง 12 สาขา ได้แก่           
1) บริการธุรกิจ เช่น  บริการวิชาชีพทางบัญชี กฎหมาย คอมพิวเตอร์ โฆษณา เป็นต้น                              
2) บริการสื่อสาร เช่น โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 3) บริการก่อสร้างและวิศวกรรม                
เช่น การก่อสร้างอาคาร การติดตั้ง เป็นต้น 4) บริการจัดจ าหน่าย เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก                          
ตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น 5) บริการทางการศึกษา เช่น  ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา                      
หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 6) บริการสิ่งแวดล้อม เช่น บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสีย เป็นต้น                        
7) บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร ประกันภัย เป็นต้น  8) บริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                   
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เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟื้น เป็นต้น 9) บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ตัวแทนน าเที่ยว เป็นต้น 10) บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา  เช่น ห้องสมุด              
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 11) บริการขนส่ง เช่น การขนส่งทางราง บก น้ า เป็นต้น และ (12) บริการอ่ืนๆ  

(3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี อาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการ
ลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) ในปี 2541                
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส  เป็นแหล่งดึงดูด                
การลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย                   
ในการเปิดเสรีการลงทุนในปี 2558 อาเซียนได้ทบทวนความตกลงด้านการลงทุน AIA ให้เป็นความ
ตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA )                
ที่มีขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยผนวกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน
ที่มีอยู่เดิมให้เข้าอยู่ภายใน ACIA โดยความตกลง ACIA ครอบคลุม 4 ประเด็นหลักใหญ่                       
คือ การเปิดเสรีการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน การอ านวยความสะดวกการลงทุน                            
และการคุ้มครองการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) 
และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) นอกจากนี้ ขอบเขตของการเปิดเสรีครอบคลุม
ธุรกิจ 5 ภาคและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และภาคการผลิต 
ประ เทศไทยมีนโยบายที่ จ ะ เปิดตลาดบริการด้ านการ เ งินส าห รับอา เซี ยนในปี  2558                        
ในสาขาหลักทรัพย์  ได้แก่  การค้า เพื่อบัญชี ตนเองหรือบัญชีลูกค้า  การบริหารท รัพย์สิน                        
การบริการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงิน และสาขาการให้ค าปรึกษาและบริการเสริม
อ่ืนๆ ในด้านการให้บริการทางการเงิน จะท าการผูกพันเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ไม่รวมถึงธนาคาร
พาณิชย์ และบริษัทประกันภัย โดยจะเปิดให้มีการถือหุ้นโดยต่างชาติได้ในธุรกิจหลักทรัพย์ได้                
100 % ยกเว้นธุรกิจการจัดการลงทุนต้องถือหุ้นโดยสถาบันการเงินภายในประเทศอย่างน้อย 50 % 
ในช่วง 5 ปีแรก  

แผนน าร่องด้านตลาดแรงงานของอาเซียน (Pilot Free Labor Market Plan) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Language Communication Skills) ว่ามี
ความส าคัญต่อการท างานในประเทศ ในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพ 7 ประเภทที่สามารถ
เข้าท างานที่ใดก็ได้เมื่ออาเซียนมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค .ศ. 2015                  
(หรือ พ.ศ. 2558) 7 อาชีพดังกล่าว ได้แก่ 1) แพทย์ 2) ทันตแพทย์ 3) พยาบาล 4) วิศวกร 5) สถาปนิก 
6) นักส ารวจภูมิศาสตร์/นักทรัพยากรธรรมชาติ 7) นักบัญชี (Bangkok Post Online News, 2009)              
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารการบรรยายของ Dang (2011) เร่ือง ASEAN Regional 
Qualifications Framework: Current Architecture and Challenges ในการประชุม Asia-Europe 
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Meeting (Workshop 5: External Dimensions of the European Qualifications Framework and 
Potential of Policy Co-Operation with other Regions) ที่เมือง Budapest ระหว่าง                               
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2011 ซึ่งจัดโดย ASEM Education and Research Hub for Lifelong 
Learning ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาเซียนต้องการร่วมกัน (7 MRAs on Sectoral 
Qualifications; MRA=Mutual Recognition Arrangement) ได้แก่ 1) วิศวกรรม (Engineering)                    
2) สถาปัตยกรรม (Architectual) 3) การส ารวจ (Surveying) 4) การพยาบาล (Nursing) 5) การแพทย์ 
(Medical) 6) ทันตแพทย์ (Dental) และ 7) การบัญชี (Accounting) 

ในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่                          
29 พฤศจิกายน 2552 (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2552) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวไว้ว่า  “อาเซียนคือ
ทางเลือกของลูกหลาน” โดยเน้นเร่ืองความส าคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของเสาหลัก 3 ประการคือเร่ืองการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรม การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน  จะกลายเป็นตลาดที่เข้ามาแล้วสามารถ
ค้าขายกับประชากรของคนทั้ง 10 ประเทศ แต่ละประเทศจะได้รับส่วนแบ่งจากตลาดนี้เท่าไรขึ้นอยู่
กับความพร้อมด้านโครง สร้างพื้นฐาน และด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้น นอกจากนี้ 
เลขาธิการอาเซียนยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า “ประชาคมอาเซียน” ก่อตั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังมีทางเลือก 
และมีความท้าทายในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะอาชีพวิศวกร สถาปนิก  แพทย์ นักบัญชี 
และบุคลากรที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2558 จะมีข้อตกลงรับรองหลักสูตรการเรียนการ
สอนในวิชาชีพเหล่านี้ระหว่างประเทศในสมาคม แต่ผู้ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ต้องมีความสามารถ
ในสาขาเหล่านั้นอย่างแท้จริง 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2551) ได้รายงานว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน ในปี 2535 ตามข้อเสนอของ นายอานันทน์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีไทยใน
สมัยนั้น เพื่อเป็นกลไกช่วยขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  
ขณะนี้ (ปี 2551) ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม  6 ประเทศ ได้ลดภาษีสินค้าในกรอบ AFTA                    
ทุกรายการลงเหลือร้อยละ 0-5 โดยสินค้าร้อยละ 80  มีอัตราภาษีที่ร้อยละ 0 แล้ว ส่วนสินค้าที่เหลือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมมีเป้าหมายที่จะลดอัตราภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี 2553 และประเทศ
สมาชิกใหม่ในปี 2558 ส าหรับการค้าบริการ ได้ทยอยเปิดเสรีมากขึ้นเร่ือยๆ โดยมุ่งเน้นใน 7 สาขา 
คือ การเงิน ขนส่งทางทะเล ขนส่งทางอากาศ การสื่อสาร โทรคมนาคม การท่องเที่ยว ก่อสร้าง และ
บริการธุรกิจ ส่วนการลงทุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ด าเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการ
ลงทุนครอบคลุมสาขาการผลิต เกษตร ประมง  ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาขา
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ดังกล่าว (Services Incidental) แต่ยังจ ากัดเฉพาะการลงทุนโดยตรง ไม่รวมถึงการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ (Portfolio Investments)  

อาเซียนมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN 
Industrial Cooperation: AICO) ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเอกชน AICO มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน  โดยสนับสนุนการแบ่งการผลิต
ภายในภูมิภาค ลดต้นทุนการผลิตโดยการลดภาษีน าเข้าสินค้าส าเร็จรูป กึ่งส าเร็จรูป และวัตถุดิบ            
แต่มีเพียงอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงนี้   พัฒนาการในด้านแนวคิด
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่  8 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้น าประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้
มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน  ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งอาจะเป็นไปในท านองเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในระยะเร่ิมต้น โดยอาเซียนได้
ด าเนินการหลายด้านเพื่อผลักดันการจัดตั้ง  AEC โดยแนวทางที่ส าคัญหนึ่ง คือ การน าร่อง              
ในการรวมกลุ่ม 11 สาขาส าคัญ ได้แก่ (1) ยานยนต์ (2) ผลิตภัณฑ์ไม้ (3) ผลิตภัณฑ์ยาง (4) สิ่งทอ                     
(5) ผลิตภัณฑ์เกษตร (6) ผลิตภัณฑ์ประมง (7) อิเล็กทรอนิกส์ (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ                          
(9) สุขภาพ (10) การท่องเที่ยว และ (11) การบิน เพื่อส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ              
การลงทุน และแรงงานฝีมือในสาขาน าร่องทั้ง 11 สาขา และสร้างการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมพร้อม
ก าหนดประเทศผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators)  ในแต่ละสาขา ได้แก่  

(1) ประเทศอินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
(2) ประเทศมาเลเซีย   สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 
(3) ประเทศพม่า   สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาผลิตภัณฑ์ประมง 
(4) ประเทศฟิลิปปินส์  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) ประเทศสิงคโปร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
(6) ประเทศไทย   สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน 
การจัดท าแผนงาน (Roadmap) ของแต่ละสาขาที่ระบุมาตรการส าคัญทั้งที่เป็นมาตรการ

ร่วมและมาตรการเฉพาะของแต่ละสาขาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม  โดยเฉพาะการเร่งขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ทั้งในด้านการค้าสินค้า  (การเร่งลดภาษีสินค้าในสาขาส าคัญ การขจัดมาตรการกีดกัน                 
ทางการค้า ที่ไม่ใช่ภาษี) การค้าบริการ และการลงทุน ให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตได้อย่าง
เสรี รวมทั้งส่งเสริมการ “Outsource” ภายในภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ ในอาเซียน ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบให้เพิ่มสาขาโลจิสติกส์เป็น
สาขาใหม่สาขาที่ 12 โดยมีเวียดนามเป็นผู้ประสานงานหลักของสาขาดังกล่าว  การส่งเสริมการ
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รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาส าคัญจะช่วยให้ไทยสามารถขยายการค้าและการลงทุนในสาขาที่
ไทยมีศักยภาพได้มากขึ้น 

นอกจาก ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพซึ่งเป็นบัณฑิตในระดับปริญญาตรีแล้วอาเซียนยัง
ต้องการผู้ประกอบอาชีพในระดับช่างฝีมืออีกมาก (กระทรวงแรงงาน, 2553) ซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพ
เป็นช่างฝีมือมักจะจบการศึกษาในระดับอาชีวะ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร (ปวช. และ
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปวส.) จากรายงานสรุปผลการจัดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 
คร้ังที่ 8 ระหว่างวันที่ 18–23 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2  อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี แสดงให้เห็นว่า มีช่างฝีมือ 21 ประเภทที่อาเซียนคาดหวัง ได้แก่  

(1) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding)   
(2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
(3) สาขาปูกระเบื้อง (Wall &Floor Tilling)  
(4) สาขาท่อและสุขภัณฑ์ (Plumbing)  
(5) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics)  
(6) สาขาเว็บดีไซน์ (Web Design)  
(7) สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)  
(8) สาขาก่ออิฐ (Brick Laying)  
(9) สาขาไม้เคร่ืองเรือน (Cabinet Making)  
(10) สาขาต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)  
(11) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)  
(12) สาขาซ่อมรถยนต์ (Automobile Technology)  
(13) สาขาบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (Restaurant Service)  
(14) สาขาประกอบอาหาร (Cooking)  
(15) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)  
(16)  สาขาออกแบบขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineer Design CAD) 
(17) สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)  
(18) สาขาเคร่ืองปรับอากาศ (Refrigeration)  
(19) สาขาเทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling) 
(20) สาขาเสริมความงาม (Beauty Therapy)  
(21) สาขาแต่งผม (Hair Dressing)  
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การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นทุก 2 ปีในกลุ่มอาเซียน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 10  ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐาน 
ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ โดยมีประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อ
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และค่านิยมที่ดีของการท างานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ 
ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันพัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงานและเป็นเวที
สร้างการยอมรับในความเป็นเลิศด้านฝีมือ  อีกทั้งยังช่วยพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ใน
ระดับสูง นอกจากนี้ กฏบัตรอาเซียน ยังได้ระบุถึงองค์กรที่แสดง ความร่วมมือด้านอาชีพระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจากผลการสังเคราะห์เอกสารขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียนดังกล่าวพบว่า แต่ละองค์กรมีการด าเนินงานและมีกิจกรรมระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาชีพหรือวิชาชีพที่มีองค์กรความร่วมมือระหว่างอาเซียนเป็นอาชีพหรือวิชาชีพที่
เป็นที่ต้องการและต้องมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐาน ส าหรับองค์กรความร่วมมือ
ด้านอาชีพระหว่างประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระดับรัฐมนตรี
อาเซียน (ASEAN Sectoral Ministerial Bidies) ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน พบว่าในระดับรัฐมนตรีอาเซียนมีจ านวน 14 องค์กร               
ความร่วมมือส่วนองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนประกอบด้วย 1) รัฐสภา มีจ านวน 1 องค์กร                   
2) องค์กรภาคธุรกิจ มีจ านวน 19 องค์กร 3) สถาบันวิชาการ มีจ านวน 1 องค์กร 4) องค์กรภาคประชา
สังคม มีจ านวน 52 องค์กร และ 5) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซียน มีจ านวน 4 องค์กร 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 2.2.1 ความหมายของการรับรู้ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ของความหมายไว้ ดังนี้ 
นันทิกร ทองคลองไทร (2550) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการ

ทางสมองซึ่งได้ตีความหรือแปลความหมายข้อมูลได้ที่จากการสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้า                      
โดยอาศัยความรู้สึกและมีการแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ จากการตีความนั้น  ๆ ออกมาเป็น
พฤติกรรมที่มีความหมายและเข้าใจได้ 

ธีรวัฒน์ จิตรประสงค์ (2550) กล่าวว่าการรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความหมาย
หรือแปลความของข้อมูลสิ่งเร้า จากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจจาก
การตีความน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมโดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
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Garrison and Magoon 1979 (อ้างถึงใน ชลธิชา สว่างเนตร,2542) กล่าวว่า การรับรู้ 
หมายถึง  กระบวนการซึ่งสมองตีความหรือแปลข้อความที่ได้จากการสัมผัส (Sensation)                          
ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่าง ๆ) กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้า ท าให้ทราบว่าสิ่งเร้าที่สัมผัส              
เป็นอะไร มีความหมายหรือลักษณะอย่างไร โดยการที่จะรับรู้สิ่งเร้าที่มาสัมผัสได้นั้นต้องอาศัย
ประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการตีความหมายหรือแปลความ 

สร้อยตระกูล (ติวยายนต์) อรรถมานะ (2541) และ จรัญญา ปานเจริญ (2553)                       
มีความเห็นสอดคล้องกันในเร่ืองการรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัวอันเกิดจากสิ่งเร้าผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส จากนั้น
จะแปลความหมายออกมาจากความรู้สึกแล้วแปลความหมายจากความรู้สึกนั้น ๆ เกิดเป็นการรับรู้
ขึ้น ซึ่งการรับรู้ของคนสองคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 

Silverman (2002, p. 143 อ้างถึงใน สุปาณี สนธิรัตน, 2545) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง 
การที่บุคคลรู้สึกและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ได้แก่ระบบรี
เซปเตอร์ (Receptor) ใน ตา หู จมูก ลิ้น และกล้ามเนื้อ จากข้อมูลที่ระบบรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม
จะถูกส่งไปยั งสมองให้ เกิดความ รู้สึก เป็นการได้ เห็น  ได้กลิ่น  ได้รส  รู้สึก ร้อน หน าว                      
เจ็บปวด เป็นต้น  

จากความหมายของการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ให้ความหมาย                 
ของการรับรู้ไว้ว่า เป็นผลมาจากกระบวนการทางสมองได้ รับข้อมูล ตีความหมายและจัดระเบียบ
ของสิ่งเร้าที่เข้าผ่านกระทบตัวบุคคล โดยผ่านระบบประสาททั้งห้าน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่
บุคคลรับรู้ คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้รส การรับกลิ่น และการรู้สึก ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี             
การรับรู้ที่แตกต่างกัน 

 2.2.2 กระบวนการรับรู้ 
ตามแนวคิดของ Wagmer and Hollenbeck (1992 อ้างถึงใน จรัญญา ปานเจริญ,              

2553, น. 44) ได้อธิบายว่า เป็นกระบวนการที่เ ร่ิมจากบุคคลได้รับการกระตุ้น (Stimulus)                          
คือสิ่งที่เราเห็น ได้ยิน หรือผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยข้อมูลจะผ่านกระบวนการรับรู้ 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ความสนใจ (Attention) การจัดระเบียบ (Organization) การตีความ (Interpretation) 
การเรียกคืนข้อมูล (Retrieval) และการตัดสิน (Judgment) โดยการรับรู้ที่ได้จะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรง (Accuracy) ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจและ
พฤติกรรมของแตล่ะบุคคลนั้นเอง ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพท่ี 2.3 กระบวนการรับรู้ของ Wagmer and Hollenbeck 
ท่ีมา: Wagmer and Hollenbeck (1992 อ้างถึงใน จรัญญา ปานเจริญ, 2553, น. 44) 
 

จากภาพ 2.3 ในขั้นตอนของความสนใจ (Attention Stage) ข้อมูลจะถูกกลั่นกรองเพื่อ
คัดเลือกและตัดสินใจกับข้อมูลที่ควรให้ความสนใจและข้อมูลที่ควรจะปฏิเสธหรือละเลย ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนของข้อมูลมาก และจะถูกท าให้ง่ายโดยขั้นตอนการจัดระเบียบข้อมูล 
(Organization Stage)  โดยมีการเรียบเรียงและจัดกลุ่มที่มีความหมาย จนไปถึงขั้นตอนการตีความ 
(Interpretation Stage) ออกมา จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล (Retrieval Stage) ที่ถูกเรียก
จากหน่วยความจ า ส่งผ่านต่อไปยังขั้นตอนกระบวนการตัดสิน (Judgment Stage) ซึ่งข้อมูลที่เรียก
คืนมาจากความจ าจะถูกไปใช้ในการตัดสินใจนั้นเอง 

 2.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล แบ่งได้ 3 ประเภท 
1. ปัจจัยองค์ประกอบภายในตัวบุคคลหรือผู้รับรู้ (จ าเนียร ช่วงโชติ, 2519, น. 42-155 

และโยธิน ศันสนยุทธ, 2533, น. 43-45) 
(1) บุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personality) อันได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ 

ทัศนคติ (Attitude) และการปรับตัวส่วนบุคคล (Personal Adjustment) 
(2) แรงขับหรือความต้องการ (Drive or Need) จะท าหน้าที่เปรียบเสมือนพลังที่เพิ่ม

ให้การตอบสนองนั้นเข้มแข็งขึ้น 
(3) ทัศนคติ (Attention) ซึ่งจะท าให้คนเราสามารถเลือกสิ่งเร้าที่อยู่ในความสนใจ

และเกิดความพร้อมที่จะตอบสนองได้ดี 
(4) ความคาดหวัง (Expectancy) หากเราคาดหวังสิ่งใดไว้การรับรู้ก็จะเป็นไปตาม          

ที่คาดหวัง 
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(5) คุณค่า (Value) การเห็นคุณค่าของสิ่งเร้าต่างๆที่แตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการ
รับรูท้ี่ต่างกัน 

2. ปัจจัยจากองค์ประกอบภายนอก อันเนื่องจากสิ่งเร้า ได้แก่ 
(1) คุณลักษณะของสิ่งเร้าที่มีโครงสร้างแบบแผนและสิ่งเร้าที่ไม่มีโครงสร้างแบบ

แผน ซึ่งการรับรู้สิ่งเร้าที่มีโครงสร้างและแบบแผนจะมีความชัดเจนมากกว่าสิ่งเร้าที่ไม่มีโครงสร้าง
และแบบแผน (Perception in Structured Stimulus Situations V.S. Perception in Unstructured 
Stimulus Situation) 

(2) ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า (Change of Stimulus) โดยสิ่งเร้าที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงจะดึงดูดความสนใจของคนได้ เช่น การเปลี่ยนความสว่างของแสงไฟ 

(3) ความเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า (Movement of Stimulus) เป็นคุณสมบัติที่มักดึงดูด
ความสนใจของคนได้ดีเช่นกัน 

(4) ขนาดของสิ่งเร้า (Size of Stimulus) วัตถุที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก              
มักจะดึงดูดความสนใจของคนได้มากกว่าวัตถุที่มีขนาดปกติหรือธรรมดา 

(5) การเกิดซ้ าซากของสิ่งเร้า (Repetition of Stimulus) สิ่งเร้าที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง
ซ้ าซากย่อมเป็นที่เรียกร้องความสนใจได้มาก 

(6) ความเข้มหรือความหนักเบาของสิ่งเร้า (Intensity of stimulus) สิ่งเร้าที่มีความ
เข้มข้นสูงกว่าปกติจะย่อมท าให้คนเราเกิดความสนใจหรือใส่ใจได้ 

3. ปัจจัยสถานการณ์ (จรัญญา ปานเจริญ, 2553, น. 51) 
ผู้รับรู้และเป้าหมายที่เป็นสิ่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากสถานที่ เวลา สภาพงาน และ

สภาพสังคมเปลี่ยนไป โดยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จะมีอิทธิพลเหนือการรับรู้ของบุคคลด้วย       
เช่น ช่วงเวลาที่แตกต่างอาจท าให้บุคคลรับรู้ได้ต่างกัน 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อม 

 2.3.1 ความหมายความพร้อม 
ความพร้อม หมายถึง ความสามารถทางกายและจิตใจที่จะเรียน ประกอบด้วย ความ

อยากเรียน มีทักษะ และมีพื้นฐานที่เหมาะสม (พัชรี สวนแก้ว, 2536, น. 31) ซึ่งจากหลักทรัพยากร
ของบริหาร 4 ประเภท หรือ 4M อันได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) การบริหารจัดการ 
(Management) และตลอดจนวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ (Material/Machine) ซึ่งบุคลากรนับว่า                   
มีความส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้น จะประสบความส าเร็จหรือ
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ล้มเหลว ย่อมต้องอาศัยทักษะ ความสามารถ และการมีความพร้อมของบุคลากร ซึ่งมีนักวิชาการได้
กล่าวถึงความหมายและความส าคัญของความพร้อม ดังนี้ 

Skinner (1965, p. 305) กล่าวถึงความพร้อมว่า เป็นรากฐานและแนวโน้มของบุคคลที่
ท างานให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว บุคคลที่มีความพร้อมที่ดีจะท างานด้วยความราบร่ืนและ
ประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจ ส่วนบุคคลที่ไม่พร้อมเปรียบเสมือนการถูกบังคับให้ท างาน งานที่
ได้ออกมานั้นจึงไม่ประสบความส าเร็จ 

Thatcher (1970, p. 695) ให้ความหมายของ ความพร้อม หมายถึง สภาพหรือคุณภาพ              
การเตรียมพร้อมอันเน่ืองมาจากการเตรียมการ ความถนัด ความพอใจ หรือความกระตือรือร้น 

Good (1973, p. 472) กล่าวว่า ความพร้อมเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา
และความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์           
และอารมณ ์ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 

Lefrancois (1988, p. 28) กล่าวว่า ความพร้อม คือ วุฒิทางกายภาพ วุฒิภาวะทางปัญญา 
ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์เดิม และสภาพจูงใจ 

Barrow and Milburn (1990, p. 259) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมี               
ความสนใจและเร่ิมต้นที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ 
กายวิภาค และสรีรวิทยา  

เดโช สวนานนท์ (2512, น. 249) กล่าวถึง ความพร้อม ในด้านขององค์ประกอบว่า                 
ความพร้อมเป็นสภาพการเตรียมตัวเพื่อการตอบสนองหรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง                      
และสภาพความพร้อม ของบุคคลนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ ภาวะ
ร่างกายสมบูรณ์ สิ่งเร้า แรงจูง การฝึกอบรม เป็นต้น 

อาทร เยาวปราณี (2520, น. 46) ได้ให้ความหมายของความพร้อมว่า เป็นสภาวะหรือ
สภาพที่ เ กิ ดขึ้ น ในบุคคลและ เป็นผลให้ เกิ ดการกระท าสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง โดยมี แนวโน้ม                                   
ที่จะประสบความส าเร็จ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2524, น. 29) กล่าวว่า ความพร้อม คือ สภาพความสมบูรณ์ของ
ร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางร่างกาย อันได้แก่  วุฒิภาวะ                 
หมายถึง ความเจริญเต็มที่ของอวัยวะทางด้านร่างกาย ทางจิตใจ หมายถึง ความพอใจที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า หรือพอใจที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ 

ธ ารง บัวศรี (2531, น. 86) กล่าวถึง ความพร้อม หมายถึง ความสามารถที่มีอย่างเพียงพอ
ต่อการกระท าภารกิจการเรียนในขณะนั้น โดยไม่ก าหนดว่าความสามารถนั้นจะได้มาอย่างไร                
เช่น การฝึกฝน จากการพัฒนาร่างกายอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม หรือจากทั้งสองอย่างร่วมกัน  
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วิชุดา หรรษาจารุพันธ์ (2540, น. 26) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพที่
เตรียมพร้อม ในการปฏิบัติ หรือด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็น
ผลจากการเตรียมตัวไว้แล้วส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ 

ศรีสุกาญจน์ บิณฑประสิทธิ์ (2540, น. 69) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง ภาวะที่บุคคล             
มีวุฒิภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจและประสบการณ์การเรียนตลอดจนสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ               
ได้อย่างบรรลุผลส าเร็จผลได้ 

วิชญาพร สุวรรณเทน (2541, น. 30) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมี                  
ความสนใจมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างให้ส าเร็จลุล่วงโดยได้
เตรียมการไว้ล่วงหน้า 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพร้อม หมายถึง องค์ประกอบสภาพที่ครบครันสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทางด้านสภาพจิตใจ จนเกิดความพอใจสามารถที่จะกระท าภารกิจให้
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบร่ืนด้วยศักยภาพที่มีอยู่นั้นเอง 

 2.3.2 องค์ประกอบของความพร้อม 
ความพร้อม มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ (วราภรณ์ รักวิจัย, 2535, น. 54) 
1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการทางร่างกายที่ เจ ริญงอกงาม               

ตามภาวะปกติ อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
2. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ อันได้แก่ ความต้องการ การเรียนรู้ ความสนใจ           

ความอยากรู้ อยากเห็น และความมั่นคงทางอารมณ์ 
3. องค์ประกอบทางด้านสังคม อันได้แก่  ประสบการณ์ต่าง  ๆ ที่ ได้ รับ เช่น 

ประสบการณ์ทางด้านสังคม ประสบการณ์ทางด้านภาษา 
4. องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา อันได้แก่ ความสามารถทางด้านความคิด ความ

เข้าใจ ความสามารถในการรับรู้ และการใช้ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ดังนั้นทางผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายองค์ประกอบของความพร้อมได้ว่า การปฏิบัติ

ให้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้นั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจเสียก่อน             
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารี พันธ์มณี (2537, น. 123-124) ได้สรุปแนวความคิดของ Thorndike 
เกี่ยวกับเร่ืองกฎของความพร้อม (Law of readiness) ว่าสภาพความพร้อมของผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะ  
ทั้งร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทั้งพื้นฐานจากประสบการณ์เดิม ที่เชื่อมโยง
ไปสู่สิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ หากผู้เรียนนั้นมีความพร้อมที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งความพร้อม
จ าแนกได้ 3 สภาพ ได้แก่ 
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1. เมื่อบุคคลพร้อมแล้วกระท า ก็จะท าให้เกิดความพอใจ และเกิดการเรียนรู้ 
2. เมื่อบุคคลพร้อมที่จะท าแล้วไม่ได้กระท า ก็จะท าให้ไม่เกิดความพอใจ และไม่ท าให้

เกิดการเรียนรู ้
3. เมื่อบุคคลไม่พร้อมที่จะท าแล้วต้องท า ก็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ และไม่ท าให้ 

เกิดการเรียนรู ้
ดังนั้นภารกิจที่ผู้กระท าได้กระท าภายใต้สภาพที่มีความพร้อมย่อมกระท าได้ดีกว่าสภาพ

ที่ไม่มีความพร้อม รวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ผู้กระท าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียนหรือ
แม้แต่การบริหารงานก็ตาม 

 2.3.3 ความพร้อมทางการศึกษา 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2527, น. 142) กล่าวว่า “การน า หลักสูตรมาปรับใช้นั้น ทางโรงเรียน

จะต้องเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร งบประมาณ อาคารสถานที่
เพียงพอหรือไม่ การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรจะจัดท า โดยวิธีใดจึงจะท า ให้เข้าใจ
หลักสูตรอย่างแท้จริง”  โดยรวมถึงบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการบริหารและด า เนินงาน
ในการน า หลักสูตรไปใช้ในระดับโรงเรียนคือ เป็นผู้จัดให้มีการอบรมครูซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการน า หลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียนอย่างได้ผลที่สุด (บุญมี ยอดเณร, 2529, น. 162) ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อม โดยกล่าวไว้ในงานบริหารและบริการหลักสูตร                
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (สงัด อุทรานันท์, 2532, น. 263-266) 

1. งานเตรียมบุคลากร ก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้ควรจะมีการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่
จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึง จุดมุ่งหมาย หลักการ โครงสร้าง แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร การเตรียมบุคลากรเพื่อการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่              
ที่แตกต่างจากเดิมจะเป็นภาระที่หนักมาก  แต่ถ้าเป็นเพียงการปรับปรุงบางส่วนก็จะไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเท่าใดนัก การเตรียมบุคลากรด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จัดประชุมชี้แจงการอบรม                               
การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ทางเอกสารและสื่อมวลชนต่าง ๆ 

2. การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร โดยทั่วไปจะเป็นงานของหัวหน้าสถานศึกษา               
โดยจะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความสมัครใจของครูแต่ละคนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ใช้หลักสูตรมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรให้มากที่สุด 

3. การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร ซึ่งได้แก่ เอกสาร หลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอนทุกชนิดที่จัดท าขึ้น เพื่อให้ความสะดวกและช่วยให้ครูสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างถูก
ต้องการบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตรจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่ใน
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การบริหารหลักสูตรโดยตรง  ที่จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่
ละแห่งได้ครบถ้วนและทันก าหนดเวลาทุกคร้ัง 

4. การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้ใช้หลักสูตร เช่น การบริการห้องสอนวิชาเฉพาะ บริการเกี่ยวกับห้องสมุด สื่อการเรียนการ
สอน เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล และการบริการแนะแนว เป็นต้น ผู้บริหารควรจัดท า หรือจัดหา
แหล่งวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนอีกด้วย 
 
2.4 คุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคต 

การระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เป็นเร่ืองที่สถาบันอุดมศึกษาใน               
ประ เทศไทยทุกแห่งไม่ว่ าจะ เป็นของรัฐหรือเอกชนต้องให้ความส าคัญ จะ เห็นได้ว่ า                       
สถาบันหลายแห่งได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตของตนเอง และแตกต่างไป              
ตามสาขาวิชา ส าหรับในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น Curtin University of Technology                       
ในประเทศออสเตรเลีย (Scoufis, 2000) ได้ก าหนดคณะลักษณะของบัณฑิตไว้อย่างชัดเจน                
จ านวน 9 คุณลักษณะ (Curtin Graduate Attributes) ประกอบด้วย (1) การประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
สาขาวิชา (Applying Discipline Knowledge) (2) ทักษะในการคิด (Thinking Skills) ได้แก่                
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิง
สะท้อน (Reflective thinking) (3) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Skills) โดยสามารถเข้าถึง 
ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลได้ (4) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) โดยสามารถ
สื่อสารได้อย่ างมีประสิทธิภาพ (5) ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีได้อย่ าง เหมาะสม                        
(Technology Skills) (6) การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to Learn) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) (7) มุมมองที่เป็นสากล (International Perspective)                   
โดยการระลึกและประยุกต์ใช้ (Recognise and Apply) (8) ความเข้าใจทางวัฒนธรรม                  
(Cultural Understanding) ด้วยการแสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจ (Awareness and 
Understanding) และ (9) ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ซึ่งตามนโยบายด้านคุณลักษณะ
ของบัณฑิตของ Curtin University of Technology นักศึกษาถูกคาดหวังว่าจะต้องพัฒนาคุณลักษณะ
ได้ครบทั้ง 9 ด้านขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
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Harvey and Green (1994) กล่าวไว้ว่า การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านอาชีพ
ควรมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับบัณฑิตในโลกของการท างาน 
โดยทั่วไปนายจ้าง  (Employers) ต้องการบัณฑิตมาท างานไม่ เพียงแค่ เพื่อ เพิ่มมูลค่า                            
ให้กับองค์กรแต่ต้ องการให้องค์กรขับ เคลื่ อนไปข้ า งหน้ าอย่ า งต่อ เนื่ องและรวดเ ร็ว                                                    
จากผลการศึกษาของ Harvey and Green ได้ข้อค้นพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตในระดับสากลที่
เป็นที่ ยอมรับทั่วไปมีอยู่  5 ด้าน ที่ท าให้นายจ้ างพึงพอใจและรับเข้าท างาน ได้แก่                                  
(1) ความรู้ (Knowledge) (2) ความสามารถทางปัญญา (Intellectual Ability) (3) ความสามารถที่จะ
ท างานในองค์กรสมัยใหม่ (Ability to Work in a Modern Organization) (4) ทักษะระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Skills) และ (5) การสื่อสาร (Communication) 

National Committee of Inquiry into Higher Education (NCIHE, 1997) ได้ระบุไว้ว่า 
จุดมุ่งหมายพื้นฐานของอุดมศึกษา คือ การเตรียมนักศึกษาให้พร้อมให้โลกของการท างาน               
(World of Work) และบัณฑิตจ าเป็นต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะรอบด้าน ไม่เฉพาะ
แค่ด้านความรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (Disciplinary Knowledge) โดยคุณลักษณะโดยทั่วไป 
(Generic Attribute) ประกอบด้วย (1) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)                               
(2) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skills) (3) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
(Computer Literacy)  (4) ความรอบรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy) (5) ความสามารถ
และความตั้งใจในการเรียนรู้ (Ability and Willingness to Learn) และ (6) ทักษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

จากการศึกษาของ Clark (1997) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจาก
อุตสาหกรรมการบริการและการผลิตจ านวน 40 คน ในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเหตุผลในการจ้างงาน 
พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ได้แก่ (1) มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long Life Learning) (2) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and 
Adaptability) (3) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) (4) ทักษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) (5) ความคิดริเร่ิม (Initiative) (5) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill) และ 
(6) ทักษะในการตัดสินใจ (Decision Making) และจากผลการสื่อสารของ Clarke ไปสอดคล้องกับ
การวิจัยของ Crosling and Ward (2002) ที่ค้นพบว่า ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา                 
(Oral Communication) โดยเฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการ ได้แก่ การปรึกษาหารือ             
ในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Work-Related Discussions) การรับฟังและ            
ท าตามค าสั่ง (Listening and Following Instructions) และการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Conversations) มีผลต่อการจ้างงาน  
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Crebert et. al (2004) ได้ท าการศึกษาวิจัยในโครงการที่ชื่อว่า Griffith Graduate Project 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ทักษะของการท างานเป็นทีม (Teamwork) มีผลต่อการจ้างงานและการจัด
วางต าแหน่งงาน (Job placement) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา คือ ความรับผิดชอบ (Responsibility) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
นอกจากนี้ คุณลักษณะด้านอ่ืนที่จ าเป็น ได้แก่  (1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) (2) ทักษะทางสังคม (Social Skill) (3) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) 
และ (4) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill)  

Benfield and Francis (2008) ได้แนะน าว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในโลก
ยุคดิจิทัลเทคโนโลยี (An Age of Digital Technology) มี 6 ประการ ได้แก่ (1) การจัดการตนเอง                          
(Self Management) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Learning Development) (2) ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ (3) การสื่อสาร 
(Communication) หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดและความคิดอย่างมั่นใจ และผู้อ่าน /
ผู้ฟังเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างชัดเจน (4) การท างานเป็นทีม (Teamwork)                 
หมายถึง ความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืนและมีผลงานเกิดขึ้น (5) ทักษะในการแก้ไขปัญหา 
(Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาและสามารถหากลยุทธ์มาเพื่อแก้ไขได้ 
และ (6) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ IT ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ต่อการจ้างงาน 

ส าหรับสถาบันบางแห่งที่มีหลักสูตรทางไกลโดยนักศึกษาต้องเรียนแบบออนไลน์
ตลอดเวลา คุณลักษณะของบัณฑิตอาจต้องเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น University of Adelaide 
(2011) เสนอหลักสูตรแบบเรียนออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า คุณลักษณะของ
บัณฑิตมี 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา (Knowledge and Understanding of 
the Content) 2) ความสามารถในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร (The 
Ability to Locate, Analyse, Evaluate and Synthesise Information) 3) ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชิงสร้างสรรค์และเกิดองค์ความรู้ (An Ability to 
Apply Effective, Creative and Innovative Solutions) 4) ทักษะระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม 
และการสื่อสาร (Interpersonal Skills, Teamwork and Communication) 5) ความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีร่วมสมัย (A Proficiency in the Appropriate use of Contemporary Technologies)               
6) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิต (Continuous Learning and the 
Capacity to Maintain Intellectual Curiosity Throughout Life) 7) มีความพยายามสูงและ
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ความสามารถในการเป็นผู้น า (The Highest Standards of Professional Endeavour and the Ability 
to take a Leadership Role in the Community) 8) ความตระหนักในคุณธรรม สังคม และวัฒนธรรม 
(An Awareness of Ethical, Social and Cultural Issues) 

วิจารณ์ พานิช (2555) ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่ควรจะ
มีไว้ส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านความเป็นนานาชาติ และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 

(1)  ทักษะด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ PBL (Project Base Learning) เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยวิธี 

Collaborative Learning โดยการท าโครงการร่วมกันเป็นทีม ในแต่ละทีมจะมีสมาชิกที่คละกันของ                
แต่ละประเทศ ท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture Learning) ซึ่งในการท าทีมแบบ 
PBL ผสมผสมสมาชิกนานาชาตินั้น เท่ากับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน ท าให้
เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจในด้านภาษา วัฒนธรรม ไปในตัว ท าให้เกิดความสามารถในการท างาน
ร่วมกันได้ 

(2)  ทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information Media 
TechnologySkill) 

 สามารถประยุกต์และใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                            
ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างสื่อมีเดีย และ โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social 
Network) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเข้าถึง (Access) จัดการ (Manager) ผสมผสาน (Integrate) 
ประเมิน (Evaluate) และสร้าง (Create) สารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมถึง
ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ (2555) ได้บรรยายเร่ือง “มาตรฐานวิชาชีพอาเซียน ความท้าทาย
ที่บัณฑิตไทยต้องก้าวไปให้ถึง” พร้อมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและทักษะของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์ในอาเซียน 7 ลักษณะ คือ 

(1)  ทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน                
และภาษาจีน  

ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน  แต่ทิศทางในอนาคตภาษาจีนจะมี
ความส าคัญสูงจึงควรให้ความสนใจในการศึกษาภาษาจีนเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ควรสร้างโอกาส
การเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองสามารถท างานในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อีกด้วย 
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(2)  เรียนรู้ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ต่างกัน  และสามารถพัฒนา

ความสามารถในการด าเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

(3)  ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ AEC และเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของอาเซียน  
เพื่อทราบทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพการจ้างงานและสภาพการท างาน 
(4)  พัฒนาทักษะของแรงงานมีฝีมือให้มีมาตรฐานและมีความสามารถในการปรับตัวให้

เข้ากับมาตรฐานการทางานที่เป็นสากลและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม  
 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตนเองในการท างานในประเทศอื่น และเพื่อปรับตัวให้ทันต่อรูปแบบ

การปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นสากล เพราะในอนาคตจะมีการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น 

(5)  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่าง

เหมาะสม มีความสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องท างาน
อยู่ใน Cluster or Network Organization 

(6)  ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้  
การเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ และเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลารู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในตนเอง ท าให้ตนเป็นคนมีศักยภาพรอบด้าน แนวคิดที่ควรจะ
เร่งเสริมสร้าง คือ ท าให้ตนเองสามารถท างานได้ทั่วอาเซียน ทั้งทางการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีวินัยในตนเอง การมีภาวะผู้น า ฯลฯ เพราะคู่แข่งในอนาคตมิใช่คน
ไทยด้วยกันเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

(7)  สร้างความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ควรพัฒนาตนเองให้แน่ใจได้ว่า มีความสามารถในการทางานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสามารถที่จะทางานกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้ 
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ภาพท่ี 2.4 ล าดับความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเชีย ปี 2012 
ท่ีมา: Education First (EF) 
 

Education First (EF, 2012) ได้ส ารวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากทั่วโลก 
และเผยดัชนีล าดับความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคยุโรป เอเชีย ลาตินอเมริกา 
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ จากการส ารวจพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับบุคคล การที่บุคคลมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีท าให้เกิดรายได้
จากการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมต่อการท าธุรกิจที่ง่ายมากขึ้น รวมถึง
นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ประเทศที่เจริญแล้วจะมีความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีการติดต่อ
ธุรกิจโดยใช้อินเตอร์กับประเทศต่าง ๆ อีกทั้งมีการวางแผน การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการ
ลงทุนที่พอดีเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอนภาษาอังกฤษระดับสูงในโรงเรียน  อีกทั้งเพศหญิงยังพูด
ภาษาอังกฤษได้ดีกว่า เพศชายเกือบทุกประเทศทั่วโลกและผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี                    
มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี และในทวีปยุโรปมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ดีที่สุดในระดับภูมิภาค แต่ในบางประเทศของยุโรปยังคงมีความต้องการเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง และจากการศึกษาในแถบภูมิภาคเอเชียพบว่าประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ภาษาอังกฤษสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ประเทศสิงคโปร์ และอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 54 
ประเทศทั่วโลกที่ท าการส ารวจ ในขณะที่ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการ ใช้ภาษาอังกฤษ               
อยู่ในอันดับที่ 53 จาก 54 ประเทศทั่วโลก (ภาคผนวก ค.) และอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 12 ประเทศ                    
ที่ท าการศึกษาในภูมิภาคเอเชียที่มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าที่สุด 
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ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล และสรุป คุณลักษณะของบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์                
และแสดงลงในตารางที่ 2.2 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์ 

 
 คุณลักษณะบัณฑิตย์ที่พึงประสงค ์

นานาชาต ิ อาชีพและ 
การใช้ชีวิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรู้ การคิด การ
ส่ือสาร 
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เป็นทีม 
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จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา                 
เ ร่ื อ ง ก า ร เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อมขอ งนั ก ศึ ก ษ า มห าวิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บัณฑิ ต ย์ ทั้ ง  3  ด้ า น                                  
โดยให้เหตุผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเป็นนานาชาติ (วิจารณ์ พานิช, 2555; Education First, 2012) เนื่องจาก        

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเข้ามาของชาวต่างชาติ ที่มีเร่ืองของภาษา ประเพณี วัฒนธรรม          

เข้ามาเกี่ยวข้องและหลากหลายมากขึ้นท าให้จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของความรู้

เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและทักษะที่ควรมีไว้ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง

เร่ืองของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาราชการในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในล าดับที่ควรต้อง

รีบแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมากที่สุด เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้ดี

ขึ้นเป็นการท าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามภาษา วัฒนธรรม และสามารถที่จะท างานร่วมกันได้อีกด้วย 

2) ด้านการเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิจารณ์ พานิช , 2555 ;              

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) เนื่องจาก อาเซียนจะใช้ไอซีที                           

ในการขับเคลื่อนด้านสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ซึ่งช่วยการปฏิรูปอาเซียนให้เป็นตลาดและ

ฐานผลิตเดียวกัน ด้วยวิธีพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียุคใหม่ และผลักดันให้อาเซียน                  

มีสถานภาพเป็นศูนย์กลางไอซีทีที่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เหมาะ 

กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีบทบาทที่ส าคัญ              

อีกประการหนึ่งในการหาค้นหา ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษากันระหว่างประเทศ             

ในกลุ่มสมาชิกท าให้นักศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของการเรียนรู้และศึกษาข้อมูล

ติดต่อสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ ถูกต้องตามจริยธรรม และกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3) ด้านการประกอบอาชีพ (ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ , 2555) เนื่องจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนท าให้การศึกษาต้องมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพ ท าให้นักศึกษาต้องมีความรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

อาชีพ กฎหมายแรงงาน หรือแม้แต่การเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ซึ่งเป็นการสร้างทักษะและการเตรียมพร้อมของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ควรจะมีส าหรับ

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2.5 ข้อมูลของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นน าของประเทศ 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม พ.ศ. 2511ภายใต้เจตนารมย์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์
สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบันว่า “ธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 

ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะ
เป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งผนวกกับการขยายตัว
ของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ริมคลอง
ประปา ถนนประชาชื่น บนเน้ือที่กว่า 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยรวม ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่าง
สมบูรณ์แบบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สวยงามและร่มร่ืน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติใน
ระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ า  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดย ดร.อรัญ ธรรมโน    
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นอธิการบดี และมี 
การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) ในปี 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ในปี
2553 เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

ตลอด 43 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า              
79,524 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 74,518 คน ระดับปริญญาโท 5,000 คน และระดับปริญญาเอก          
6 คน โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,200 คน มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก 17.06%              
ระดับปริญญาโท 75.78% มีนักศึกษาทุกระดับกว่า 20,000 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง 

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของ
สังคม เป็นนักธุรกิจที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อจะได้เป็นก าลัง
ส าคัญของชาติ เพราะมีความเชื่อว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” ยังผลให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
สถาปนาขึ้นโดยเน้นการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจสมเป็น “แหล่งวิชาการประสานความรู้ธุรกิจ” 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีทั้งหมด 12 คณะ ในการเรียนภาคปกติ ได้แก่              
คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์           
คณะนิติศาสตร์  ปรีดีพนมยงค์  คณะศิลปศาสตร์  คณะการท่อง เที่ ยวและการโรงแรม                        
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 2 ภาคหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ                    
และวิทยาลัยนานาชาติจีน (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551) 
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 2.5.1 คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาจ านวนกว่า 5,000 คน เป็นคณะที่มีนักศึกษาจ านวนมาก

ที่สุดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการธุรกิจต่างประเทศ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนมากกว่า 150 วิชาภายใต้การดูแลของคณาจารย์           
ในคณะทั้งสิ้น 68 ท่าน 

ปรัชญา      “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการด าเนินธุรกิจ                       
ตามมาตรฐานสากล และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม” 

ปณิธาน      “สร้างนักธุรกิจ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวุฒิ” 
วิสัยทัศน์    “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความพร้อมของบัณฑิต

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีงานท า” 
พันธกิจ   
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม  
2) ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
3) ให้บริการวิชาการแก่องค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และ

ขนาดย่อม  
4) สร้างผู้ประกอบการขนาดย่อม  
5) ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม  
6) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา  
7) สร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ  
8) สร้างความพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประตูอาเซียน AEC 

2.5.1.1 แนวคิดคณะบริหารธุรกิจ 3S 
ทุกวันนี้ โลกเล็กลงและเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าว

รุดหน้าไม่ หยุดยั้ง ความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นทั้งเร่ืองความสะดวกสบาย  ความทันสมัย     
ความแปลก ความใหม่ ท าให้การแข่งขันของธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรุนแรงยิ่งขึ้น         
การ เปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและแน่นอน จึ งหมดยุคการวางกลยุทธ์ระยะยาว                         
ต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน การที่ภาครัฐและเอกชนเลือกเฟ้นเฉพาะบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
เด่นทั้งเชิงทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อรับเข้าท างาน ก็เพราะต้องการคนที่พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
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คณะบริหารธุรกิจ ตระหนักในประเด็นนี้ดี จึงก าหนดกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการดัง กล่าว ภายใต้แนวความคิด “3S” 

1. Study: ความเข้มแข็งทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ความรู้ใน
การพัฒนาองค์กรในสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ  เป็นต้น ทางคณะฯ ยังมี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น 

2. Skill: การฝึกฝนทักษะในการเป็นนักธุรกิจ นักศึกษาจะมีโอกาสลงมือท าธุรกิจอย่าง
จริงจัง ฝึกทักษะการเป็นนักธุรกิจจริงอย่างเข้มข้น ผ่านทางบริษัทจ าลอง  ตลาดหุ้นจ าลอง                   
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางธุรกิจ (Business Intelligence Center: BIC) และ BA Market Place               
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปเผชิญโลกธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง 

3. Success: การปฏิบัติงานจริงทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับโอกาสน าความรู้และทักษะ
จาก 2S ไปใช้ปฏิบัติงานจริงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  กระทรวงพาณิชย์           
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผ่านแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

2.5.1.2 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ 
1) ระดับปริญญาตรี มี 8 หลักสูตร ดังนี้ 

- สาขาวิชาการเงิน   
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

2) ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
2.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) มี 10 กลุ่มสาขาวิชาเอก                     

ประกอบกลุ่มวิชาด้วยดังนี้  
- กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 
- กลุ่มวิชาการจัดการการเงิน 
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- กลุ่มวิชาการจัดการ 
- กลุ่มวิชาการบัญชี 
- กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
- กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มวิชาการประกอบการ 
- กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย 
2.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน (M.B.A ASEAN 

Business) 
3) ระดับปริญญาเอก 

 2.5.2 คณะนิติศาสตร์ 
เร่ิมด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก พ.ศ. 2547 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเพื่อสนองตอบต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเน้นหนักการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ใน
กฎหมายเฉพาะสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขากฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน หรือกฎหมายอาญา             
ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สามารถน ากฎหมายที่ศึกษามาปรับ
ใช้กับกรณี ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม มีความรอบรู้ใน
กฎหมายทั้งในด้านทฤษฎี เเละในด้านปฏิบัติ อันเป็นการส่งเสริมเเละเตรียมความพร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย 
อาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือท างานในองค์กรเอกชน หรือประกอบอาชีพ
อิสระ สามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพและความผิดชอบ สามารถเลือก
อาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ 

ปรัชญา :  นักกฎหมายต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
ปณิธาน :  นักกฎหมายต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ 
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2.5.2.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ 
1) ระดับปริญญาตรี  
2) ระดับปริญญาโท มีการเปิดสอน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

- หมวดวิชา กฎหมายเอกชน และกฎหมายธุรกิจ 
- หมวดวิชา กฎหมายมหาชน 
- หมวดวิชา กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

3) ระดับปริญญาเอก  
 2.5.3 คณะนิเทศศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีความสามารถและความช านาญจากการฝึกปฏิบัติงานจริง  
และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตของคณะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา  
ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการท างานทั้งในภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
เอกชน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานในองค์กรหรือ                     
สถานประกอบการ มีความเข้าใจกว้างขวาง ลึกซึ้งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ประเมินผล และการวางแผนงานเพื่อที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือพัฒนาในการท างานด้านนิเทศศาสตร์  
หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.5.3.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ 
1) ระดับปริญญาตรี มี 6 หลักสูตร ดังนี้ 

- สาขาวิชาการโฆษณา   
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

2) ระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
- กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 
- กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด 

3) ระดับปริญญาเอก 
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2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ส าคัญ มีดังนี้ 

เพ็ญประภา เจริญสุข และ อนุวัต เจริญสุข (2554) ได้ศึกษาเร่ืองภาษาอังกฤษกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
ข้อพึงตระหนักต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่                 
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและ               
ฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ผลการศึกษาพบว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ไทยในรูปแบบของความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานไทยจะเป็นกลุ่มที่ได้ รับ
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด การที่ประเทศไทยมีแผนและกลยุทธ์เพื่อเตรียมคนในประเทศให้พร้อม
นั้นนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนชาวไทยเป็น
กุญแจส าคัญและ เป็นบันไดขั้นแรกแห่งการพัฒนาและความร่วมมือของคนไทยทั้งชาติ              
การสร้างความเข้าใจและตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยควรเร่ิมตั้งแต่กลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานหลักใน  4 ปีอันใกล้นี้ ดังนั้นพวกเขาจึงควรเตรียมตัว
ให้พร้อม และวางพื้นฐานของตนเองให้ดี อันดับแรก ต้องมีความพร้อมในสาขาวิชาหลักที่มี              
ความต้องการ คือ 7 สาขา ที่ได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันไว้ คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ในขณะเดียวกันต้องมีการเตรียมพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการสื่อสารและการท างาน นอกจากนี้ หากแรงงานไทยมีพื้นความรู้
ทางภาษาอังกฤษที่ดีจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้ตนเอง เพราะไม่เพียงแต่จะท างานในประเทศไทย
ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถท างานในต่างประเทศได้อีกด้วย รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับ
ตนเองเพราะเราสามารถสื่อสารกับคนได้ทั้งโลกด้วยภาษาอังกฤษ ท าให้เร าสามารถรับรู้              
เร่ืองราวต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2546) ได้ศึกษาเร่ือง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง                
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้าอาเซียน (AFTA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและลักษณะ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานของห้าจังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียนในด้านแรงงาน ด้านการปฏิบัติการ               
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการปรับปรุงพัฒนา ศึกษาความรู้ความสามารถและ           
ทักษะการปฏิบัติงานของแรงงานใน 6 สาขา ได้แก่ 1) การพาณิชกรรม 2) การสื่อสารโทรคมนาคม                      
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3) การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) อุตสาหกรรมทั่วไป 5) อุตสาหกรรมตามข้อก าหนด 
และ 6) การขนส่งสินค้า รวมทั้งศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ผลการศึกษาพบว่า แรงงานที่ได้รับการพัฒนาที่มีอยู่ในภาวะปัจจุบัน          
ในภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องกับ
การพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน อยู่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ า โดยข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ภาษาอังกฤษและ
ทักษะอาชีพ ที่ต่างประเทศต้องการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและเข้าใจในการ
พัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดแหล่งฝึกประสบการณ์  

สุเทพ พันประสิทธิ์ (2556) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
ของนักเรียนตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของสถาบันศึกษาในสังกัด สพฐ. ตามโครงการ
สปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling : SEM) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนของโรงเรียนในโครงการสปิริตออฟอาเซียน                  
ในภาพรวมมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีความรู้และทักษะทางภาษา
อาเซียนอยู่ในระดับดี และมีความรู้และทักษะทางด้านสังคมอยู่ในระดับดี และมีความรู้ทักษะ
ทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี และด้านเจตคติอยู่ในระดับดี ซึ่งความรู้ทั้งหมดมีความสอดคล้อง
กับลักษณะอันพึงประสงค์การเป็นเด็กไทยหัวใจอาเซียน 
 นฤมล สุมรรคา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความรู้ ระดับความพร้อม และปัจจัยส่วนที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมานและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางบัญชี
ในสถานประกอบการอ าเภอหนองแคและอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร
ทางบัญชีในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้ าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
อยู่ ในระดับปานกลาง  ในด้ านมีความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีด้ านวิชาชีพบัญชี                          
อยู่ ในระดับมากที่สุด และด้านภาษาอยู่ ในระดับมาก และด้านกฎหมายอยู่ ในระดับมาก                     
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าเพศ และอายุ ที่แตกต่างไม่มีผลต่อ
ความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับการศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อความ
พร้อมทางด้านภาษาของบุคลากรทางบัญชี โดยผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพร้อมด้าน
ภาษาน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  และยังพบว่าความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
ทางบัญชีเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ         
ความพร้อมทางด้านภาษาและด้านกฎหมาย 
 กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ได้วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ
และแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรม เกี่ยวกับเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของคนท างานในกรุงเทพมหานครที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป            
มีอายุตั้งแต่ 21 – 60 ปี ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส ารวจ 
(Survey Research Method) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีทัศนคติต่อเร่ือง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่ งเป็นทัศนคติเชิงบวก มีแนวโน้ม
พฤติกรรมที่จะปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด และยัง
พบว่าการเรียนรู้ที่แตกต่างมีผลท าให้การรับรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติในเชิงบวกมีแนวโน้มพฤติกรรม
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาภาษาต่างหลักและภาษาต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนเพื่อปรับตัว
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามด้วย 

เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558                        
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ในการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการศึกษาทางเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนได้แก่ ปัจจัยด้านความเข้าใจ 
เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ปัจจัยศักยภาพบุคลากร               
ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เหมาะสม มีความช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ได้รับการเพิ่มโอกาสในการหางานท า  รวมทั้งมีการพิจารณา                
แผนผลิตก าลังคน และปัจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครู
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อาจารย์ในอาเซียน ให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมถึงปัจจัยการเปิดเสรี
การศึกษาประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นนานาชาติ ในประเด็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก              
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ            
และในด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความพร้อมของสาขาอาชีพที่ศึกษาในปัจจุบันอีกด้วย DPU



 
 

 

 

บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ส าหรับระเบียบ วิธีวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.2 ประชากรและตัวอย่าง 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



65 

3.1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นกรอบ

แนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพที่ 3.1 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- คณะที่ศึกษา 

- รายได้ 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา             

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

- ด้านการเป็นนานาชาติ 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ด้านการประกอบอาชีพ 

 

 การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

- ด้านการเปิดเสรีการค้า 

- ด้านการเปิดเสรีการบริการ 

- ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 

- ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

-  
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3.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากร และตัวอย่างตามระเบียบวิธีการวิจัย แบ่งตาม 

 3.2.1 ประชากร (Population)  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 

2556 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด 12 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะการท่องเที่ยว            

และการโรงแรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะนิ เทศศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 16,368 คน (ข้อมูลจากการสอบถาม

ฝ่ายทะเบียนการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 

 3.2.2 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample) 

ตัวอย ่างที ่ใช ้ในการศ ึกษาค ือ นักศ ึกษามหาวิทยาล ัยธ ุรก ิจบ ัณฑิตย ์  ปริญญาตรี               

ปร ิญญาโท ปร ิญญาเอก โดยผู ้ว ิจ ัยท าการก าหนดขนาดตัวอย ่าง โดยใช ้ส ูตรของยามาเน่                

(Yamane ,1973 :125) หาขนาดตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตามสูตร                                                
 

      

 

โดยที่       แทนค่า จ านวนตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

         แทนค่า จ านวนประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งหมด 

   แทนค่า ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

แทนค่า      
       

                  
     

 

ก าหนดให้ระดับความเชื่อมั่นของตัวอย่างอยู่ที่  95% ค่าความคลาดเคลื่อนจากการ               

สุ่มตัวอย่าง (e) อยู่ที่ 5% หรือ 0.05 

จากการค านวณตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เท่ากับ 391 ตัวอย่าง และเพื่อให้เกิด             

ความสมบูรณ์และไม่ให้ เกิดความคลาดเคลื่ อน จึ งท าการเผื่อตัวอย่ างอีก  20% ของ 391                                   

จะได้ 470 ตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมด 

DPU

http://www.dpu.ac.th/pa/public-administration-course.html


67 

 3.2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)            

มีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)                      

โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือก 3 คณะ จากทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์                            

และคณะนิเทศศาสตร์ โดยให้เหตุผล ดังนี ้

คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจาก เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องพึ่งพาข้อมูล

จากการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ เพราะหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการ

ก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ และยุทธวิธีบริหารในเร่ืองของงานต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร 

งบประมาณ การบริหารการจัดการ วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และอ่ืน ๆที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ท าให้นักศึกษาในคณะบริหารจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการเกิดขึ้นของ 

AEC  

คณะนิติศาสตร์ เนื่องจาก ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของกฎหมายอาเซียน 

เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายแรงงาน 

หรือแม้แต่กฎหมายเบื้องต้นประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตอบรับ AEC เพราะหลังจากนี้การด าเนินการของ

อาเซียนจะใช้กฎหมายอาเซียนเป็นเคร่ืองมือหลักในการด าเนินงานดังนั้นนักกฎหมายจึงมีบทบาทใน

การมีส่วนร่วมที่ส าคัญกับการเข้าสู่ AEC อีกด้วย 

คณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจาก สื่อมวลชนมีบทบาทความส าคัญมากที่จะเป็นผู้เผยแพร่ 

ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ประวัติข้อมูลอาเซียน วัฒนธรรมของประเทศ

เพื่อนบ้าน ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน หรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันของ

อาเซียน โดยเฉพาะเร่ืองของยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ มา

เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดบริการ สื่อสาร เช่น โทรคมนาคม ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ข้อมูลเกี่ยวกับ 

AEC ให้แก่ผู้บ ริโภครับรู้ได้ เป็นอย่ างดี  รวมถึงการติดต่อข้อมูลข่ าวสารกับประเทศ                           

ในกลุ่มสมาชิกอีกด้วย 
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สามคณะที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นบัณฑิตที่จบมาสอดคล้องและมีความเกี่ยวข้อง                           

กับอาชีพในอนาคตที่อาเซียนคาดหวัง (อรจินดา บุรสมบูรณ์ และอาทิตยา เจียรพัฒนวงศ์ , 2554)                        

และลงในนามข้อตกลงว่าด้วยการบริการ การเคลื่อนย้ายเสรี (ASEAN Framework Agreement on 

Services : AFAS) โดยท าการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและจัดท าข้อผูกพันในด้านการเปิดตลาด 

(Market Access) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 

ประชากรทั้ง 3 คณะ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 10,665 คน (ข้อมูลจากการสอบถามฝ่ายทะเบียน

การศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ค านวณตัวอย่าง

ในแต่ละชั้นภูมิดังต่อไปนี้ 

ตามสูตร 

   
   

 
 

เมื่อ     แทนค่า จ านวนตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยที่                                     

i = 1 คือ คณะบริหารธุรกิจ, i = 2 คือ คณะนิติศาสตร์, i = 3 คือ คณะนิเทศศาสตร์  

     แทนค่า จ านวนตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    แทนค่า จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยที่                                                

i = 1 คือ คณะบริหารธุรกิจ, i = 2 คือ คณะนิติศาสตร์, i = 3 คือ คณะนิเทศศาสตร์ 

      แทนค่า จ านวนประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งหมด 3 คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



69 

ตารางท่ี 3.1  การเลือกตัวอย่าง 

 

คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

N n N n N n N n 
คณะบริหารธุรกิจ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์ 

4,482 
785 
3,034 

185 
44 

121 

582 
1,504 
148 

28 
60 
20 

60 
26 
44 

4 
4 
4 

5,124 
2,315 
3,226 

217 
108 
145 

รวม   7,891 350 2,234 108 130  12 10,665 470 

 

จากการค านวณการสุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถแบ่งการเก็บ

ตัวอย่างตามคณะและระดับการศึกษาได้ดังนี้  คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 185 ตัวอย่าง                     

ปริญญาโท 28 ตัวอย่าง และปริญญาเอก 4 ตัวอย่าง คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี 44 ตัวอย่าง                     

ปริญญาโท 60 ตัวอย่าง และปริญญาเอก 4 ตัวอย่าง คณะนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 121 ตัวอย่าง                 

ปริญญาโท 20 ตัวอย่าง และปริญญาเอก 4 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 470 ตัวอย่าง จากประชากรรวมทั้งหมด 

10,665 คน 

 

3.3  การสร้างเครื่องมือ 

มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามจากการทบทบวนวรรณกรรมและเอกสาร                       

ที่เกี่ยวข้องแล้ว น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นไปน าเสนอและปรึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์                       

คือ ผศ. ดร.จรัญญา ปานเจริญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา                                  

และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์อีกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท า

การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543,  น. 117) 

คะแนน 3 ระดับ อันประกอบด้วย 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง 

นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ไม่ชัดเจน                

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา หลังจากนั้นผู้วิจัยน ามาแก้ไขปรับปรุงตาม                            

ที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเสนอแนะ จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการประเมินของ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมาท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม                        

กับวัตถุประสงค์ (สุวิมล ติรกานันท์, 2551, น.166) 

ตามสูตร 

    
  

 
 

เมื่อ      แทนค่า ดัชชีความสอดคล้อง 
    แทนค่า ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
   แทนค่า จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

 

ถ้าค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้                       

ส าหรับข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC ต่ ากว่า 0.5 ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือตัดออก                                       

 

 

 

 

 

 

DPU



71 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1) ผศ. ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า (ประธานกรรมการ) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2) ผศ. ดร.จรัญญา ปานเจริญ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

3) ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์ (กรรมการและผู้เชี่ยวชาญ) 

นักการทูตปฏิบัติการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ                   

รับผิดชอบ มิติกฎหมายในเร่ือง องค์การการค้าโลก (WTO), Free Trade Agreements (FTAs),                      

และ Bilateral Investment Treaties (BITs) 

ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านเป็นราย

ข้อของแบบสอบถามทั้งชุด พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระหว่าง 1 ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถาม                 

ไปทดสอบความเชื่อมั่นในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่  5  น าแบบสอบถามที่ แก้ ไขแล้ ว  ตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุณวุฒิ                         

และผู้เชี่ยวชาญ ไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองแจก                

ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน จ านวน 30 คน แล้วจึงวิเคราะห์             

เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นตามสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Reliability Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha 

(Cronbach อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, น. 123)  
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ตารางท่ี 3.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

          ด้านการเปิดเสรีการค้า 
          ด้านการเปิดเสรีการบริการ 
          ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 
          ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
          ด้านการเป็นนานาชาติ 
          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ด้านการประกอบอาชีพ 

0.70 
0.76 
0.76 
0.79 
0.80 
0.83 
0.65 

 

 จากค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบว่า ด้านการเปิดเสรีการค้า มีค่าเท่ากับ 0.70                    

ด้านการเปิดเสรีการบริการ มีค่ า เท่ ากับ 0 .76 ด้านการเปิดเสรีการลงทุน มีค่ า เท่ ากับ 0 .76                                  

ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ มีค่าเท่ากับ 0.79 ด้านการเป็นนานาชาติ มีค่าเท่ากับ 0.80                   

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่ าเท่ากับ 0.83 ซึ่งมีค่า Alpha มากกว่า 0.70                            

ถือเป็นค่าที่ใช้ดี ส่วนตัวแปรด้านการประกอบอาชีพ มีค่าเท่ากับ 0.65 ซึ่งค่าดังกล่าวค่อนข้างต่ า                         

เ มื่ อ เป รี ยบ เที ยบกั บตั ว แปร อ่ืน  อ ย่ า ง ไ รก็ ต ามค่ า ดั ง กล่ า ว ยั ง อ ยู่ ใ น เกณฑ์ ที่ ย อม รับ ได้                                    

คือ มีค่าไม่ต่ ากว่า 0.50 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545, น. 71) 
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3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                   

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็น เค ร่ืองมือในการวิ จั ย  แบบสอบถามชุ ดนี้ เป็นค าถามปลายปิ ด                              

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ รายได้ต่อเดือน โดยจะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด                           

(Closed Ended Question) มีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนตามแนวคิดของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ด้าน รวม 

20 ข้อ 

ได้แก่  1) ด้านการเปิดเสรีการค้า 5 ข้อ  

2) ด้านการเปิดเสรีการบริการ 5 ข้อ  

3) ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 5 ข้อ                 

4) ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 5 ข้อ 

 

โดยลักษณะค าถามประกอบด้วยข้อความซึ่งผู้ประเมินความรู้สึกของผู้ตอบเอง ก าหนดไว้โดย              

ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องตามความเป็นจริงของผู้ตอบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า               

(Rating Scale) 5 ระดับ เป็นค าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

   

 ค าถามเชิงบวก ได้แก่ ข้อที่ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 18 

 ค าถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 
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การก าหนดระดับคะแนนขึ้นอยู่กับลักษณะของค าถามดังต่อไปนี้ 

 

     การให้คะแนนค าถาม 

 เห็นด้วยมากที่สุด                 5         

 เห็นด้วยมาก                  4     

 เห็นด้วยปานกลาง                 3     

 เห็นด้วยน้อย                   2     

 เห็นด้วยน้อยที่สุด                              1    

 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม                       

เศรษฐกิจอาเซียน ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดมีค าตอบ 5 ระดับ ประกอบด้วย 3 ด้าน                  

รวม 16 ข้อ ได้แก่  

1) ด้านการเป็นนานาชาติ 6 ข้อ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555)  

2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ข้อ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ                               

วิจารณ์ พานิช (2555) 

3) ด้านการประกอบอาชีพ 5 ข้อ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ (2555) 

 

การวัดระดับข้อมูลอันตรภาคชั้น (Rating Scale) แปลความหมายของค าตอบได้ดังนี้ 

 

        ระดับการการปฏิบัติ 

 ปฏิบัติสม่ าเสมอ     5  

 ปฏิบัติบ่อย      4  

 ปฏิบัติบางครั้ง     3  

 ปฏิบัติน้อยมาก     2  

 ไม่เคยปฏิบัติ      1  
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ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับการเตรียมความพร้อมที่

นักศึกษาควรจะต้องมี จ านวน 1 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายเปิด  (Open Ended Question) 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เขียนข้อความแสดงความคิดเห็น 

 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และแหล่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล

แบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1) ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อน าไปขอ

อนุญาตและขอความร่วมมือในการขอเข้าเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง                    

และรวบรวมแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน                   

ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 

3) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจากตัวอย่างเรียบร้อยแล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4) ระยะเวลาด าเนินการจ านวน 1 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 

 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งใช้ค่าทางสถิติ 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลดังต่อไปนี้คือ 

 3 . 6 . 1  การวิ เ คราะห์ข้ อมู ลลักษณะส่ วนบุคคล  คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  คณะ                        

รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3.6.2 อธิบายระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การแปลความหมายของคะแนนระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนตามการรับรู้ของประชากร ได้แบ่งระดับการรับรู้เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก               

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้  ค่าเฉลี่ ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์                            

ในการพิจารณาโดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้ (รัตนา ศิริพานิช, 2533: 19) 

 

อัตราภาคชั้น  
พิสัย

จ านวนชั้น
  

คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
  

   

 
     

 

จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามระดับคะแนนดังนี ้

 

คะแนนเฉลี่ย         ระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.21 – 5.00     มากที่สุด 

3.41 – 4.20     มาก 

2.61 – 3.40     ปานกลาง 

1.81 – 2.60     น้อย 

1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 

 

 3.6.3 อธิบายระดับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การแปลความหมายของคะแนนระดับการเตรียมความพร้อม เนื่ องจากผู้ วิ จั ย                      

ได้แบ่งระดับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามความพร้อม                 

ของประชากร โดยแบ่งระดับการเตรียมความพร้อมเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง             

น้อย น้อยที่สุด  ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา           

หาความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี ้
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อัตราภาคชั้น  
พิสัย

จ านวนชั้น
  

คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
  

   

 
     

 

จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายการเตรียมความพร้อม                            

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามระดับคะแนนดังนี ้

 

คะแนนเฉลี่ย            ระดับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.21 – 5.00     มากที่สุด 

3.41 – 4.20     มาก 

2.61 – 3.40     ปานกลาง 

1.81 – 2.60     น้อย 

1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 

 

 3.6.4 การทดสอบสมมติฐาน แต่ละสมมติฐานใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน             

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  

สถิติในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้แก่การทดสอบค่า t (t-Test) การทดสอบค่า F             

(F-Test) และท าการวิเคราะห์รายคู่ด้วยค่า LSD ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา คณะ และรายได้ 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี

ความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

สถิติในการทดสอบสมมติฐานที่  2 ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   (Correlation 

Coefficient) 
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 3.6.5 เกณฑ์การแปลระดับความสัมพันธ์ 

การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  โดยแบ่งระดับความสัมพันธ์              

เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี ้

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)        ระดับความสัมพันธ์ 

 0.00 – |0.20|      น้อยที่สุด 

|0.21| – |0.40|      น้อย 

|0.41| – |0.60|      ปานกลาง 

|0.61| – |0.80|      มาก 

|0.81| – |1.00|      มากที่สุด 

 

 

DPU



 
 

 

 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ 

 
ก า รวิ จั ย  ก า ร เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อม เพื่ อ เ ข้ า สู่ ป ร ะช า คม เ ศ รษฐกิ จ อ า เ ซี ย น                                        

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ                  

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ และคณะนิ เทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556                           

จ านวน 470 ชุด และได้รับการตอบกลับจ านวน 463 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response Rate) 

ร้อยละ 98.51 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างที่เก็บได้จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ รายได้ แสดงดังตาราง 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

                (n = 463) 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

463 
181 
282 

100.00 
39.09 
60.91 

อายุ 
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20 – 25 ปี 
     26 – 30 ปี 
     31 – 35 ปี 
     มากกว่า  35 ปี ขึ้นไป 

463 
124 
266 
36 
19 
18 

100.00 
26.78 
57.45 
7.78 
4.10 
3.89 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

463 
344 
107 
12 

100.00 
74.30 
23.10 
2.60 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

คณะ 
     บริหารธุรกิจ 
     นิติศาสตร์ 
     นิเทศศาสตร์ 

463 
210 
109 
144 

100.0 
45.40 
23.50 
31.10 

รายได้ 
     ไม่เกิน 10,000 บาท 
     10,001 – 15,000 บาท 
     15,001 – 20,000 บาท 
     20,001 – 25,000 บาท 
     25,001 – 30,000 บาท 
     มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 

463 
283 
83 
31 
32 
13 
21 

100.0 
61.12 
17.93 
6.70 
6.91 
2.81 
4.53 

 

จากตารางที่  4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน                             

คิดเป็นร้อยละ 60.91 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45                 

มีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3                       

ส่ วนใหญ่ก า ลั ง ศึ กษ าอยู่ คณะ บ ริหารธุ ร กิ จ จ านวน  2 1 0  คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ  4 5 . 0 4                                   

และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12 
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4.2  ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบ หาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ผลดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 ค่า Alpha จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

          ด้านการเปิดเสรีการค้า 
          ด้านการเปิดเสรีการบริการ 
          ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 
          ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
          ด้านการเป็นนานาชาติ 
          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ด้านการประกอบอาชีพ 

0.75 
0.74 
0.76 
0.79 
0.87 
0.87 
0.87 

 

 จากตารางที่  4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบว่า   มีค่า

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.87 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ดังนั้นถือว่า

แบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ 
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4.3  ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผลการวิเคราะห์ระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ในแต่ละด้าน ปรากฏดังตารางที่ 4.3 – 4.6 

 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านนานาชาติ 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                    
ของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

x̄  S.D. ระดับการเตรียม
ความพร้อม 

ด้านนานาชาต ิ
     ท่านเรียนหลักสูตระยะสั้นเก่ียวกับภาษาอังกฤษในสถาบันกวดวิชา           
ต่าง ๆ 

2.68 
 

1.07 
 

ปานกลาง 
 

     ท่านฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       
เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฟังภาพยนตร์ระบบ Sound track                         
เขียน Email เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2.94 
 

1.03 
 

ปานกลาง 
 

     ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน 2.70 1.01 ปานกลาง 
     ท่านพยายามหาโอกาสติดต่อหรือประสานงานกับเพื่อนในประเทศ              
กลุ่มอาเซียน 

2.41 
 

1.06 
 

น้อย 
 

ท่านฝึกฝนการปฏิบัติตามธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต่างกันของประเทศ                 
กลุ่มอาเซียน 

2.44 
 

1.02 
 

น้อย 
 

ท่านเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 2.41 1.07 น้อย 
ภาพรวมด้านนานาชาติ 2.60 0.81 น้อย 

 

จากตารางที่ 4.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า                       

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านนานาชาติในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.60) และเมื่อ

พิจารณารายละเอียดพบว่า นักศึกษามีการฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                              

การเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน และการเรียนหลักสูตรระยะสั้นตามสถาบันต่าง ๆ                                 

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94, 2.70 และ 2.68 ตามล าดับ ในขณะที่การเรียน               
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ภาษาอ่ืนเพิ่ม เติมและการฝึกฝนปฏิบัติ  ตามธรรมเนียมในกลุ่มอาเซียนอยู่ ในระดับน้อย                        

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 และ 2.41 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่ อ เข้ า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                    
ของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

x̄  S.D. ระดับการเตรียม
ความพร้อม 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่านลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

เพื่อตอบรับอาเซียน 

2.39 
 

1.07 
 

น้อย 
 

ท่ าน เข้ า ร่ วมอบรมหลั กสูตรโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ ใ ช้                                 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสามารถน ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับประเทศ        
ต่าง ๆ   ในกลุ่มอาเซียน 

2.37 
 

1.05 
 

น้อย 
 

ท่านศึกษากฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.41 
 

1.07 
 

น้อย 
 

ท่านฝึกฝนการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อมูล                     
กลุ่มประเทศอาเซียน 

2.90 
 

1.12 
 

ปานกลาง 
 

ท่านหาข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มประเทศอาเซียน                 
ใช้ในปัจจุบัน 

2.71 1.07 ปานกลาง 

ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.56 0.87 น้อย 

 

จากตารางที่ 4.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า                       

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในภาพรวม                            

อยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.56) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า นักศึกษามีการฝึกฝนการใช้

อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน และหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                

ที่กลุ่มประเทศอาเซียนใช้ในปัจจุบัน อยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 2 .90                           

และ 2.71 ตามล าดับ ในขณะที่มีการศึกษากฎหมายในการใช้เทคโนโลยี ลงทะเบียนเพิ่มเติม
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หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอบรบหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ           

กับกลุ่มประเทศอาเซียนในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41, 2.39 และ 2.37 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านการประกอบอาชีพ 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                    
ของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

x̄  S.D. ระดับการ
เตรียม

ความพร้อม 

ด้านการประกอบอาชีพ 
     ท่านหาข้อมูลเก่ียวกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.85 
 

1.12 
 

ปานกลาง 
 

ท่านหาข้อมูลและท าความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น วิศวกร สถาปนิก 
นักบัญชี แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 

2.70 
 

1.04 
 

ปานกลาง 
 

ท่านศึกษากฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.42 1.06 น้อย 
     ท่านเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 2.36 1.03 น้อย 
     ท่านศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.17 1.07 น้อย 

ภาพรวมด้านการประกอบอาชีพ 2.50 0.87 น้อย 

 

จากตารางที่ 4.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า                       

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการประกอบอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.50)               

และเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า นักศึกษามีการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มอาเซียนต้องการ 

และหาข้อมูล เกี่ ย วกับหลั ก เกณฑ์ ในการประกอบวิชาชีพต่ า ง  ๆ  ในระดับปานกลาง                             

โดยมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.85 และ 2.70 ตามล าดับ ในขณะที่มีการศึกษากฎหมายแรงงาน                    

ในกลุ่มประเทศอาเซียน การเข้าอบรมเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42, 2.36 และ 2.17 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาพรวมทั้งหมด 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

x̄  S.D. ระดับการเตรียม
ความพร้อม 

ด้านนานาชาติ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการประกอบอาชีพ 

2.60 
2.56 
2.50 

0.81 
0.87 
0.87 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

รวม 2.56 0.75 น้อย 

 

จากตารางที่ 4.6 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า                       

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 2.56) และพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมในระดับน้อย คือด้านนานาชาติ 

(x̄ = 2.60) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x̄ = 2.56) และด้านการประกอบอาชีพ              

(x̄ = 2.50) ตามล าดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                      

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในแต่ละด้าน ปรากฏดังตารางที่ 4.7 – 4.11 
 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านการเปิดเสรีการค้า 

 

การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
ด้านการเปิดเสรีการค้า 

x̄  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านบวก 
     ท่านรับรู้ว่าการลดภาษีของอาเซียนจะท าให้สินค้าไทยส่งออกไป
อาเซียน มีราคาถูกและสามารถแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนได้ 

 
3.44 

 
0.94 

 
มาก 

     ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีของไทยจะท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบ                      
และสินค้า ก่ึงส าเร็จรูปในราคาถูก  มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต                     
และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก 

3.45 
 

0.93 
 

มาก 
 

     ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีท าให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้า                  
ได้ในราคาทีถู่กลง 

3.52 1.03 มาก 

ผลรวมด้านบวก 3.47 0.77 มาก 

ด้านลบ 
     ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไทยจะ
สูญเสียรายได้ส่วนหน่ึงจากอัตราภาษีน าเข้า 

 
3.38 

 

 
1.01 

 

 
ปานกลาง 

 
     ท่ านรับรู้ ว่ า อุ ตสาหกรรมที่ มีความสามารถ ในการผลิตต่ า                               
และไม่มีความสามารถเชิงแข่งขัน  หรืออุตสาหกรรมที่ เพิ่งก่อตั้ง           
จะเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการที่มีมานานแล้ว 

3.49 0.97 มาก 

ผลรวมด้านลบ 3.43 0.83 มาก 

ภาพรวมด้านการเปิดเสรีการค้า 3.46 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการเปิดเสรีการค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.46)              

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าผลรวมการรับรู้ในเชิงบวกอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.47)                      
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โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้ว่าการลดภาษีน าเข้าท าให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้ในราคาถูก                 

อยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 3.52) และพิจารณาผลรวมการรับรู้ในเชิงลบพบว่าในระดับมาก (x̄ = 3.43) 

โดยนักศึกษารับรู้ว่าอุตสาหกรรมของไทยที่มีความสามารถในการผลิตต่ าไม่มีความสามารถ                 

ในการแข่งขันหรืออุตสาหกรรมที่เพิ่งก่อตั้งจะเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการที่มีมานานอยู่ใน

ระดับสูงที่สุด (x̄ = 3.49) 

 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านการเปิดเสรีการบริการ 

 

การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
ด้านการเปิดเสรีการบริการ 

x̄  S.D. ระดับการรับรู ้

ด้านบวก 
ท่านรับรู้ ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการ

สามารถขยายตัวไปสู่ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี ท าให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
3.82 

 

 
0.92 

 

 
มาก 

 

ท่านรับรู้ว่าประเทศไทยมคีวามได้เปรียบทางภูมศิาสตร์ท าให้มี
ผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3.82 
 

0.96 
 

มาก 
 

ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ธุรกิจการ
บริการของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถควบรวมกิจการหรือสร้าง
พันธมิตรกับธุรกิจไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจ ให้มีการเติบโตมากขึ้น    เช่น 
ธุรกิจโรงแรม กับการท่องเที่ยว 

3.76 
 

0.91 มาก 

ผลรวมด้านบวก 3.80 0.74 มาก 

ด้านลบ 
     ท่านรับรู้ว่าการเปิดเสรีด้านการบริการ สามารถท าให้ธุรกิจบริการ   
ขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจบริการที่มีบริษัทต่างชาติ   เข้า
มาร่วมลงทุน 
     ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการไทย จะ
สูญเสียความเป็นเจ้าของให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ ท าให้ผู้ลงทุน
ต่างชาติ มีโอกาสเพิ่มปริมาณการถือหุ้นมากขึ้น 

 
3.47 

 
 

3.53 

 
0.92 

 
 

1.00 

 
มาก 

 
 

มาก 

ผลรวมด้านลบ 3.50 0.79 มาก 

ภาพรวมด้านการเปิดเสรีการบริการ 3.68 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการเปิดการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.68)  

หากพิจารณาผลรวมการรับรู้ในเชิงบวกพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.80) โดยนักศึกษามีการรับรู้ว่า

ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท าให้มีผู้ใช้บริการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ท าให้ธุรกิจ

บริการสามารถขยายตัวไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 3.82) และพิจารณาผลรวมการรับรู้ในเชิงลบ                         

พบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.50) โดยนักศึกษารับรู้ว่าการเปิดเสรีด้านการบริการท าให้ธุรกิจไทย

สูญเสียการเป็นเจ้าของให้กับผู้ร่วมลงทุนชาวต่างชาติอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 3.53) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านการเปิดเสรีการลงทุน 

 

การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 

x̄  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านบวก 
ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท า

ให้เกิดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มผลิตภาพ เพิ่ม
ผลผลิต                      และท าให้ประเทศได้ประโยชน์จากมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจท่ีสร้างขึ้น 

 
3.64 

 

 
0.92 

 

 
มาก 

 

ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการย้ายฐานการผลิต เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากมีทรัพยากรและวัตถุดิบท่ีดี 

3.57 
 

0.96 
 

มาก 
 

ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท า
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่ “ผลิตในอาเซียน” ได้อย่าง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.53 0.92 มาก 

ผลรวมด้านบวก 3.58 0.74 มาก 

ด้านลบ 
     ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิด
ความขัดแย้งปัญหาที่ดิน ระหว่างผู้ลงทุนกับชาวบ้านท้องถิ่น 
เน่ืองจากผู้ลงทุนเข้ามาแย่งทรัพยากรโดยรอบหรือใกล้เคียง เช่น 
ปัญหาการแย่งน้ าในฤดูแล้ง 

 
3.46 

 

 
1.03 

 

 
มาก 

 

     ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิด
ปัญหาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เน่ืองจากผู้ลงทุนเข้ามาจด
ทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้านท าให้ชาวบ้านขาดโอกาสในการ
เป็นเจ้าของสิทธ์ิ  ในสินค้า/บริการ ประเภทน้ัน ๆ 

3.46 0.96 มาก 

ผลรวมด้านลบ 3.46 0.86 มาก 

ภาพรวมด้านการเปิดเสรีการลงทุน 3.53 0.69 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการเปิดเสรีการลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.53)                      

หากพิจารณาผลรวมการรับรู้ในเชิงบวกพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.58) โดยรับรู้ว่าหลังจากการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยนจะท าให้ เกิดการลงทุนทางด้ าน เทคโนโลยีการผลิต                             

เกิดการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มผลผลิต ท าให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ                  

ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุด  (x̄ = 3.64) และพิจารณาผลรวมการรับรู้ในเชิงลบพบว่าอยู่ใน              

ระดับมาก (x̄ = 3.50) โดยนักศึกษารับรู้ว่าหลังจากการเปิดเสรีการลงทุนจะท าให้เกิดปัญหาทางด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากผู้ลงทุนเข้ามาจดทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้านท าให้ขาดโอกาส

เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสินค้า/บริการ ประเภทนั้น ๆ (x̄ = 3.46) และเกิดปัญหาการแย่งทรัพยากร

โดยรอบหรือใกล้เคียงระหว่างลงทุนกับชาวบ้านท้องถิ่น เช่น การแย่งน้ าในฤดูแล้ง (x̄ = 3.46) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือ 

 

การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

x̄  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านบวก 
     ท่านรับรู้ว่าบุคลากรไทยที่มีศักยภาพ จะมีโอกาสเคลื่อนย้ายไป
ท างานต่างประเทศมากขึ้น 

 
3.67 

 
1.01 

 
มาก 

ด้านลบ 
ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการ

แข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือและมีความเข้มข้นมากขึ้น 

 
3.86 

 

 
0.96 

 

 
มาก 

 
ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความไม่

เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผลของความไม่เท่าเทียมกันน้ีจะตก
อยู่กับแรงงานในประเทศสมาชิกที่ด้อยโอกาส เช่น การแบ่งชนชั้น 
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

3.73 
 

0.96 
 

มาก 
 

ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรมจากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวในรูปของคนท างาน 

3.59 
 

1.02 
 

มาก 
 

ท่านรับรู้ว่ าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเทศไทย จะเกิดปัญหาชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานแรงงานไทย
มากขึ้น  ถ้าหากมีการขยายกรอบความร่วมมือเป็น ASEAN +3 และ 
ASEAN +6    ในแรงงานฝีมือบางสาขา 

3.70 1.06 
 

มาก 

ผลรวมด้านลบ 3.72 0.77 มาก 

ภาพรวมด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 3.71 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 4.10 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในภาพรวมอยู่ใน       

ระดับมาก (x̄ = 3.72) หากพิจารณาการรับรู้ในเชิงบวกพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.67) โดยรับรู้ว่า

บุคลากรไทยที่มีศักยภาพจะมีโอกาสเคลื่อนย้ายไปท างานยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และพิจารณา

ผลรวมการรับรู้ในเชิงลบพบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 3.72) โดยนักศึกษารับรู้ว่าหลังการเปิดเสรี

DPU



93 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ จะเกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือที่มีความเข้มข้นมากขึ้น                

สูงที่สุด  (x̄ = 3.86) 

 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาพรวม 

 

การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน                        

x̄  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านการเปิดเสรีการค้า 
ด้านการเปิดเสรีการบริการ 
ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 
ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

3.46 
3.68 
3.53 
3.71 

0.69 
0.66 
0.69 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.60 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.60) ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้าน                           

นักศึกษามีการรับรู้ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ (x̄ = 3.71) ด้านการเปิดเสรีการบริการ                  

(x̄ = 3.68) ด้านการเปิดเสรีการลงทุน (x̄ = 3.53) และด้านการเปิดเสรีการค้า (x̄ = 3.46) ตามล าดับ 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน             

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีการเตรียม               

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ด้วยค่าสถิติ t-test ปรากฏดังตารางที่ 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                    

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามเพศ 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชาย หญิง t-test Sig ผลการทดสอบ
สมมติฐาน x̄  S.D x̄  S.D. 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 2.60 0.83 2.59 0.81 0.09 0.93 ไม่แตกต่าง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2.61 0.89 2.52 0.52 1.01 0.32 ไม่แตกต่าง 

ด้านการประกอบอาชีพ 2.52 0.90 2.49 0.85 0.31 0.76 ไม่แตกต่าง 
ภาพรวม 2.58 0.77 2.54 0.74 0.54 0.59 ไม่แตกต่าง 

  

 จากตารางที่  4 .12 ผลการวิ เคราะห์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    

ที่ มี เพศแตกต่ า งกัน  มี ก าร เต รียมความพ ร้อม เพื่ อ เข้ าสู่ ประชาคม เศรษฐกิ จอา เซี ยน                                 

ไม่แตกต่างทั้งในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 3 ด้าน 
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 สมมติฐานที่ 1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีการเตรียม               

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี และ 

มากกว่า 35 ปี มีจ านวนน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงท าการจัดกลุ่มช่วงอายุใหม่ โดยแบ่งเป็น                         

1) ต่ ากว่า 20 ปี 2) 20 – 25 ปี 3) 26 – 30 ปี และ 4) มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป และท าการทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-Test ปรากฏดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามอายุ 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

ช่วงอายุ x̄  S.D. F Sig ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านการเป็นนานาชาติ ต่ ากว่า 20 ป ี
20 -25 ปี 
26 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ป ี

2.43 
2.64 
2.75 
2.72 

0.73 
0.84 
0.75 
0.87 

 
2.72 

 
0.04 

 
แตกต่าง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ต่ ากว่า 20 ป ี
20 -25 ปี 
26 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ป ี

2.41 
2.64 
2.49 
2.56 

0.80 
0.89 
0.88 
0.84 

 
2.04 

 
0.11 

 
ไม่แตกต่าง 

ด้านการประกอบอาชีพ ต่ ากว่า 20 ป ี
20 -25 ปี 
26 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ป ี

2.34 
2.56 
2.59 
2.56 

0.69 
0.55 
0.14 
0.17 

 
1.98 

 
0.12 

 
ไม่แตกต่าง 

ภาพรวม ต่ ากว่า 20 ป ี
20 -25 ปี 
26 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ป ี

2.34 
2.56 
2.59 
2.60 

0.59 
0.48 
0.11 
0.13 

 
2.53 

 
0.57 

 
ไม่แตกต่าง 
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 จากตารางที่  4 .13 ผลการวิ เคราะห์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                 

ที่อายุแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน               

ในภาพรวม เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า มีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันเพียงด้านเดียว                  

คือ ด้านการเป็นนานาชาติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการเป็นนานาชาติในรายคู่                 

ด้วยค่า LSD ปรากฏดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะห์รายคู่ Post Hoc ด้วยค่า LSD จ าแนกตามอายุ 

 

ด้านการเป็นนานาชาติ x̄  ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี ขึ้น
ไป 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 

2.43 
2.64 
2.75 
2.72 

- 
0.02 
0.04 
0.06 

- 
- 

0.44 
0.56 

- 
- 
- 

0.88 
 

 จากตารางที่ 4.14 ผลการการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 คู่                  

คือ 1) ต่ ากว่า 20 ปี กับ 20 – 25 ปี 2) ต่ ากว่า 20 ปี กับ 26 – 30 ปี และ 3) ต่ ากว่า 20 ปี กับ                  

มากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยนักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีการเตรียมความพร้อมน้อยกว่าช่วงอายุอื่น ๆ 
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 สมมติฐานที่ 1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                 

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา

ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจ านวนน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงท าการจัดกลุ่มช่วงระดับการศึกษา

ใหม่โดยแบ่งเป็น 1) ปริญญาตรี และ 2) ปริญญาโทและปริญญาเอก และท าการทดสอบสมมติฐาน                         

ด้วยค่าสถิติ t-test ปรากฏดังตารางที่ 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มี           

ระดับการศึกษาต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน

ในภาพรวม แต่ เมื่ อวิ เคราะห์ ในรายด้ านพบว่ า มีความแตกต่ างกัน เพียงด้ าน เดียว  คือ                            

ด้านการเป็นนานาชาติ โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการเตรียมความพร้อม            

ด้านการเป็นนานาชาติมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษา           ธุรกิจบัณฑิตย์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

t-test Sig ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน x̄  S.D x̄  S.D. 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 2.54 0.81 2.75 0.82 -2.45 0.02 แตกต่าง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2.57 0.87 2.52 0.87 0.48 0.63 ไม่แตกต่าง 

ด้านการประกอบอาชีพ 2.49 0.85 2.53 0.92 -0.43 0.67 ไม่แตกต่าง 
ภาพรวม 2.53 0.74 2.60 0.76 -0.87 0.39 ไม่แตกต่าง 
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 สมมติฐานที่ 1.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน              

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1.4 ด้วยค่าสถิติ F-test ปรากฏดังตารางที่ 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามคณะ 

 

การเตรียมความพร้อม คณะ x̄  S.D. F Sig ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านการเป็นนานาชาติ บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.62 
2.58 
2.58 

0.84 
0.84 
0.76 

 
0.15 

 

 
0.86 

 

 
ไม่แตกต่าง 

 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.62 
2.53 
2.49 

0.92 
0.84 
0.81 

 
0.919 

 

 
0.40 

 

 
ไม่แตกต่าง 

 
ด้านการประกอบอาชีพ บริหารธุรกิจ 

นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.75 
2.31 
2.29 

0.89 
0.92 
0.69 

 
16.50 

 

 
0.00 

 

 
แตกต่าง 

 
ภาพรวม บริหารธุรกิจ 

นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.66 
2.47 
2.45 

0.78 
0.78 
0.64 

 
4.17 

 

 
0.02 

 

 
แตกต่าง 

 
 

 จากตารางที่  4 .16 ผลการวิ เคราะห์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                     

ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                 

แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกัน               

เพียงด้านเดียว คือ  ด้านการประกอบอาชีพ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในรายคู่ด้วยค่ า LSD 

ปรากฏดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์รายคู่ด้านการประกอบอาชีพ จ าแนกตามคณะ 

 

ด้านการประกอบอาชีพ x̄  บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.75 
2.31 
2.29 

- 
0.00 
0.00 

- 
- 

0.83 
 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่                  

คือ 1) คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะนิติศาสตร์ 2) บริหารธุรกิจ กับ คณะนิเทศศาสตร์ โดยนักศึกษา   

ที่ก าลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพมากกว่าคณะอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์รายคู่ในภาพรวม จ าแนกตามคณะ 

 

ภาพรวม x̄  บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

2.66 
2.47 
2.45 

- 
0.03 
0.01 

- 
- 

0.82 
 

 จากตารางที่ 4.18 ผลการการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่                  

คือ 1) คณะบริหารธุรกิจ กับ คณะนิติศาสตร์ 2) บริหารธุรกิจ กับ คณะนิเทศศาสตร์ โดยนักศึกษา   

ที่ก าลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมในภาพรวมมากกว่าคณะอื่น ๆ 
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 สมมติฐานที่ 1.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีรายได้แตกต่างกันมีการเตรียม             

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง

ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป มีจ านวนน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง  ผู้วิจัยจึง

ได้ท าการจัดกลุ่มช่วงรายได้ใหม่ โดยแบ่งเป็น 1) น้อยกว่า 10,000 บาท   2) 10,001 – 15,000 บาท  3) 

15,001 – 20,000 บาท 4) 20,001 – 25,000 บาท และ  5) มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป โดยท าการทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-Test   ปรากฏดังตารางที่ 4.19 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามรายได้ 

 

การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

ช่วงของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน x̄  S.D. F Sig ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านการเป็นนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

2.53 
2.67 
2.64 
2.65 
2.60 

0.83 
0.78 
0.69 
0.84 
0.84 

 
 

2.02 
 
 

 
 

0.91 
 
 

 
 

ไม่แตกต่าง 
 
 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ          และการ
สื่อสาร 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

2.55 
2.73 
2.35 
2.51 
2.40 

0.88 
0.82 
0.83 
0.95 
0.76 

 
 

1.57 
 
 

 
 

0.18 
 
 

 
 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

 

การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

ช่วงของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน x̄  S.D. F Sig ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านการประกอบอาชีพ ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

2.50 
2.50 
2.45 
2.41 
2.68 

0.85 
0.86 
0.81 
0.84 
1.12 

 
 

0.47 
 
 

 
 

0.76 
 
 

 
 

ไม่แตกต่าง 
 
 

ภาพรวม ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 

2.53 
2.64 
2.48 
2.52 
2.66 

0.76 
0.71 
0.65 
0.80 
0.77 

 
 

0.61 
 
 

 
 

0.66 
 
 

 
 

ไม่แตกต่าง 
 
 

 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย                     

ธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม                 

เศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในร้ายด้าน 
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 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มี

ความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 สมมติฐานที่ 2.1 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการค้ามีความสัมพันธ์กับการเตรียม                   

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2.1 ด้วยค่าสหสัมพันธ์ ปรากฏดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน              

ด้านการเปิดเสรีการค้ากับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการค้าในภาพรวม  และ

ในรายด้านมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อยู่ใน

ระดับน้อย ยกเว้นด้านการประกอบอาชีพที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

การรับรู้ด้านการค้า 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 0.21 0.00 น้อย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.26 0.00 น้อย 
ด้านการประกอบอาชีพ 0.15 0.00 น้อยที่สุด 

ภาพรวม 0.24 0.00 น้อย 
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 สมมติฐานที่ 2.2 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการบริการมีความสัมพันธ์กับการเตรียม            

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน              

ด้านการเปิดเสรีการบริการกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการบริการในภาพรวม

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อม                      

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นด้านการเป็นนานาชาติ                                

และด้านการประกอบอาชีพที่ไม่มีความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

การรับรู้ด้านการบริการ 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 0.07 0.17 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.11 0.02 น้อยที่สุด 
ด้านการประกอบอาชีพ 0.08 0.08 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม 0.10 0.04 น้อยที่สุด 
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 สมมติฐานที่ 2.3 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการลงทุนมีความสัมพันธ์กับการเตรียม             

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านการเปิดเสรีการลงทุนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการลงทุนในภาพรวม

และในรายด้านมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อยู่ในระดับน้อย 

 

  

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

การรับรู้ด้านการลงทุน 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 0.21 0.00 น้อย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.27 0.00 น้อย 
ด้านการประกอบอาชีพ 0.22 0.00 น้อย 

ภาพรวม 0.26 0.00 น้อย 
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 สมมติฐานที่ 2.4 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือมีความสัมพันธ์          

กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย                  

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน              

ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

ในภาพรวมและในรายด้านมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

การรับรู้ด้านเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการเป็นนานาชาต ิ 0.09 0.04 น้อยที่สุด 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.08 0.07 น้อยที่สุด 
ด้านการประกอบอาชีพ 0.12 0.02 น้อยที่สุด 

ภาพรวม 0.12 0.02 น้อยที่สุด 
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 สมมติฐานที่ 2.5 การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในภาพรวมกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม           

เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาธุรกิจบัณฑิตย์ 

การรับรู้ในภาพรวม 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

การเตรียมความพร้อมในภาพรวม 0.22 0.00 น้อย 

DPU



 
 

 

 

บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            

ของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่ อ เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน                         

2) เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อา เซียนกับการเตรียมความพร้อมเพื่ อ เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนของนักศึกษา                  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และแหล่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล                  
แบบปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ 
และคณะนิ เทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 463 คน                             
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุป ดังนี้ 

  5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 60.91             

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45 มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด  จ านวน 344 คน คิด เป็นร้อยละ 74 .3  ส่วนใหญ่ก าลังศึกษา                            
อยู่คณะบริหารธุรกิจจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 45.04 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง                    
ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12 
  5.1.2 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย    
ด้านนานาชาติ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประกอบอาชีพ                         
อยู่ในระดับน้อย 
  5.1.3 การรับรู้ผลกระทบที่ เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
การเปิดเสรีการค้า การเปิดเสรีการบริการ การเปิดเสรีการลงทุน และการเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมืออยู่ในระดับมาก 
  5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน               
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 
 จ าแนกตามเพศ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน 
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 จ าแนกตามอายุ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่อายุแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้น ด้านการเป็นนานาชาติ
ที่แตกต่าง 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ เ ข้ าสู่ ป ร ะช าคม เ ศรษฐกิ จอ า เซี ยนไม่ แ ตกต่ า งกั น ในภาพรวม และในร า ยด้ า น                                
ยกเว้น ด้านการเป็นนานาชาติที่แตกต่าง 
 จ าแนกตามคณะ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อม                 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในภาพรวมและในด้านการประกอบอาชีพ           
ส่วนด้านการเป็นนานาชาติ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่าง 
 จ าแนกตามรายได้ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน 
 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน               

มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า 

จ าแนกการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการค้ากับการเตรียมความพร้อม 

 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการค้าในภาพรวมและในรายด้านมีความสัมพันธ์กับ                      

ก า ร เต รี ยมความพ ร้อม  ของนั กศึ กษ ามหาวิ ทย าลั ย ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ อ ยู่ ใ นระดับน้ อย                             

ยกเว้น ด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 จ าแนกการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการบริการกับการเตรียมความพร้อม 

 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการบริการในภาพรวมและในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์               

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นด้านการเป็นนานาชาติและด้านการประกอบอาชีพที่ไม่มีความสัมพันธ์ 
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 จ าแนกการรับรู้ด้านการเปิดเสรีการลงทุนกับการเตรียมความพร้อม 

 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีการลงทุนในภาพรวมและในรายด้านมีความสัมพันธ์กับ             

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับน้อย 

 จ าแนกการรับรู้ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือกับการเตรียมความพร้อม 

 การรับรู้ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ ายแรงงานฝีมือในภาพรวมและในรายด้าน                            

มี ความสัมพันธ์กั บการ เต รียมความพร้อมของนักศึ กษามหาวิทย าลั ยธุ รกิ จบัณฑิตย์                                    

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 จ าแนกการรับรู้ในภาพรวมกับการเตรียมความพร้อมในภาพรวมกับการเตรียม              

ความพร้อมในภาพรวม 

 การรับรู้ผลกระทบที่ เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม                        

มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม               

อยู่ในระดับน้อย 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้ 
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 จากการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์               
ในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในด้านการเป็นนานาชาติ ประเด็นเร่ือง          
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีทักษะพื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษาเกิดความไม่มั่นใจหรือกลัว ในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน และท าให้เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษน้อยในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ
อาจคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นในชีวิตประจ ามากนัก แต่ขอให้มีทักษะเพียงเล็กน้อยพอต่อ
การประกอบอาชีพเท่านั้น ส่วนในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาส่วน
ใหญย่ังไม่มีการเตรียมความพร้อมเท่าที่ควร อาจเพราะนักศึกษายังขาดการรับรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ
ยังไม่ให้ความสนใจที่จะติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเท่าที่ควร ในด้านการ
ประกอบอาชีพ อาจเพราะนักศึกษาหรือคนไทยยังไม่พร้อมที่จะออกไปท างานยังต่างประเทศ อาจ
เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีความพร้อม และการที่คนไทยส่วนใหญ่ศึกษากฎหมายแค่เพียงใน
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ประเทศ หากมีการเคลื่อนย้ายไปท างานยังต่างประเทศท าให้ต้องมีการเร่ิมใหม่ที่จะศึกษากฎหมาย
ภายในประเทศนั้น จึงอาจเป็นเหตุท าให้คนไทยไม่อยากไปท างานยังต่างประเทศอีกด้วย  และการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยังไกลต่อตัวนักศึกษา อาจท าให้นักศึกษายังไม่เห็นหรือ           
เห็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่น้อยอีกด้วย ซึ่งผลที่ได้อาจมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจาก 3 คณะที่ท าการวิจัยไม่เป็นอาชีพที่มีการเปิดให้เคลื่อนย้ายอย่างเสรี                      
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอกราช อะมะวัลย์ (2554)  ที่ศึกษาการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน                
ในปี พ.ศ. 2558 และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความเข้าใจ ปัจจัยด้านศักยภาพบุคลากร ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐาน             
และปัจจัยด้านการเปิดเสรีการศึกษา อีกทั้งยังพบว่าบุคลากร อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์                
และนักเรียน ยังไม่มีความรู้และไม่ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษเท่าที่ควรแต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเทพ พันประสิทธิ์ (2556) ที่ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของนักเรียนตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของ
สถาบันศึกษาในสังกัด สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) และพบว่า 
นักเรียนของโรงเรียนในโครงการสปิริตออฟอาเซียนในภาพรวมมีความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีความรู้และทักษะทางภาษาอาเซียนอยู่ในระดับดี และมีความรู้และ
ทักษะทางด้านสังคมอยู่ในระดับดี และมีความรู้ทักษะทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี และด้านเจต
คติอยู่ในระดับดี ซึ่งความรู้ทั้งหมดมีความสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์การเป็นเด็กไทย
หัวใจอาเซียน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการ จังหวัดสระบุรี และพบว่าบุคลากรทางบัญชีมีในสถานประกอบการ มีความพร้อมใน
การรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านภาษาอยู่
ในระดับมาก และด้านกฎหมายอยู่ในระดับมาก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
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  5.2.2 การรับรู้ผลกระทบที่ เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 
ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ                         
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการท าให้นักศึกษาได้รับรู้                     
เร่ืองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้มาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียน และมีการเตรียมที่จะเข้าสู่อาเซียนโดยมีการปรับภาคปีการศึกษา และมีการเปิดสอน             
ภาษาบาฮาซา อินโดนี เซีย  รวมทั้ งมีการเปิดศูนย์ เตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน                  
(ASEAN Community Preparation Centre: ACPC) จึงอาจช่วยให้นักศึกษารับรู้ถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ
แนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเวบไซต์               
ซึ่งจากสื่อดังกล่าวท าให้ตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมาก             
และมีทัศนคติในเชิงบวก และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     
แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม
ของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถานประกอบการ 
จังหวัดสระบุรีที่พบว่าบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  5.2.3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 จ าแนกตามเพศ 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างทั้งในภาพรวมและรายด้าน อาจเพราะ
นักศึกษาที่อยู่ในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่คล้ายกัน โดยเฉพาะนักศึกษา
เพศชายและเพศหญิง มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับน้อยทั้งคู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษา
ทั้งเพศชายและเพศหญิงยังไม่ให้ความใส่ใจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาจคิดว่าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังไกลต่อตัวนักศึกษา ท าให้นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงยังไม่เห็น                  
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หรือเห็นความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่น้อย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
นฤมล สุมรรคา (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี  และพบว่า                         
เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ าแนกตามอายุ 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่อายุแตกต่างกันมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านนานาชาติที่แตกต่าง  
อาจเพราะอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างทางความคิดและทัศนคติ โดยคนที่อายุน้อย
อาจจะไม่ให้ความส าคัญทางด้านภาษามากกว่าคนที่มีอายุมาก ซึ่งอาจท าให้การเตรียมความพร้อม
ในด้านภาษาต่างกัน มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) และพบว่า               
อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการไม่มีผลต่อความพร้อมด้านวิชาชีพ
ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน             
มีการเตรียมความพร้อมเพื่ อ เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอา เซี ยนไม่แตกต่ างกัน  ยก เว้น                     
ด้านการเป็นนานาชาติที่แตกต่าง  อาจเพราะนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรียังไม่มีความรู้                
ด้านภาษาอังกฤษ และยังไม่เห็นถึงคุณค่าของภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้อนาคตต่างกับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีความต้องการและมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษใน                    
การท างานและยังมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศโดยที่ท างานเป็นผู้จัดให้อีกด้วย                    
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) และพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา            
ต่ ากว่าปริญญาตรีมีความพร้อมด้านภาษาน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 จ าแนกตามคณะ 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน          
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในด้านการประกอบอาชีพ                     
โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าคณะนิติศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
อาจเพราะคณะบริหารธุรกิจมีสาขาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ท าให้นักศึกษา
บริหารธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้และให้ความส าคัญกับอาชีพที่กลุ่มประเทศอาเซียนมีความต้องการท าให้
นักศึกษาเร่ิมที่จะเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมมากขึ้น 
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 จ าแนกตามรายได้ 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน อาจเพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่มีความจ าเป็นในการน าเงินไปลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและ
อาจจะคิดว่ายังเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจึงไม่เกิดการน าเงินไปลงทุน ซึ่งสะท้อนกับผลการวิจัย            
การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
และด้านการประกอบอาชีพที่อยู่ในระดับน้อย 
  5.2.4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2  การรับรู้ถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ                           
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเพราะนักศึกษามีการรับรู้แต่ 
ยังไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรืออาจคิดว่าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นสิ่งที่ไกลตัวต่อนักศึกษาเองท าให้นักศึกษายังไม่มีความกระตือรือร้นในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ที่ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ
แนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพบว่าการเรียนรู้ที่แตกต่างมีผลท าให้
การรับรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด และมีทัศนคติต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเป็นทัศนคติเชิงบวก มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะปรับตัวเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 จากผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการประกอบอาชีพน้อยที่สุด น้อยรองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านนานาชาติ ตามล าดับ โดยทั้ง 3 ด้าน มีระดับการเตรียม               
ความพร้อมในระดับน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ี 
 ด้านการประกอบอาชีพ 
 จากการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อม                 
ด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับน้อย ประเด็นเร่ืองการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน             
การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และการศึกษากฎหมายแรงงานในกลุ่มอาเซียนอยู่ใน
ระดับน้อย นอกจากนี้ผลงานวิจัยพบว่า การหาข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบอาชีพ และการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการในกลุ่มประเทศอาเซียนยังอยู่ใน               
ระดับปานกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม
เยี่ยมชมศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียนให้กับนักเรียนที่สนใจตามคณะ หรือการจัดบอร์ด
นิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพในอาเซียนตามจุดต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในอาเซียน รวมถึงสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ หลักเกณฑ์           
และข้อกฎหมายแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนไว้ในหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย ประเด็นเร่ืองการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ การศึกษากฎหมายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มอาเซียนและการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมหลักสูตร
เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ผลงานวิจัยพบว่าการที่นักศึกษา
ฝึกฝนการใช้อินเตอร์ในการหาข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดประโยชน์ และการหาข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มอาเซียนใช้ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร          
มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยให้มีการเปิดลงทะเบียนเรียนและอบรมหลักสูตร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภายในหลักสูตรจะสอดแทรกเกี่ยวข้อ
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กฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาเซียนใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้
นักศึกษาใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน          
ได้ทุกที่และทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก 
 ด้านการเป็นนานาชาต ิ
 จากการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีการเตรียมความพร้อม                   
ด้านการเป็นนานาชาติในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นเร่ืองการพยายามหาโอกาสติดต่อกับ
เพื่อนในประเทศอาเซียน การเรียนภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติมและการฝึกปฏิบัติตามธรรมเนียมที่
ต่างกันของประเทศกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังพบว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้วัฒนธรรม ของชนชาติต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนและการ
ฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับปานกลาง จากผลส ารวจของ 
Education First (EF, 2012) พบว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ าสุด ท าให้ประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไขในเร่ืองภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในภาค
การศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตย์ในอนาคตเพื่อตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรให้มากขึ้น  รวมถึงสอดแทรกภาษาอังกฤษภายใน
หลักสูตรหรือในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยควรมีการเปิดรายวิชาภาษาอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้นด้วย  เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า และภาษาอ่ืน ๆ ในอาเซียนให้กับ
นักศึกษารวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (DPU International 
College: DPUIC ) ซึ่งมีนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการและจัดตั้งให้มีหลักสูตรการเรียนร่วมกับนักศึกษาในภาคปกติซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ข้ามภาษาและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น และควรสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยโดยการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในอาเซียนให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หรือการจัดบอร์ด
นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอาเซียนตามจุดต่าง ๆ เช่น สื่อธงชาติประเทศในอาเซียน ธงอาเซียน 
สัญลักษณ์ AEC ภายในสถานศึกษาเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนรวมถึงสร้างเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 2) การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการเปิดเสรีการค้าอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการเปิดเสรีการค้า     
ในประเด็นการรับรู้หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไทยจะสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งจาก
อัตราภาษีน าเข้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเปิดเสรีการบริการ ประเด็นเร่ืองธุรกิจบริการ           
ขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจที่มีบริษัทต่างชาติ เข้ ามาลงทุนอยู่ ในระดับต่ า                       
ด้านการเปิดเสรีการลงทุน ประเด็นเร่ืองความขัดแย้งปัญหาที่ดินระหว่างผู้ลงทุนกับชาวบ้าน           
และประเด็นเร่ืองปัญหาสินทรัพย์ทางปัญญาอยู่ในระดับต่ า และด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้าย          
แรงงานฝีมือ ประเด็นปัญหาอาชญากรรมจากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวในรูปคนท างานอยู่ในระดับต่ า
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรน าเสนอการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งในด้านบวกและด้านลบในรูปของการจัดสัมมนาอาเซียนในเชิงบวกและเชิงลบ การจัดบอร์ด
นิทรรศการถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ หลังการเข้าสู่อาเซียนในด้านบวกและด้านลบ และการใช้สื่อ
โทรทัศน์ช่องมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่กระจายตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามอาคาร ห้องเรียน 
หรือโรงอาหาร ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากสื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่น าเสนอเพียงแต่         
ด้านบวกมากกว่าด้านลบ ท าให้นักศึกษารับรู้ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในแนวลึกขึ้น เช่น โดยการสัมภาษณ์ 
2) ควรมีการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ศึกษาในคณะและวิชาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมืออย่างเสรีในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งผลที่ได้อาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก 3 คณะ              
ที่ท าการวิจัยไม่เป็นอาชีพที่มีการเปิดให้เคลื่อนย้ายอย่างเสรี 

3) ควรมีการวิจัยการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเมื่อเกิดการรับรู้                    
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4) ควรมีการวิจัยทักษะและวิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอนส าหรับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
และการสื่อสาร ด้านการประกอบอาชีพ และในด้านมิติอ่ืน ๆ 

5) ควรมีการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม                     
ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
ของงานวิจัยโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

ค า อ ธิ บ า ย  ข้ อ ต่ อ ไ ปนี้ เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ที่ วั ด  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม เ พ่ื อ เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า คม เ ศ ร ษฐ กิ จ อ า เ ซี ย น                                                       
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กรุณาใส่เครื่องหมาย / ในช่องความสอดคล้อง (Congruence) หลังข้อค าถาม                          
โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 
ความสอดคล้อง +1 หมายถึง ค าถามนั้นมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และตัวแปรที่ตั้งไว้ 
ความสอดคล้อง  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และตัวแปรที่ตั้งไว้ 
ความสอดคล้อง -1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และตัวแปรที่ตั้งไว้ 
 
โดยตัวแปรในการศึกษาประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

ตัวแปร องค์ประกอบ มาตรวัด 
1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1 ด้านการเปิดเสรีการค้า 
1.2 ด้านการเปิดเสรีการบริการ 
1.3 ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 
1.4 ด้านการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

- ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
- ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
- ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
- ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
- ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

2.  การ เตรียมความพร้อมในการเข้ า                 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.1 ด้านการเป็นนานาชาติ 
2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
2.3 ด้านการประกอบอาชีพ 

- ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
- ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติบ่อย 
- ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 
- ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก 
- ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ 

 
ดัชนีของตัวแปร 

(Index of Variables) 
วัตถุประสงค์ของตัวแปร 

(Objective) 
รหัส 

(Code) 
ข้อค าถาม 

(Questionnaires) 
ความสอดคล้อง 
(Congruence) 

ข้อเสนอแนะ 
(Suggestions) 

+1 0 -1 
1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.1 ด้านการเปิดเสรีการค้า 
 

ชี้วัดการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก
ก ารยก เ ลิ กภ าษี ศุ ล ก ากรแล ะ             
การยกเลิกมาตรการกีดกันทาง
การค้ าที่ มิ ใ ช่ ภาษี ทุ ก ร ายก าร 
ยก เ ว้นสินค้ าที่ มี ก าร อ่อนไหว            
และอ่อนไหวสูง 

A11 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไทยจะ
สูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งจากอัตรา
ภาษีน าเข้า 

    

A12 ท่ านรั บ รู้ ว่ า อุ ตส าหกรรมที่ มี
ความสามารถในการผลิตต่ าและ
ไม่มีความสามารถเชิงแข่งขัน หรือ
อุ ตส าห ก ร รมที่ เ พ่ิ ง ก่ อ ตั้ ง จ ะ
เสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการที่มีมา
นานแล้ว 
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  A13 ท่านรับรู้ว่าการลดภาษีของอาเซียน
จะท าให้สินค้ าไทยส่ งออกไป
อาเซียนมีราคาถูกและสามารถ
แข่ ง ขันกั บประ เทศนอกกลุ่ ม
อาเซียนได้ 

    

A14 ท่านรับรู้ ว่าจากการลดภาษีของ
ไทยจะท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบ
และสินค้ากึ่งส าเร็จรูปในราคาถูก 
มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต            
แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ                   
ในการส่งออก 

    

A15 ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีท าให้
ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้
ในราคาที่ถูกลง 

    

1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.2 ด้านการเปิดเสรี                
การบริการ 

ชี้ วัดการรับรู้ ผลกระทบที่ เ กิ ด              
จ า ก ก า ร ข จั ด ข้ อ จ า กั ด ต่ อ                 
การค้าบริการ ได้แก่ การขนส่ง 
ทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สุ ข ภ าพ  ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ                
โลจิสติกส์ 

A21 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการ
สามารถขยายตัวไปสู่ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี ท าให้เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    

A22 ท่ าน รั บ รู้ ว่ า ก าร เ ปิ ด เ ส รี ด้ า น                
การบริการ สามารถท าให้ธุรกิจ
บริการขนาดย่อม  ไม่สามารถ
แข่งขันได้กับธุรกิจบริการที่ มี
บริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน 

    

A23 ท่านรับรู้ ว่าประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท าให้มี
ผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวมากขึ้น 

    

A24 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ธุรกิจ             
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ                      
ในกลุ่มอาเซียน สามารถควบรวม
กิ จ ก า ร ห รื อ ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร                  
กับธุรกิจไทย เ พ่ือพัฒนาธุรกิจ                  
ให้ มี ก าร เติบโตมากขึ้ น   เ ช่ น                      
ธุรกิจโรงแรมกับการท่องเที่ยว 
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  A25 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการ
ไทยจะสูญเสียความเป็นเจ้าของ
ให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ ท าให้ผู้
ลงทุนต่างชาติมีโอกาสเพิ่มปริมาณ
การถือหุ้นมากขึ้น 

    

1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.3 ด้านการเปิดเสรี               
การลงทุน 
 

ชี้วัดการรับรู้ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กั บ เ รื่ อ ง ก า ร อ นุ ญ า ต ห รื อ                    
ไม่อนุญาตให้ด าเนินการได้โดย 
นักลงทุนต่างชาติ ความยาก/ง่าย               
ในการ เข้ ามาด า เนินกิจกรรม              
ทางเศรษฐกิจ 

A31 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน                
จะท าให้ เกิดการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เพ่ิมผลิตภาพ
เพ่ิมผลผลิต และท าให้ประเทศได้
ประโยชน์ จ ากมู ล ค่ า เ พ่ิมทาง
เศรษฐกิจที่สร้างขึ้น 

    

A32 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการย้าย
ฐานการผลิ ต  เข้ ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมี
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่ดี 

    

A33 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิด
ความขัดแย้งปัญหาที่ดิน ระหว่างผู้
ล ง ทุ น กั บ ช า ว บ้ า น ท้ อ ง ถิ่ น 
เ นื่ อ ง จ าก ผู้ ล ง ทุ น เ ข้ า ม า แ ย่ ง
ทรัพยากรโดยรอบหรือใกล้เคียง 
เช่น ปัญหาการแย่งน้ าในฤดูแล้ง 

    

A34 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน               
จะท าให้ เ กิดการพัฒนาสินค้ า             
และบริการที่  “ผลิตในอาเซียน”  
ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

    

A35 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน               
จะเกิดปัญหาทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา  เนื่ อ งจ ากผู้ ล งทุ น                
เข้ ามาจดทรัพย์สินทางปัญญา                      
ของช าวบ้ าน  ท า ให้ ช าวบ้ าน                     
ขาดโอกาสในการเป็นเจ้าของสิทธิ์                       
ในสินค้า/บริการ ประเภทนั้น ๆ 
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1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.4 ด้านการเปิดเสรี
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

ชี้วัดการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก              
การเคลื่อนย้ายหรืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางส าหรับ
บุ ค ค ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ค้ า               
สิ น ค้ า บ ริ ก า ร แ ล ะก า รล งทุ น                
ได้แก่ อาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ 
พ ย า บ า ล  วิ ศ ว ก ร  ส ถ า ป นิ ก                  
นักส ารวจ และนักบัญชี 

A41 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอา เซี ยน  จะ เกิดการ
แข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือ  
และมีความเข้มข้นมากขึ้น 

    

A42 ท่านรับรู้ ว่าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความไม่
เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผล
ของความไม่เท่าเทียมกันนี้จะตก
อยู่กับแรงงานในประเทศสมาชิกที่
ด้อยโอกาส เช่น การแบ่งชนชั้น
ศาสนา และวัฒนธรรม 

    

A43 ท่ า น รั บ รู้ ว่ า บุ ค ล า ก ร ไ ท ย                        
ที่มี ศักยภาพ จะเคลื่ อนย้ ายไป
ท า ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ขึ้ น                       
(ภาวะสมองไหล) 

    

A44 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน                 
อ า จ เ กิ ดปั ญห าอ าชญาก ร ร ม                    
จากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวในรูป
ของคนท างาน 

    

A45 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ เ กิ ด ปั ญ ห า
ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานแรงงาน
ไทยมากขึ้น ถ้าหากมีการขยาย
ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น                
ASEAN +3 และ ASEAN +6              
ในแรงงานฝีมือบางสาขา 

    

2. การเตรียมความพร้อม          
ในก า ร เ ข้ า สู่ ป ระ ช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.1 ด้านการเป็นนานาชาติ 

ชี้วัดการยอมรับ การเรียนรู้ ภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่าง และ
สามารถที่จะท างานร่วมกันกับ
ชาวต่างชาติได้ 

B11 ท่ า น เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร ะ ย ะ สั้ น 
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสถาบัน                     
กวดวิชาต่างๆ 

    

B12 ท่านฝึกฟัง  อ่าน เขียน และพูด
ภาษาอังกฤษในชี วิตประจ าวัน  
เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ฟังภาพยนตร์ระบบ Sound track 
เขียน Email เป็นภาษาอังกฤษ            
เป็นต้น 
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B13 ท่ าน มี ก า ร เ รี ย น รู้ วั ฒน ธร ร ม               
ของชนชาติต่ าง  ๆ  ในประเทศ                  
กลุ่มอาเซียน 

    

  B14 ท่ านพยายามหาโอกาสติดต่ อ            
หรือประสานงานกับ เ พ่ือนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

    

B15 ท่ า น ฝึ ก ฝ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม                  
ธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต่างกันของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

    

B16 ท่ า น เ รี ย น ภ า ษ า อ่ื น เ พ่ิ ม เ ติ ม                  
เช่น ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

    

2. การเตรียมความพร้อม          
ในก า ร เ ข้ า สู่ ป ระ ช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.2 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ชี้ วั ดก าร เ รี ยนรู้  ศึ กษ า  ข้ อมู ล                 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ง า น เ ท ค โน โ ล ยี            
ได้ อ ย่ า ง มี ป ระโยชน์  ถู ก ต้ อ ง 
เหมาะสม  และติดต่ อสื่ อสาร             
ผ่ า น ร ะ บบ  เ ค รื อ ข่ า ย ต่ า ง  ๆ               
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

B21 ท่ านลงทะเบี ยนเรี ยน เ พ่ิม เติ ม            
ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อตอบรับอาเซียน 

    

B22 ท่ าน เ ข้ า ร่ วมอบรมหลั ก สู ต ร              
โป รแก รมคอม พิ ว เ ตอร์ ที่ ใ ช้           
ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสามารถ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ 
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 

    

B23 ท่ านศึกษากฎหมายในการใช้
เ ท ค โนโ ล ยี ส า ร สน เท ศ แ ล ะ               
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ก ลุ่ ม                   
ประเทศอาเซียน 

    

B24 ท่านฝึกฝนการใช้ อินเตอร์ เน็ต             
ให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อมูล
กลุ่มประเทศอาเซียน 

    

B25 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กลุ่มประเทศอาเซียน
ใช้ในปัจจุบัน 
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2. การเตรียมความพร้อม          
ในก า ร เ ข้ าสู่ ป ร ะ ช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.3 ด้านการประกอบอาชีพ 

ชี้วัดการศึกษาหาข้อมูล หลักเกณฑ์ 
ข้ อ ก ฎหม า ย  เ กี่ ย ว กั บ อ า ชี พ              
และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

B31 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็น
ที่ต้องการในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

B32 ท่านหาข้อมูลและท าความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ต่ า ง  ๆ                               
ในประ เทศกลุ่ มอา เซี ยน  เช่น 
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี แพทย์ 
พยาบาล เป็นต้น 

    

B33 ท่ านศึ ก ษ ากฎหม า ยแ ร ง ง าน                
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

B34 ท่าน เข้ ารับการอบรมเกี่ ยวกับ                
การประกอบอาชีพในอนาคต 

    

B35 ท่านศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
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ผลการทดสอบดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
(Testability of Item – Variable – Congruence Index) 

 
ดัชนีของตัวแปร 

(Index of Variables) 
วัตถุประสงค์ของตัวแปร 

(Objective) 
รหัส 

(Code) 
ข้อค าถาม 

(Questionnaires) 
ความเห็นของ   
ผู้เชียวชาญ 

รวม ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

1 2 3    
1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.1 ด้านการเปิดเสรีการค้า 
 

ชี้วัดการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการ
ยกเลิกภาษีศุลกากรและการยกเลิก
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
ทุ ก ร า ย ก า ร ย ก เ ว้ น สิ น ค้ า ที่ มี                  
การอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง 

A11 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไทยจะ
สูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งจากอัตรา
ภาษีน าเข้า 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

A12 ท่ านรั บ รู้ ว่ า อุ ตส าหกรรมที่ มี
ความสามารถในการผลิตต่ าและ
ไม่มีความสามารถเชิงแข่งขัน หรือ
อุ ตส าหก ร รมที่ เ พ่ิ ง ก่ อ ตั้ ง จ ะ
เสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการที่มี
มานานแล้ว 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

  A13 ท่ า น รั บ รู้ ว่ า ก า ร ล ดภ าษี ข อ ง
อาเซียนจะท าให้สินค้าไทยส่งออก
ไปอาเซียนมีราคาถูกและสามารถ
แข่ งขั นกับประ เทศนอกกลุ่ ม
อาเซียนได้ 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

A14 ท่านรับรู้ ว่าจากการลดภาษีของ
ไทยจะท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบ
และสินค้ากึ่งส าเร็จรูปในราคาถูก 
มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต            
แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ                   
ในการส่งออก 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

A15 ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีท าให้
ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้
ในราคาที่ถูกลง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.2 ด้านการเปิดเสรี                
การบริการ 

ชี้ วั ด ก า ร รั บ รู้ ผ ล ก ร ะ ท บที่ เ กิ ด              
จ า ก ก า ร ข จั ด ข้ อ จ า กั ด ต่ อ                 
การค้าบริการ ได้แก่ การขนส่ง ทาง
อากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ 
การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 

A21 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการ
สามารถขยายตัวไปสู่ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี ท าให้เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

A22 ท่าน รับ รู้ว่ าการ เปิด เส รีด้ านการ
บริการ สามารถท าให้ธุรกิจบริการ
ขนาดย่อม ไม่สามารถแข่งขันได้กับ
ธุรกิจบริการท่ีมีบริษัทต่างชาติเข้า

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้
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มาร่วมลงทุน 

A23 ท่านรับรู้ ว่าประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท าให้มี
ผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวมากขึ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

A24 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ธุรกิจ             
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ                      
ในกลุ่มอาเซียน สามารถควบรวม
กิ จ ก า ร ห รื อ ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร                  
กับธุรกิจไทย เ พ่ือพัฒนาธุรกิจ                  
ให้ มี ก าร เติบโตมากขึ้ น   เ ช่น                      
ธุรกิจโรงแรมกับการท่องเที่ยว 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้

  A25 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการ
ไทยจะสูญเสียความเป็นเจ้าของ
ให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ ท าให้ผู้
ลงทุนต่างชาติมีโอกาสเพิ่มปริมาณ
การถือหุ้นมากขึ้น 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.3 ด้านการเปิดเสรี               
การลงทุน 
 

ชี้วัดการรับรู้ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ด าเนินการได้โดย นักลงทุนต่างชาติ 
ความยาก/ง่าย ในการเข้ามาด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

A31 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน                
จะท าให้เกิดการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เพ่ิมผลิตภาพ
เพ่ิมผลผลิต และท าให้ประเทศได้
ประโยชน์ จ ากมู ลค่ า เ พ่ิ มทาง
เศรษฐกิจที่สร้างขึ้น 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้

A32 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการย้าย
ฐานการผลิต  เข้ ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมี
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่ดี 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

A33 ท่ านรั บ รู้ ว่ า หลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิด
ความขัดแย้งปัญหาที่ดิน ระหว่างผู้
ล ง ทุ น กั บ ช า ว บ้ า น ท้ อ ง ถิ่ น 
เ นื่ อ ง จ าก ผู้ ล ง ทุ น เ ข้ า ม า แ ย่ ง
ทรัพยากรโดยรอบหรือใกล้เคียง 
เช่น ปัญหาการแย่งน้ าในฤดูแล้ง 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้
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A34 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน               
จะท าให้ เกิดการพัฒนาสินค้ า             
และบริการที่ “ผลิตในอาเซียน”  
ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

A35 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน               
จะเกิดปัญหาทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา  เนื่ อ งจ ากผู้ ล งทุ น                
เข้ ามาจดทรัพย์สินทางปัญญา                      
ของช าวบ้ าน  ท า ให้ ช าวบ้ าน                     
ขาดโอกาสในการเป็นเจ้าของสิทธิ์                       
ในสินค้า/บริการ ประเภทนั้น ๆ 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้

1. การรับรู้ผลกระทบที่เกิด
จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.4 ด้านการเปิดเสรี
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

ชี้ วัดการรับรู้ผลกระทบที่ เกิดจาก              
การ เคลื่ อนย้ ายหรืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางส าหรับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าบริการและ
ก า รล งทุ น  ไ ด้ แ ก่  อ าชี พ  แพทย์           
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก                  
นักส ารวจ และนักบัญชี 

A41 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอา เซี ยน  จะ เกิดการ
แข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือ  
และมีความเข้มข้นมากขึ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

A42 ท่านรับรู้ ว่ าหลัง เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความไม่
เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผล
ของความไม่เท่าเทียมกันนี้จะตก
อยู่กับแรงงานในประเทศสมาชิกที่
ด้อยโอกาส เช่น การแบ่งชนชั้น
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้

A43 ท่ า น รั บ รู้ ว่ า บุ ค ล า ก ร ไ ท ย                        
ที่มี ศักยภาพ จะเคลื่ อนย้ายไป
ท า ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ขึ้ น                       
(ภาวะสมองไหล) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

A44 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน                 
อ า จ เ กิ ด ปั ญห าอ า ชญาก ร ร ม                    
จากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวในรูป
ของคนท างาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้
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A45 ท่ านรั บ รู้ ว่ าหลั ง จ ากก าร เปิ ด
ประช าคม เ ศรษฐกิ จ อ า เซี ยน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ เ กิ ด ปั ญ ห า
ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานแรงงาน
ไทยมากขึ้น ถ้าหากมีการขยาย
ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น                
ASEAN +3 และ ASEAN +6              
ในแรงงานฝีมือบางสาขา 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได ้

2. การเตรียมความพร้อม          
ในก า ร เ ข้ า สู่ ป ระ ช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.1 ด้านการเป็นนานาชาติ 

ชี้ วัดการยอมรับ การเรียนรู้  ภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่าง และ
สาม า รถที่ จ ะท า ง าน ร่ ว มกั น กั บ
ชาวต่างชาติได้ 

B11 ท่ า น เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร ะ ย ะ สั้ น 
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสถาบัน                     
กวดวิชาต่างๆ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B12 ท่านฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูด
ภาษาอังกฤษในชี วิตประจ าวัน  
เ ช่ น  อ่ า น ห นั ง สื อ พิ ม พ์
ภาษาอังกฤษ ฟังภาพยนตร์ระบบ 
Sound track เขียน Email เป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

B13 ท่ านมี ก า ร เ รี ย น รู้ วั ฒ นธร ร ม               
ของชนชาติต่าง  ๆ ในประเทศ                  
กลุ่มอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

  B14 ท่ านพยายามหาโอกาสติดต่ อ            
หรือประสานงานกับเ พ่ือนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B15 ท่ า น ฝึ ก ฝ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม                  
ธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต่างกันของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B16 ท่ า น เ รี ย น ภ า ษ า อ่ื น เ พ่ิ ม เ ติ ม                  
เช่น ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

2. การเตรียมความพร้อม          
ในก า ร เ ข้ า สู่ ป ระ ช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.2 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ชี้ วั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ศึ ก ษ า  ข้ อ มู ล                 
และการใช้งานเทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประโยชน์  ถูกต้อง เหมาะสม และ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ เครือข่าย          
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

B21 ท่ านลงทะเบี ยนเรี ยน เ พ่ิม เติ ม            
ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อตอบรับอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B22 ท่ าน เ ข้ า ร่ วมอบรมหลั กสู ต ร              
โป รแก รมคอม พิ ว เ ตอร์ ที่ ใ ช้           
ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสามารถ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ 
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้
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B23 ท่ านศึ กษากฎหมายในการใช้
เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศแ ล ะ               
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ก ลุ่ ม                   
ประเทศอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B24 ท่านฝึกฝนการใช้ อินเตอร์ เน็ต             
ให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อมูล
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได ้

B25 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กลุ่มประเทศอาเซียน
ใช้ในปัจจุบัน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 

 
1 

 
ใช้ได ้

2. การเตรียมความพร้อม          
ในก าร เ ข้ าสู่ ป ร ะช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.3 ด้านการประกอบอาชีพ 

ชี้วัดการศึกษาหาข้อมูล หลักเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย เกี่ยวกับอาชีพและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

B31 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็น
ที่ต้องการในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1 
 

1 1 3 1 ใช้ได ้

B32 ท่านหาข้อมูลและท าความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ต่ า ง  ๆ                               
ในประ เทศกลุ่ มอา เซี ยน  เช่น 
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี แพทย์ 
พยาบาล เป็นต้น 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได ้

B33 ท่านศึกษากฎหมายแรงงานใน 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

1 
 

1 1 3 1 ใช้ได ้

B34 ท่านเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพในอนาคต 

1 1 1 3 1 ใช้ได ้

B35 ท่านศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

1 1 1 3 1 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
ค าชี้แจง 

(1) แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ข้อมูลที่ ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท า
ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

(2) แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล  
ส่วนที่ 2 การรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

______________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล 
1.1 เพศ    1. ชาย         2. หญิง   

 

1.2 อาย ุ   1. ต่ ากว่า 20 ปี      4. 31 – 35 ปี     

    2. 20 – 25 ป ี  5. มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป  

    3. 26 – 30 ป ี   

 

1.3 ท่านก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา    1. ปริญญาตรี       2. ปริญญาโท     3. ปริญญาเอก     

 

1.4 ท่านก าลังศึกษาอยู่คณะ        1. บรหิารธุรกิจ    2. นิติศาสตร์      3. นิเทศศาสตร์    

 

1.5 รายได้ต่อเดือน    1. ไม่เกิน 10,000 บาท   4. 20,001 – 25,000 บาท  

    2. 10,001 – 15,000 บาท  5. 25,001 – 30,000 บาท  

    3. 15,001 – 20,000 บาท  6. มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป  
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5=เห็นด้วยมากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด 
ที ่ การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการเปิดเสรีการค้า 
1.1 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลไทยจะสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งจาก

อัตราภาษีน าเข้า 
     

1.2 ท่านรับรู้ว่าอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการผลิตต่ าและไม่มีความสามารถเชิงแข่งขัน 
หรืออุตสาหกรรมที่เพิ่งก่อตั้งจะเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการที่มีมานานแล้ว 

     

1.3 ท่านรับรู้ว่าการลดภาษีของอาเซียนจะท าให้สินค้าไทยส่งออกไปอาเซียนมีราคาถูกและ
สามารถแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนได้ 

     

1.4 ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีของไทยจะท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งส าเร็จรูป                  
ในราคาถูก มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก 

     

1.5 ท่านรับรู้ว่าจากการลดภาษีท าให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง      
2. ด้านการเปิดเสรีการบริการ 
2.1 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการสามารถขยายตัวไปสู่ประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     

2.2 ท่านรับรู้ว่าการเปิดเสรีด้านการบริการ สามารถท าให้ธุรกิจบริการขนาดย่อมไม่สามารถ
แข่งขันได้กับธุรกิจบริการที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน 

     

2.3 ท่ านรั บ รู้ ว่ า ป ระ เทศไทย มีคว ามได้ เ ป รี ยบท า งภู มิ ศ าสตร์ ท า ใ ห้ มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร                              
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

     

2.4 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ธุรกิจการบริการของประเทศ                      
ในกลุ่มอาเซียน สามารถควบรวมกิจการหรือสร้างพันธมิตรกับธุรกิจไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจ             
ให้มีการเติบโตมากขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรมกับการท่องเที่ยว 

     

2.5 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจบริการไทยจะสูญเสียความเป็นเจ้าของ
ให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ ท าให้ผู้ลงทุนต่างชาติมีโอกาสเพิ่มปริมาณการถือหุ้นมากขึ้น 

     

3. ด้านการเปิดเสรีการลงทุน 
3.1 ท่านรับรู้ว่ าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน  จะท าให้ เกิดการลงทุน                     

ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มผลผลิต และท าให้ประเทศได้ประโยชน์              
จากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น 

     

3.2 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการย้ายฐาน
การผลิต เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีทรัพยากรและวัตถุดิบที่ดี 

     

3.3 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความขัดแย้งปัญหาที่ดิน 
ระหว่างผู้ลงทุนกับชาวบ้านท้องถิ่น เนื่องจากผู้ลงทุนเข้าม าแย่งทรัพยากรโดยรอบ                     
หรือใกล้เคียง เช่น ปัญหาการแย่งน้ าในฤดูแล้ง 
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ที ่ การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 
3.4 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าให้เกิดการพัฒนาสินค้า                

และบริการที่ “ผลิตในอาเซียน” ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     

3.5 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดปัญหาทางด้านทรัพย์สิน              
ทางปัญญา เนื่องจากผู้ลงทุนเข้ามาจดทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้านท าให้ชาวบ้าน                   
ขาดโอกาสในการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในสินค้า/บริการ ประเภทนั้น ๆ 

     

4. ด้านการเปิดเสรีเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ 
4.1 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือ             

และมีความเข้มข้นมากขึ้น 
     

4.2 ท่านรับรู้ว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน 
ซึ่งผลของความไม่เท่าเทียมกันนี้จะตกอยู่กับแรงงานในประเทศสมาชิกที่ด้อยโอกาส           
เช่น การแบ่งชนชั้น ศาสนา และวัฒนธรรม 

     

4.3 ท่านรับรู้ว่าบุคลากรไทยที่มีศักยภาพ จะมีโอกาสเคลื่อนย้ายไปท างานต่างประเทศมากขึ้น                           
4.4 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม                   

จากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวในรูปของคนท างาน 
     

4.5 ท่านรับรู้ว่าหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเกิดปัญหา
ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานแรงงานไทยมากขึ้น ถ้าหากมีการขยายกรอบความร่วมมือ                   
เป็น ASEAN +3 และ ASEAN +6 ในแรงงานฝีมือบางสาขา 

     

 
 
 
ส่วนที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค าชี้แจง  ท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามจริง  
 5=ปฏิบัติสม่ าเสมอ 4=ปฏิบัติบ่อย 3=ปฏิบัติบางครั้ง 2=ปฏิบัติน้อยมาก 1=ไม่เคยปฏิบัติ 
ที ่ การเตรียมความพร้อม ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการเป็นนานาชาต ิ
1.1 ท่านเรียนหลักสูตระยะสั้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสถาบันกวดวิชาต่างๆ      
1.2 ท่านฝึกฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษ ฟังภาพยนตร์ระบบ Sound track เขียน Email เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
     

1.3 ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน      
1.4 ท่านพยายามหาโอกาสติดต่อหรือประสานงานกับเพื่อนในประเทศกลุ่มอาเซียน      
1.5 ท่านฝึกฝนการปฏิบัติตามธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต่างกันของประเทศกลุ่มอาเซียน      
1.6 ท่านเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน      
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ที ่ การเตรียมความพร้อม ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1 ท่านลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบรับอาเซียน      
2.2 ท่ าน เข้ า ร่ วมอบรมหลั กสู ต รโปรแกรมคอมพิ ว เ ตอ ร์ ที่ ใ ช้ ในกา รติ ดต่ อสื่ อ ส า ร                                 

เพื่อสามารถน ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 
     

2.3 ท่านศึกษากฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน      
2.4 ท่านฝึกฝนการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการหาข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน      
2.5 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มประเทศอาเซียนใช้ในปัจจุบัน      
3. ด้านการประกอบอาชีพ 
3.1 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการในกลุ่มประเทศอาเซียน      
3.2 ท่านหาข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ                               

ในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 
     

3.3 ท่านศึกษากฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน      
3.4 ท่านเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต      
3.5 ท่านศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน      
 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงส าหรับข้อมูลของท่านท่ีเป็นประโยชน์ 
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