บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรม
การเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน และเพื่อศึกษาถึงปั จจัย สภาพแวดล้อมภายนอกกับพฤติ กรรมการเตรี ยมความ
พร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โดยการศึกษาครั้งนี้ สามารถสะท้อนถึงการรับรู ้ และความใคร่ รู้ต่อการเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ย น ตลอดจนสามารถสะท้อนถึ งการปรับตัวของแรงงานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในความ
เปลี่ ยนแปลงในอนาคต และเป็ นข้อมูลให้แก่บุคคลที่เล็งเห็ นคุ ณค่าของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้
นาไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาการเรี ยนรู ้ต่อไป
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในเขตยานนาวา
สาทร และบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
โควตา ในสัดส่ วนที่ เท่ากันในแต่ละรู ปแบบธุ รกิ จ คื อ ธุ รกิ จนาเข้า จานวน 200 คน และธุ รกิ จ
ส่ งออก จานวน 200 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling)
โดยแจกแบบสอบถามกับประชากรแรงงานต่างๆ ตามที่กาหนดข้างต้น โดยระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล ในการศึ กษาวิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทาข้อมู ลและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในช่ วงเดื อน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยหาค่าความถี่ และร้ อยละ เพื่ออธิ บายปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ ง ออก หา
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ อธิ บ ายระดับความส าคัญ ของปั จ จัย สภาพแวดล้อ ม
ภายนอกที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกเมื่ อเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ (  2 ) เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน และรายได้ต่อเดื อน และปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมือง
ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นสั ง คมกับ พฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออก ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% สาหรับผลการวิจยั ผูศ้ ึกษาได้นาเสนอตามขั้นตอนดังนี้
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5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ของแรงงานในธุรกิจนาเข้ าส่ งออก
จากผลการศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออก ปรากฎ
ผลดังนี้
เพศ พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จานวน
231 และ 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 และ 42.25 ตามลาดับ
อายุ พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี จานวน 181
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 มี
อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 และมีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป จานวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
สถานภาพการสมรส พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.25 และมีสถานภาพหย่า / หม้าย / แยกกันอยู่ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25
ระดับการศึกษา พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 รองลงมามีการศึกษาระดับปวส. / อนุปริ ญญา จานวน 81
คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 / ปวช. / เทียบเท่า จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00 มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 25 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.25 และมี
การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ต าแหน่ ง งาน พบว่ า แรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ มี ต าแหน่ ง งานฝ่ าย
ประสานงานซื้ อ/ ขาย จานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.00 รองลงมามี ตาแหน่ งงานฝ่ ายผลิ ต
จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 และมีตาแหน่งอื่นๆ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75
รายได้ต่อเดื อน พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
15,001 - 25,000 บาท จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00 รองลงมามีรายได้ ต่อเดื อนระหว่าง
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5,001 - 15,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 35,000
บาท จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป จานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
5.1.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเตรียมความพร้ อมของแรงงานในธุรกิจนาเข้ าส่ งออก
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ ง ออก
ปรากฎผลดังนี้
ความสามารถในการใช้ภาษาอัง กฤษ พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลางในอาเซี ยน จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.25
รองลงมามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอในอาเซี ยน จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.75 และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในอาเซี ยน จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.00
ความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยน พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออก
ส่ วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ไม่เพียงพอ จานวน 218 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.50 รองลงมามีความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ปานกลาง จานวน
166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50 และมีความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ดี จานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ งออกส่ วนใหญ่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ปานกลางในอาเซี ยน จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75
รองลงมามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ดีในอาเซี ยน จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไม่เพียงพอในอาเซี ยน จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงาน พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกส่ วน
ใหญ่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรมได้ปานกลางในอาเซี ยน จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 รองลงมามีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมได้ดีใน
อาเซี ย น จ านวน 103 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.75 และมี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ
ผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมไม่เพียงพอในอาเซี ยน จานวน 43
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร พบว่า หน่วยงานของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนได้ปานกลางในอาเซี ยน จานวน 298 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 74.50 รองลงมามี การเผยแพร่ ข ้อมูล ข่า วสารเกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซี ยนไม่ เพี ยงพอ
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จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนได้ดี
ในอาเซียน จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25
แผนการเตรี ยมความพร้อม พบว่า หน่วยงานของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มี
แผนการเตรี ย มความพร้ อมเมื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของหน่ วยงานได้ป านกลางในอาเซี ย น
จานวน 262 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.50 รองลงมามี แผนการเตรี ยมความพร้ อมเมื่ อเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนไม่เพียงพอ จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 และมีแผนการเตรี ยมความพร้อมเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงานได้ดีในอาเซี ยน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00
5.1.3 การวิ เ คราะห์ ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้ อมของแรงงานในธุรกิจนาเข้ าส่ งออกเมื่อเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า แรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้ า ส่ งออกให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านแล้ว พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นอันดับ
แรก ( X = 3.64) ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านสังคม เป็ นอันดับรองลงมา ( X = 3.09) และให้
ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านการเมือง เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 2.74) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้านพบว่า
ด้านการเมือง พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการเมืองที่
มี ผลต่อพฤติ กรรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ งออกเมื่ อเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า แรงงานใน
ธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญในเรื่ องรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศ
เป็ นอันดับแรก ( X = 2.83) และให้ความสาคัญในเรื่ องรัฐบาลมีการอานวยความสะดวกต่อการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูล โดยเสรี เพื่อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน และรั ฐบาลมี การต่ อต้านการก่ อการร้ า ย
อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่ น การค้ายาเสพติด การค้ามนุ ษย์ และการลักลอบเข้าเมืองแบบผิด
กฎหมาย เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X = 2.70)
ด้านเศรษฐกิ จ พบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ ง ออกให้ความสาคัญกับปั จจัยทางด้า น
เศรษฐกิ จที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกเมื่ อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญในเรื่ องค่าครองชี พ เป็ นอันดับแรก ( X = 3.85) และ
ให้ความสาคัญในเรื่ องการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เป็ น
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อันดับรองลงมา ( X = 3.75) และให้ความสาคัญในเรื่ องภาวะการจ้างงาน เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X =
3.33)
ด้านสังคม พบว่า แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านสังคมที่มี
ผลต่ อพฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ ง ออกเมื่ อเข้า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า แรงงานใน
ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญในเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นอันดับแรก ( X = 3.49)
และให้ความสาคัญในเรื่ องการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นอันดับรองลงมา ( X =
2.90) และให้ความสาคัญในเรื่ องเชื้ อชาติและศาสนาของแต่ละประเทศ เป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X =
2.88)
5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน
5.1.4.1 สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยม
ความพร้ อ มของแรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานปรากฎผลดังนี้
เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม และแผนการเตรี ยมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน แต่
เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยน และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ ง ออกในจัง หวัดกรุ ง เทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
ของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน แต่อายุไม่
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัด
กรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
ของหน่ วยงาน และแผนการเตรี ย มความพร้ อ มเมื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของหน่ ว ยงาน แต่
สถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จ
นาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยน
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานใน
ธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งความสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษ
ความสามารถในการใช้ ภ าษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
ตาแหน่ ง งาน มี ความสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการเตรี ย มความพร้ อมของแรงงานใน
ธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งความสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษ
ความสามารถในการใช้ ภ าษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
รายได้ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานใน
ธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งความสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษ
ความสามารถในการใช้ ภ าษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
5.1.4.2 สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ ปั จจัยทางด้านการเมือง
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ และปั จจัยทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความ
พร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปลากดผลดังนี้
ปั จจัย ทางด้า นการเมื อง มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการเตรี ย มความพร้ อมของ
แรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
ปั จจัยทางด้า นเศรษฐกิ จ มี ความสัม พันธ์ ก ับพฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของ
แรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน และแผนการเตรี ยม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของหน่วยงาน
ปัจจัยทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการใช้ ภ าษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม และการเผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย นของหน่ วยงาน แต่ ปั จจัย
ทางด้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในเรื่ องแผนการเตรี ยมความพร้ อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ของหน่วยงาน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออก
เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 จากผลการศึกษาพบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกมี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
ภาษา และวัฒ นธรรมได้ดี ก ว่ า ความสามารถด้า นอื่ น ๆ ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากปั จ จุ บ ัน การใช้
เทคโนโลยีไม่ได้จากัดอยู่ในผูท้ ี่มีการศึกษาสู งหรื อผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งที่สูงเท่านั้น แต่ผทู ้ ี่ มี
การศึกษาต่าหรื อผูใ้ ช้แรงงานก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทาให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีได้ดีในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้ คนไทย ซึ่ งถื อเป็ นชาติ ที่มี นิสัย โอบอ้อมอารี
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถเข้า กับ ผูอ้ ื่ นได้ง่ า ย ดัง นั้นจึ ง ท าให้แรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ ง ออกมี
ความสามารถในการปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ ผูร้ ่ วมงานที่ มี ค วามหลากหลายทางเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรมได้ดี ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกมีความสามารถในการใช้
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เทคโนโลยี และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรมได้ดีกว่าความสามารถด้านอื่นๆ
5.2.2 จากผลการศึ ก ษาพบว่า แรงงานในธุ รกิ จ นาเข้า ส่ ง ออกให้ค วามส าคัญกับ ปั จ จัย
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของวีรากร อุตร์ เลิศ (2555)
ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การก้า วสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแยง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก
มีการเตรี ยมความพร้ อมของท้องถิ่ นเกี่ ยวกับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในด้านต่างๆ ทั้งทาง
สังคมวัฒนธรรม การศึ กษา เศรษฐกิ จ การบริ การและการท่องเที่ ยว ยังอยู่ในระดับที่ น้อย ที่เป็ น
เช่ นนี้ เพราะปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จถื อเป็ นปั จจัยที่แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกให้ความสาคัญ
และคิดว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะค่าครอง
ชีพ ภาวะการจ้างงาน และการลงทุน หรื อจ้างแรงงานได้อย่างเสรี อีกทั้งปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจก็ถือ
ว่ามีผลกระทบต่อชี วิตและความเป็ นอยู่ของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกมากกว่าปั จจัยทางด้าน
การเมือง หรื อปั จจัยทางด้านสังคม ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกให้
ความสาคัญกับปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานใน
ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
5.2.3 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของ
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะสังคมและวัฒนธรรมกาหนด
บทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศไว้แตกต่างกัน ส่ วนผูท้ ี่มีอายุต่างกัน ย่อมมีแนวคิด ค่านิ ยม และ
หลักการไม่เหมือนกัน ทางด้านสถานภาพสมรสที่ต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรม แนวคิด ค่านิ ยม และ
ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน สาหรับผูท้ ี่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบ
การศึกษาแตกต่างกัน และสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างทางทัศนคติ มีความรู้สึกนึ ก
คิด รสนิ ยม และค่านิ ยม แตกต่างกันไป และรายได้ของบุคคลถื อเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่แสดง
ถึ งการมีศ กั ยภาพในการดูแลตนเอง บ่ งบอกถึ งอานาจการใช้จ่า ยในการบริ โภคข่าวสาร ผูท้ ี่ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจสู งจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งเหตุผลดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ปัจจัยทางด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ ก ษา
ตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมของ
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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5.2.4 ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ ปั จจัยทางด้านการเมือง ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ
และปั จจัยทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิ จ
นาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกที่ ให้
ความส าคัญ กับ ปั จ จัย ทางด้า นการเมื อ ง ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นสั ง คมมากน้อ ยต่ า งกัน ย่อ มมี
พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนแตกต่างกัน ตามความต้องการและ
พฤติ ก รรมในการเตรี ยมความพร้ อ มของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ ปั จจัยทางด้านการเมือง ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปั จจัยทางด้าน
สังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจยั ดังนี้
5.3.1 จากผลการศึ ก ษาพบว่า แรงงานในธุ รกิ จ นาเข้า ส่ ง ออกให้ค วามส าคัญกับ ปั จ จัย
ทางด้านสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อเข้า
สู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญน้อยกว่า ปั จจัยทางด้า น
การเมือง และเศรษฐกิจ ดังนั้นทางผูท้ ี่เกี่ยวข้องและทางภาครัฐควรมีการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ
แรงงาน อีกทั้งควรพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เช่ น การพัฒนาฝี มือแรงงาน คุ ณภาพชี วิตความเป็ นอยู่
และการส่ งเสริ มให้แรงงานได้มีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของกลุ่มประเทศอาเซี ยน นอกจากนี้ ควรสร้ างความเอื้ออาทร และจิตสานึ กในการธารง
รักษาศิลปวัฒนธรรม และอนุ รักษ์ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และสภาพแวดล้อมของประเทศชาติ
และประเทศในกลุ่มอาเซียน
5.3.2 จากผลการศึกษาพบว่า แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกส่ วนใหญ่มีความสามารถใน
การใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นทางผูท้ ี่เกี่ ยวข้องและทางภาครัฐควรให้การ
สนับสนุ นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วยสร้างความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพนั ธุ์ หลักสิ ทธิมนุษยชน การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซี ยนให้แก่ประชากรใน
ประเทศ เพื่อให้ประชากรสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยงั มีการ
ร่ วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิจยั ศึกษาถึงสถานการณ์และภาพรวมของประชาคม
อาเซี ยน ภาพอนาคตของประชาคมอาเซี ยนและผลกระทบของประชาคมอาเซี ยนต่อแรงงานไทย
เพื่อการพัฒนาฝี มือของแรงงานไทยให้มุ่งสู่ ระดับสากล
5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิจยั ศึกษาการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาที่กาลัง
จบการศึกษากับการเข้าสู่ ตลาดแรงงานประชาคมอาเซี ยน เพื่อจะได้เตรี ยมความพร้อมให้กบั แรงงาน
หรื อนักศึกษาที่กาลังจบการศึกษา ให้สามารถปรับตัว และเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

