,

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผูว้ จิ ยั เลือกแนวคิดและทฤษฎีต่อไปนี้มาเป็ นกรอบในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.3 ทฤษฎีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
2.1.1 ความหมายของพฤติกรรม
"พฤติกรรม" (Behavior) หมายถึง การกระทาหรื ออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ
ความคิดและความรู ้สึกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 768)
"พฤติกรรม" (Behavior) หมายถึง กิจกรรมทั้งที่เป็ นรู ปธรรม เช่น การกระทา การตอบโต้
กับสิ่ งแวดล้อม และกิจกรรมภายในที่เป็ นนามธรรม เช่น ความคิด ความรู ้สึก (เมธาวี อุดมธรรมานุ
ภาพ, 2548 : 4)
2.1.2 ประเภทของพฤติกรรม
การศึกษาพฤติกรรมยุคปั จจุบนั ไม่สู้เน้นการแบ่งประเภทของพฤติกรรมนัก แต่ในที่น้ ี ได้
พิจารณาเห็นว่าการแบ่งประเภทของพฤติกรรมจะช่วยให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมได้ง่าย
ขึ้น ซึ่ งนักจิตวิทยานิยมแบ่งพฤติกรรมได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.) พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เป็ นความในใจของผูท้ ี่แสดง
พฤติ ก รรม บุ ค คลอื่ น ไม่ ส ามารถสั ง เกตหรื อ รั บ รู ้ ไ ด้น อกจากผูท้ ี่ แ สดงพฤติ ก รรม เพราะเป็ น
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กระบวนการท างานของสมองในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การคิ ด การตัดสิ นใจ การจา การลื ม ฯลฯ
จาแนกเป็ น 4 ชนิด คือ
1.1) พฤติกรรมที่เป็ นการรู้สึกสัมผัส (Sensing) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่ งเร้ามา
กระทบประสาทสัมผัสทาให้เรารู ้สึกว่ามีสิ่งนั้นๆ มาสัมผัสเรา เช่น การได้ยิน การเห็น การได้กลิ่ น
การได้ลิ้มรส และการสัมผัส
1.2) พฤติกรรมที่เป็ นการตีความ (Interpreting) เป็ นการแปลความหมายความรู้สึก
สัมผัสที่เราได้รับทาให้เรารู้ และเข้าใจในสัมผัสนั้น เช่ น เราได้ยินคนพูดภาษาจี นกับเรา แล้วเรา
เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแสดงว่าเราตีความได้ ถ้าเราไม่เคยเรี ยนภาษาจีนมาก่อนเราจะฟั งไม่รู้เรื่ องและ
ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรแสดงว่าเราตีความไม่ได้ ซึ่ งการตีความได้น้ ีเรี ยกว่า การรับรู ้
1.3) พฤติกรรมที่เป็ นการจา (Remembering) การที่เราตีความได้น้ นั เราต้องอาศัย
การจาประสบการณ์เดิมมาช่วย เช่น การที่เราเข้าใจภาษาจีนเมื่อมีคนจีนมาพูดภาษาจีนกับเราแสดง
ว่าเราจาคาศัพท์ได้ จาหลักไวยากรณ์ได้
1.4) พฤติกรรมที่เป็ นการคิด (Thinking) และการตัดสิ นใจ (Decision making) การ
คิด หมายถึง จินตนาการ การใจลอยและการคิดเชิงตรรกะ ซึ่ งต้องอาศัยการรับรู้และการจา การคิด
และการตัดสิ นใจเป็ นหัวใจสาคัญที่บงการให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาในรู ปแบบ
ต่างๆ
2.) พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผอู้ ื่นสามารถสังเกตหรื อ
สัมผัสได้โดยตรง จาแนกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1) พฤติกรรมโมลาร์ (Molar behavior) เป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้
โดยง่าย ไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการสังเกต เช่น การเดิน
การนัง่ การนอน การยิม้ การหัวเราะ การขับรถ การเล่นกีฬา เป็ นต้น
2.2) พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นไม่
สามารถสังเกตได้โดยตรงจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อหรื อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่ วยในการ
สังเกต เช่น การทางานของต่อมต่างๆ คลื่นสมอง การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิ ต เป็ นต้น
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ นัก จิ ต วิ ท ยาจะพยายามศึ ก ษาพฤติ ก รรมทั้ง ภายในและ
ภายนอก โดยท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมภายนอกให้ ม ากที่ สุ ด แล้ว น ามาประมวลเพื่ อ จะได้ใ ช้
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สันนิ ษฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมภายในได้อย่างถูกต้อง หรื อใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะพฤติกรรม
ภายนอกเป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็น หรื อใช้ เครื่ องมือเข้ามาช่ วยในการสังเกตได้โดยง่าย
และพฤติกรรมภายนอกมักมีพฤติกรรมภายในเป็ นตัวกาหนดให้เกิ ดพฤติกรรม (ผศ. มณฑา เขียว
สะอาด, 2553 : 9 -10)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนไว้
หลายด้าน ดังนี้
สิ นค้ าส่ งออก ในเรื่ องการจ้างงานแรงงานต่ างด้าวในประเทศไทย นั้นจะส่ ง ผลกับ การ
ส่ งออกสิ นค้ามาก เพราะวันนี้ มีท้ งั หน่ วยงานลับของทั้งอเมริ กา อียู ออสเตรเลี ย ณี่ ปุ่น มาซ่ อนอยู่
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ภูเก็ต และเชี ยงใหม่ เพื่อมาดูการปฏิ บตั ิการก่อสร้างของ
เราว่าเราจ้างคนเขมรเข้ามาแล้ว ถ้าลูกจ้างลาคลอดเราให้เงินเขาหรื อเปล่า เขาป่ วยเราให้เงินเขาหรื อ
เปล่า และสิ่ งนี้จะทาให้สินค้าของประเทศไทยส่ งไปขายในยุโรป อเมริ กาไม่ได้ และคาดว่ากาลังจะ
เป็ นระเบิดลูกใหญ่ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แต่เราไม่เคยระวังเลย เวลาเรารับคนพม่า เขมรเข้ามา
ทางานแล้วก็ปฏิ บตั ิต่อเขาไม่เท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหญ่มาก เพราะวันนี้ เราอยู่ได้
เพราะการส่ งออกเป็ นรายได้ต่อประเทศ 72% ถ้าตลาดที่อเมริ กา ยุโรป ออสเตรเลียปิ ด เราจะไปไม่
รอด ไม่มีประเทศใดยอมให้การส่ งออกมากเกิ น 70% แต่ประเทศไทยถลาตัวไปแล้วตอนนี้ 72%
อย่างประเทศอินโดนี เซี ยถึงแม้วา่ ตลาดที่อื่นปิ ด แต่เขาก็อยู่อย่างปลอดภัย เพราะเขาเป็ นประเทศที่
สัดส่ วนการส่ งออกไม่ถึง 50% เพราะเขาเน้นการบริ โภคภายในประเทศ ดังนั้น การกระดิกตัวของ
เราต้องยุติธรรมและไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่านั้น เราต้องฝึ กนิ สัยของเราทั้งประเทศให้ยุติธรรมกับ
กลุ่มประเทศอาเซี ยน และผูค้ นทั้งโลกด้วย
การศึกษา ในด้านการศึกษาตอนนี้ กาลังจะมีการปรับเปลี่ ยนเทอมการศึกษา เพื่อให้มีแบบ
แผนในการผลิ ตคนได้เหมือนกัน สังเกตดูว่าคนที่จบจากยุโรปจะจบคนละ 2 – 3 ปริ ญญา 2 – 3
ประเทศ ทั้งๆ ที่ไปเรี ยนแค่ 2 ปี แต่จบทั้งที่เยอรมนีและเนเธอร์ แลนด์ การศึกษาของประเทศไทยเรา
กาลังจะเป็ นแบบนั้น ตอนนี้ กาลังวางแผนทั้ง 10 ประเทศว่าจะเปิ ดและปิ ดเทอมเหมือนกัน เพราะ
ตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน บางพวกก็ตามแบบอังกฤษ ประเทศมาเลเซี ยเพิง่ ปรับเทอมไปไม่นาน
เป็ นแบบของอังกฤษ เพราะว่าคนของเขาไปเรี ยนที่ องั กฤษเยอะ ส่ วนประเทศไทยปรับตามแบบ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา เขาเปิ ดเทอมทุกวันที่ 1 ของทุกปี เขาเปิ ดตามสหภาพ
โซเวียต โลกสมัยก่อนเวลาเปิ ดเทอมต้องเปิ ดวันที่ 1 กันยายน ถือเป็ นวันแห่ งความรู ้ ดังนั้น การเปิ ด
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อย่างนี้เวลาเราหยุดเทอมแล้วจะไปมาเลเซี ยก็ตอ้ งรออีก 1ปี จึงมีการหารื อกันว่าอีกไม่กี่ปี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 วันปิ ดและวันเปิ ดเทอมของผูค้ นทั้งหมดในกลุ่มอาเซี ยน จะต้อง
เป็ นวัน เวลาเดี ยวกัน และที่สาคัญที่สุดต้องรู ้ จกั ภาษาอาเซี ยน นัน่ คือภาษาอังกฤษ เราจาเป็ นต้องรู้
ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านภาษาเป็ นกุญแจตัวใหญ่ที่สุด
AEC กระทบการศึกษาในเชิงบวก
1. ภาคการผลิตและภาคแรงงานขยายตัวมากขึ้น
2. อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ยาง อัญมณี และเครื่ องประดับ ฯลฯ ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ และกึ่งมี
ฝี มือมากขึ้น
3. ส่ งผลให้อตั ราค่าจ้างสู งขึ้น
4. มาตรฐานแรงงานสู งขึ้น
5. คุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานสู งขึ้น
6. แรงงานฝี มือ และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
AEC กระทบการศึกษาในเชิงลบ
1. แรงงานไร้ฝีมือเกิดปั ญหาไม่มนั่ คงในอาชีพ เพราะว่ามีการเคลื่อนย้าย
2. ผูใ้ ช้แรงงานที่มีฝีมือที่แตกต่างกัน จะมีช่องว่างทางรายได้และสวัสดิการสู ง
3. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน จะมีรายได้แตกต่างกันมาก
สิ งคโปร์ ได้ เปรียบ
ผูป้ ระกอบการชาวไทยจะสามารถเลือกใช้แรงงานได้มากขึ้น แรงงานที่มีคุณภาพของแท้จะ
ไหลไปประเทศที่ให้ค่าจ้างสู ง สวัสดิ การดี และคุ ณภาพความเป็ นอยู่ดี อย่างสิ งคโปร์ หรื อมาเลเซี ย
ส่ วนแรงงานเกรดรองๆ ก็จะหมกอยูใ่ นประเทศที่มีค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ รองลงมา บางประเทศ
จะเหลือแค่ขยะมนุ ษย์ คือคนที่ไม่มีคุณภาพ ไปทางานที่ไหนไม่มีใครรับ ปรับตัวไม่ได้ ฯลฯ ตรงนี้
แหล่ะน่ าห่ วง ประเทศที่พฒั นาดีแล้ว คนเก่งก็อยากไปอยู่ ไปอยู่แล้วก็ขยันขันแข็ง คิดโน่นสร้างนี่
พัฒนานัน่ ก็ยงิ่ พัฒนาประเทศขึ้นไปใหญ่
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ยกตัวอย่างเช่ น อาชี พนักบัญชี ตอนนี้ ค่าตอบแทนของนักบัญชี ในประเทศสิ งคโปร์ กับ
มาเลเซี ยสู งกว่าไทยประมาณ 3 เท่า ค่าแรงสู งมากกว่าอย่างนี้ นักบัญชี ดีๆ ที่ภาษาได้ หนี ไปทางานที่
สิ งคโปร์ กบั มาเลเซี ยกันหมด ที่สิงคโปร์ คนไม่ค่อยแต่งงาน ที่เหลือคาประเทศอยูใ่ นตอนนี้ มีแต่คน
แก่ คนอยูใ่ นวัยทางานจริ งๆ มีนอ้ ยลง มีผลวิจยั ออกมาแล้วว่า ค.ศ. 2025 คนสู งอายุในสิ งคโปร์ จะมี
สัดส่ วนมากถึ ง 30% และพอถึง ค.ศ. 2050 ก็มากถึ ง 35% เพิ่มจากในปั จจุบนั ทุกวันนี้ ถึง 16%
สิ ง คโปร์ ก็ ยิ่ง มี ค วามจาเป็ นในการนาแรงงานเข้า มาจากต่ า งประเทศ ส่ วนประเทศที่ ค่ า แรงต่ า
คุณภาพชีวติ แย่ พวกบริ ษทั จะหานักบัญชีทางบการเงิน และตรวจสอบการเงินได้ยากมากขึ้นเรื่ อยๆ
ประเทศที่เตรี ยมความพร้อมอย่างเรี ยบๆ เป็ นระบบ เตรี ยมกันอย่างต่อเนื่ องทุกเวลาทุกนาที
ก็คื อ สิ ง คโปร์ เรื่ องที่ ตอ้ งชมเชยสิ ง คโปร์ ที่ สุ ดคื อ การพัฒนาองค์ค วามรู ้ เพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจ ให้การศึกษาอบรมจนคนสิ งคโปร์ ดี กว่าคนชาติอื่น พอคนเก่งซะแล้ว ก็คิดเทคโนโลยีเอง
ได้ สิ งคโปร์ จึงเป็ นชาติเดียวในกลุ่มอาเซี ยนที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสเตรี ยมการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนอย่างมี
ความสุ ข (ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์, 2556 : 281 - 288)
2.3 ทฤษฎีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
1.) ข้อตกลงสิ ทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tariff arrangement หรื อ PTA) ซึ่ งหมายถึงการ
ให้สิทธิ พิเศษทางภาษี ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิ กด้วยกันเอง สิ นค้าใดๆก็ตามที่ นาเข้าจาก
ประเทศที่มี PTA ร่ วมกัน จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าสิ นค้าเข้าที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่เป็ น
สมาชิก
2.) ข้อตกลงการค้าเสรี (Free trade arrangement หรื อ FTA) ที่เราคุน้ กันอยู่ นัน่ หมายความ
ว่าภาษีศุลกากรระหว่างประเทศในกลุ่มถูกกาจัดลง ฉะนั้นการไหลเข้าออกของสิ นค้าและบริ การจะ
เป็ นไปได้โดยเสรี
3.) สหภาพศุลกากร (Customs union) ก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการรวมตัว ซึ่ งมีเงื่อนไข
เพิ่มขึ้นจาก FTA คือ ประเทศสมาชิ กกาหนดให้ใช้ภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกัน สาหรับสิ นค้าเข้า
ที่มาจากประเทศที่ไม่อยูใ่ นสหภาพศุลกากร
4.) ตลาดร่ วม (Common market) ซึ่ งนอกจากจะครอบคลุมถึงการเปิ ดเสรี การค้าสิ นค้าและ
บริ การแล้ว ยังครอบคลุมถึงปั จจัยการผลิตด้วย นัน่ หมายความว่า ภายในตลาดร่ วมนั้น การไหลเข้า
ออกของทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเป็ นไปอย่างเสรี นนั่ เอง
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5.) สหภาพเศรษฐกิจ (Economic union) การรวมตัวทางเศรษฐกิ จที่ถือว่าแน่นแฟ้ นที่สุด
ประเทศสมาชิ กมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จคล้ายๆ กับว่าเป็ นประเทศเดี ยวกัน มีการกาหนดทิ ศ
ทางการดาเนิ นนโยบายการเงิ นและนโยบายการคลังที่สอดคล้องร่ วมกัน อย่างที่เห็ นจากสหภาพ
ยุโรปทั้ง 27 ประเทศ ซึ่ งในจานวนนี้ 17 ประเทศในยูโรโซนมีการรวมตัวที่เข้มข้นขึ้นไปอีก เพราะ
ใช้เงินยูโรเป็ นเงินสกุลเดียวกัน
สาหรับอาเซี ยน กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจเริ่ มจากการเป็ น PTA ต่อจากนั้นก็มีการ
ก่อตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 โดยกาหนดให้มีการลดและกาจัดอุปสรรค
ทางภาษี ที่มีต่อกันภายในภูมิภาค สาหรั บสิ นค้าประเภทต่างๆ ในช่ วงระยะเวลาที่ แตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการแข่งขันและระดับความอ่อนไหวของสิ นค้า
อย่ า งไรก็ ดี การกระชับ ความสั ม พัน ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นได้ก้า วข้า มการเป็ น
“สหภาพศุลกากร” ไป อาเซี ยนไม่คิดที่จะเป็ นสหภาพศุลกากรด้วยเหตุผลหลายประการ ที่สาคัญ
อย่า งแรกคื อความเป็ นอิ ส ระในการดาเนิ นนโยบายและมาตรการทางการค้า แต่ ล ะประเทศใน
อาเซี ย นมี ค วามต้องการในการปกป้ องอุ ตสาหกรรมภายในต่ อการแข่ง ขันจากประเทศอื่ นนอก
อาเซี ยนที่แตกต่างกันไป ทาให้การที่จะกาหนดภาษี ที่เก็บกับสิ นค้าเข้าจากประเทศอื่นในอัตรา
เดี ยวกันจึงเป็ นไปได้ยาก และอีกประการหนึ่ ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 24 ภายใต้ WTO หาก
อาเซี ยนจะต้องมีการปรับอัตราภาษีศุลกากรให้ตรงตามกันแล้ว ทุกประเทศอาเซี ยนจะต้องลดภาษี
น าเข้า ลงให้ เ ท่ า กับ สิ ง คโปร์ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นประเทศที่ เ ปิ ดเสรี ท างการค้า ฝ่ ายเดี ย ว (Unilateral
liberalized country) อยู่แล้ว ด้วยเหตุน้ ี จึ งไม่มีความจาเป็ นและความต้องการที่จะเป็ นสหภาพ
ศุลกากรอาเซียน (ทฤษฎีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ, 2556)
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วีรากร อุตร์ เลิศ, 2555 ศึกษาเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เพื่อรองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มเก็บจากประชาชน
จานวน 400 คน และบุคลากรของเทศบาลจานวน 87 คน ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแยง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก มี ความรู ้ ความและความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซี ย นในระดับ ที่ ต่ า ด้า นการเตรี ย มความพร้ อ มของท้องถิ่ นเกี่ ย วกับ การก้า วเข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยนในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิ จ การบริ การและการ
ท่องเที่ ยว ยัง อยู่ใ นระดับที่ น้อย ส่ วนด้า นสาธารณสุ ข อยู่ใ นระดับ ปานกลาง จากงานวิจยั ครั้ งนี้
เทศบาลตาบลบ้านแยงได้นาผลของการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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ข้อมูลข่าวสารความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึง จัดทาโครงการชุ มชน
แห่งการเรี ยนรู ้ และเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้อยูใ่ นระดับที่ดี ด้าน
สาธารณสุ ข เสนอโครงการการควบคุ มและการป้ องกันโรคระบาด เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ด้าน
เศรษฐกิจการส่ งเสริ มการพัฒนาสิ นค้าและเพิม่ ผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับความ
เป็ นอยู่ข องประชาชน เพื่ อเป็ นพื้นฐานต่ อยอดการพัฒนาในพื้ นที่ ระดับ อาเภอนครไทย จัง หวัด
พิษณุ โลก และในระดับประเทศต่อไป
นฤมล ศรี อ่อน, ทนงจิต บัวโสภ, และชุดาพร ผาจันทร์ , 2555 ศึกษาเรื่ อง การเตรี ยมความ
พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กบั การเข้าสู่ ตลาดแรงงานประชาคมอาเซี ยน โดย
การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสุ่ ม เก็ บ จากนัก ศึ ก ษา จานวน 400 คน ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พ บว่า
นัก ศึ ก ษาให้ค วามส าคัญกับ การเตรี ย มความพร้ อมในการเข้า สู่ ตลาดแรงงานประคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน เพราะการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนมีส่วนสาคัญต่อตัวนักศึกษาในเรื่ องของการทางาน เพราะ
ในอีก 3 ปี ข้างหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการขยายตัวในหลายๆด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จด้านการลงทุน ด้านธุ รกิ จการค้า ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึ งด้านอุตสาหกรรมต่างๆและด้านแรงงานซึ่ งสามารถโยกย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่ งในการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซี ยนนักศึกษารับรู ้ ขอ้ มูลจากโทรทัศน์มากที่สุดเพราะสามารถให้
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน มีท้ งั ภาพและเสี ยง นักศึกษามีทศั นคติต่อการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ค่อนข้างดี และเห็นประโยชน์จากการรวมตัวที่เกิ ดขึ้น ที่สาคัญนักศึกษาส่ วนใหญ่ตระหนักรับรู ้ว่า
ตนเป็ นพลเมืองอาเซี ยนโดยภาพรวมที่นกั ศึกษามีต่ออาเซี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มองอาเซี ยนในด้าน
บวก ปั ญหาของการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึ กษาสู่ ตลาดแรงงานประชาคมอาเซี ยน พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างขาดความรู ้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะการสื่ อสาร
เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ทั้งนี้ การจ้างคนไทยที่
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ซ่ ึ งแม้จะจ่ายค่าจ้างสู งแต่ไม่มากเท่าที่จ่ายให้กบั ชาวต่างชาติมีผลให้
ผูป้ ระกอบการสามารถบริ หารจัดการให้ลดต้นทุนมากขึ้น นอกเหนื อจากการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ทางานแล้วภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นอย่างมากในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สาหรับการเตรี ยม
ความพร้อมแรงงานไทยในอีก 3 ปี ข้างหน้านี้ ถื อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ยงั พอมีเวลาใน
การที่จะสร้างแรงงานฝี มือที่มีคุณภาพเพื่อสู ้กบั แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
อรวรรณ สี ลวนิช, 2554 ศึกษาเรื่ อง ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ กบั การเข้า
สู่ ตลาดแรงงานประชาคมอาเซี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มเก็บจากนักศึกษา จานวน
63 คน ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 20 ปี และมี
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ภูมิลาเนาอยู่ที่กรุ งเทพมหานคร กลุ่ มตัวอย่างสามารถตอบคาถามที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปที่ สื่อได้
นาเสนอต่ อสาธารณะอยู่อย่า งสม่ า เสมอ ในทางกลับ กันกลุ่ ม ตัวอย่า งไม่ ส ามารถตอบค าถามที่
เกี่ ยวข้องกับรายละเอียดเชิ งลึ กของการเคลื่ อนย้ายแรงงานและข้อตกลงที่อาเซี ยนได้จดั ทาขึ้นเพื่อ
เตรี ยมสาหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในปี พ.ศ. 2558 ได้ถูกต้องนัก ค่าเฉลี่ยรวมของทัศนะ
เกี่ ยวกับการปรั บตัวและการเตรี ยมความพร้ อมของกลุ่ มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกื อบทุกด้านคื อ
ด้านความเปลี่ ยนแปลงของระบบงาน ด้านเวลาทางาน ด้านรายได้และด้านความหลากหลายของ
แรงงานที่ จะอพยพเข้าประเทศ ทัศนะที่ มีค่าเฉลี่ ยระดับปานกลาง คื อ ด้านการเตรี ยมพร้ อมของ
นักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ภานุเทพ ผาทอง และ อภิสม อินทรลาวัณย์, 2554 ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยาสู บภายใต้กรอบความร่ วมมือเขตการค้าเสรี อาเซี ยน กรณี ศึกษา : อุตสาหกรรมยาสู บในจังหวัด
เชียงราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มเก็บจากประชากรกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือ ผูบ้ ริ หารสา
นัก งานยาสู บ ผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมยาสู บ พาณิ ชย์จ ังหวัดเชี ย งราย สรรพสามิ ต จัง หวัด
เชียงราย และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผลกระทบจากการเปิ ดเขต
การค้าเสรี อาเซี ยนต่ออุตสาหกรรมยาสู บ ส่ งผลกระทบในด้านบวก คือ อุตสาหกรรมยาสู บสามารถ
ขยายตัวทางการค้าได้มากขึ้ นเนื่ องจากเขตการค้าเสรี อาเซี ยนเป็ นตลาดที่ใหญ่ เอื้ อประโยชน์ให้
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยาสู บสามารถส่ งออกยาสู บได้มากขึ้น และด้านลบ คือ จากการเปิ ดเขต
การค้าเสรี อาเซี ยนคือการทาให้บริ ษทั ผลิ ตยาสู บของประเทศนอกกลุ่มอาเซี ยนเข้ามาขายสิ นค้าใน
กลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีตน้ ทุนนาเข้าลดลงและสามารถจาหน่ายได้ในราคาถูกลง ซึ่ งสุ ดท้ายแล้ว
ผลิ ตภัณฑ์ยาสู บจากนอกกลุ่มอาเซี ยนก็จะเข้ามาเป็ นคู่แข่งในตลาดยาสู บไทย และผลกระทบจาก
การเข้ามาตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ ของบริ ษทั บุหรี่ นอกกลุ่มอาเซี ยน เพื่อใช้สิทธิ แหล่งกาเนิ ดสิ นค้าใน
อาเซี ยน ซึ่ งใช้หลักการตามกฎสัดส่ วนการใช้วตั ถุดิบในประเทศ (Local Content: LC) จากการที่
บริ ษทั ผลิตบุหรี่ ของประเทศนอกกลุ่มอาเซี ยนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศอาเซี ยน ทาให้ได้รับ
สิ ทธิ การลดหย่อนภาษีนาเข้าบุหรี่ ต่างประเทศและทาให้สินค้ามีราคาถูกลง ทาให้ยอดขายบุหรี่ ของ
ไทยลดลงเนื่ องจากแข่งขันได้ลาบากมากขึ้น ในด้านบวก การตั้งโรงงานของบริ ษทั บุหรี่ นอกกลุ่ม
อาเซี ยนนับเป็ นโอกาสที่อุตสาหกรรมยาสู บไทยจะสามารถขยายตลาดส่ งออกยาสู บและผลิตภัณฑ์
ยาสู บไปยังตลาดอาเซี ยนได้มากขึ้น
สุ บิน ยุระรัช, เชียง เภาชิต, สุ รเดช แสงเพ็ชร, และไพบูลย์ สุ ขวิจิตร 2554 ศึกษาเรื่ อง ความ
พร้ อมในการพัฒนาบัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อรองรั บประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มเก็บจากผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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จานวน 55 คน และผูแ้ ทนสถานทูตในประเทศกลุ่มอาเซี ยนจานวน 5 คน ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
อาชีพที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนคาดหวัง มีจานวน 16 สาขาอาชี พ ส่ วนคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนคาดหวัง มีจานวน 3 ด้าน 26 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านพุทธิ พิสัย จานวน
12 คุ ณลักษณะ ด้านจิ ต พิ สัย จานวน 8 คุ ณลัก ษณะ และด้านทัก ษะพิ สัย จานวน 6 คุ ณลัก ษณะ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนในประเทศไทยมี ความพร้ อมร้ อยละ 49.48 ในการพัฒนาบัณฑิ ตเพื่ อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ได้แก่ ด้านอาชี พ มีความพร้อมร้อยละ 30.91 ด้านคุณลักษณะ
ของบัณฑิต มีความพร้อมร้อยละ 64.34 จาแนกเป็ น ด้านพุทธิ พิสัย ร้อยละ 61.82 ด้านจิตพิสัย ร้อย
ละ 58.86 และด้านทักษะพิสัย ร้อยละ 76.67 และด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มี
ความพร้อมร้อยละ 53.20 จาแนกเป็ น ด้านสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ร้อยละ 59.40 ด้านหลักสู ตร ร้อย
ละ 54.60 ด้านการเรี ยนการสอน ร้อยละ 52.60 ด้านอาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 51.80 และด้านการ
แนะแนวอาชี พและการท างานในประเทศกลุ่ มอาเซี ยน ร้ อยละ 48 ความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ตมี 3 ด้า น โดยเรี ยงตามอันดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความ
ต้องการจาเป็ นด้านอาชีพ ความต้องการจาเป็ นด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
ความต้องการจาเป็ นด้านคุณลักษณะของบัณฑิต

