บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
แรงงานเป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่ งที่สาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจ และยุคที่เศรษฐกิจเป็ นตัว
ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการรวมตัวกันของประเทศในแต่
ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการได้มาซึ่ งผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึ ง
ประเทศไทยเราที่ จะมี การเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ทาให้ธุรกิ จต่างๆ มี ความ
ต้องการใช้แรงงานในหลายเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการเปิ ดประเทศแล้ว ก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการลงทุนในธุ รกิจแขนงต่างๆ มากขึ้น มีผลทาให้เศรษฐกิจเจริ ญเติบโต และเป็ นการสร้างอาชี พ
ให้กบั แรงงานท้องถิ่น รวมถึงแรงงานที่ไปทางานในต่างแดนด้วย แรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและมี
คุณภาพย่อมได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะว่า
ในโลกของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่ อสารใน
เชิงธุ รกิจนั้นนับว่าเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ และเป็ นสิ่ งที่นายจ้างให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากด้วยเช่นกัน
จะเห็ น ได้จ ากการที่ พ นัก งานที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอัง กฤษจะได้รั บ ค่ า ตอบแทนสู ง กว่ า
พนัก งานคนอื่ น ซึ่ งการเคลื่ อนย้า ยแรงงานเสรี ในสาขาวิช าชี พ หลัก จานวน 7 สาขาด้วยกันคื อ
วิศวกรรมพยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่ วนสาขาอื่นๆ ยังอยู่
ระหว่างพิจารณาแต่ด้วยความต่างของภาษา สังคม และวัฒนธรรม แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว
เตรี ยมความพร้อมเมื่อต้องเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจควบรวมทั้ง 10 ประเทศในอาเซี ยน รวมทั้งแรงงานใน
ธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกที่ตอ้ งมีการติดต่อซื้ อขายกับคนต่างชาติอยู่แล้ว ยิ่งต้องมีการปรับตัว เพราะเมื่อ
เป็ นอาเซียนแล้ว การนาเข้าส่ งออกระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ หรื อ
อาจจะเป็ นทั้งพันธมิตรและคู่แข่งในด้านการส่ งออกไปยังประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซี ยนด้วย และเต็ม
ไปด้วยการแข่งขันชิ งไหวชิ งพริ บกันอย่างเข้มข้น (อภิชาต ศรี สะอาด และ พัชรี สาโรงเย็น, 2556 :
106)
AEC เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (The
Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุ งเทพฯ (Bangkok
Declaration) เมื่ อ วันที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2510 โดยมี ป ระเทศผูก้ ่ อตั้ง แรกเริ่ ม 5 ประเทศ คื อ
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อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บรู ไน ก็ได้เข้าเป็ นสมาชิ ก
ตามด้วย พ.ศ. 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก ต่อมา พ.ศ. 2540 ลาวและพม่า เข้าร่ วม และปี
พ.ศ. 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กลาดับที่ 10 ทาให้ปัจจุ บนั อาเซี ยนเป็ นกลุ่ มเศรษฐกิ จ
ภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกื อบ 590 ล้านคน โดยการจัดตั้งประกอบด้วยเสาหลัก 3
ประการ คือ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน 3. ประชาคม
ความมัน่ คงอาเซี ยน เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ อย่างเสรี
เงิ น ทุ นที่ เสรี ข้ ึ น พัฒนาสั ง คม และเสริ ม สร้ า งรากฐานที่ จะนาไปสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปั จ จุ บ ัน
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์
เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรู ไน (ประวัติความเป็ นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน, 2556)
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในสมาชิ กก่อตั้งอาเซี ยน แรงงานไทยจึงควรมีการศึกษา
เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน การตั้งรับกับนักลงทุนหรื อแรงงานจากเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับงานและ
เตรี ยมความพร้อมกับเศรษฐกิจ และสังคมในปี พ.ศ. 2558 ข้างหน้านี้ และด้วยเหตุน้ ี จึงได้เล็งเห็น
ความสาคัญและความจาเป็ นอย่างยิ่งต่ อการศึ กษาประเด็นดังกล่ าว จึ งมี ความคิ ดที่ จะศึ กษาเรื่ อง
พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เพื่อ
ศึกษาของแรงงานที่จะได้รับผลกระทบต่อตนเองในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของ
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกกับพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของ
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ ปั จจัยทางด้านการเมือง ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ
และปั จจัยทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิ จ
นาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั จะเป็ นการศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน จะกาหนดขอบเขตด้านประชากรไว้เฉพาะแรงงานในธุ รกิจเกี่ ยวกับนาเข้า
ส่ งออก ในเขตยานนาวา สาทร และบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในเขตยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 265,117 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2555 สานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกที่มีผลกระทบจาก
การรวมตัวของประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งประเทศไทยคือหนึ่งใน 10 ประเทศนั้น กาหนดขนาดตัวอย่าง
400 คน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน ± 5 % ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % ซึ่ งได้
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะใช้
สู ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดงั นี้
1.1 ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 สถานภาพการสมรส
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.5 ตาแหน่งงาน
1.1.6 รายได้ต่อเดือน
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1.2 ตัวแปรทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออก
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.5 ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ช่วงเวลาที่ทาการวิจยั คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 6
เดือน
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดาเนินการวิจยั

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถสะท้อนถึงการรับรู ้ และความใคร่ รู้ต่อการเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
2. สามารถสะท้อนถึงการปรับตัวของแรงงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมในความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
3. จะเป็ นข้อมูลให้แก่บุคคลที่เล็งเห็ นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้นาไปเป็ นส่ วน
หนึ่งของการพัฒนาการเรี ยนรู้ต่อไป
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1.7 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษา เรื่ อง “พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกใน
เขตยานนาวา สาทร และบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร เมื่ อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน” มีกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
„ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- รายได้ต่อเดือน
„ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
- ปัจจัยทางด้านการเมือง
- ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
- ปัจจัยทางด้านสังคม

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อม
ของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออก
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

1.8 นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการศึกษา
ประชาคมอาเซี ยน หมายถึง เป้ าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเพื่อเพิ่ม
อานาจต่ อรองและขี ดความสามารถการแข่ ง ขันของอาเซี ย นในเวที ระหว่า งประเทศในทุ ก ด้า น
รวมถึ ง ความสามารถในการรั บ มื อกับ ปั ญหาใหม่ ๆ ในระดับโลก ที่ จะส่ งผลกระทบถึ งภูมิ ภาค
อาเซี ยน กล่าวคือ การทาให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเป็ นครอบครัวเดี ยวกัน เสมือนมี 3 เสาหลักที่
เกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน คื อ ประชาคมการเมื อ งและความมั่น คงอาเซี ย น ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซี ยน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
การรับรู้ หมายถึง การรู้สึก สัมผัสได้ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประชาคมอาเซี ยน
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การปรับตัว หมายถึ ง การปรับตัวให้มีความสามารถในการรับมื อต่อสถานการณ์ ในสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลง
แรงงาน หมายถึง ผูท้ ี่ทางานให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยอาศัยทั้งกาลังแรงกายและกาลังความคิด ในที่น้ ี หมายความถึงแรงงานทั้งชายและหญิงในธุ รกิจ
นาเข้า-ส่ งออก จานวน 400 คน ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

