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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน โดยมีสาขาที่เกี่ยวของโดยตรง
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
โดยเก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2558 - 2559 จํานวน 2,348 คน กลุมตัวอยาง
ไดจากการใชสูตรทาโร ยามาเน (Yamane) ใชวิธีสุมโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability
Sampling) ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random
Sampling) จํานวน 342 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา
5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา กับการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( = 3.35) เมื่อพิจารณา
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56 การศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาตอการเขาสูต ลาดแรงงานอาเซียน
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทักษะการปฏิบัติงาน นักศึกษามีการเตรียมความพรอม
ในระดับมาก ( = 4.09) และดานภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง
( = 2.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา
1) ดานทักษะการปฏิบตั งิ าน ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ การเนนทักษะดานภาษาอังกฤษ (ฟง - พูด)
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงในระดับมากที่สุด ( = 4.54) รองลงมาคือ โครงการดานวิชาการและ
วิชาชีพ (AD) ชวยเสริมใหเกิดความพรอมในการทํางานในระดับมากที่สุด ( = 4.53) และขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ แผนการเรียนกลุมการฝกงานมีความสอดคลองกับการทํางานในระดับปานกลาง
( = 3.41)
2) ดานภาษาและวัฒนธรรม ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.72) รองลงมาคือ นักศึกษารูจ กั วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับปานกลาง
( = 2.62) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความสอดคลองกับ
การนําไปใชในการทํางานมาก ( = 3.74)
คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม; ตลาดแรงงานอาเซียน

Abstract
The objective of this research is to study the preparation for entering the labor
market of students from Rajamangala University of Technology ISAN, Nakhon
Ratchasima. There are four groups of student joining this study. These groups include
students from Engineering department; Survey Engineering department; Architecture
department from Faculty of Engineering and Architecture, and students from
Accounting department from Faculty of Business Administration. The data is collected
from 2,348 students who will graduate year 2015 - 2016. The sample size was
calculated from Taro Yamane formula using proportional stratified random sampling.
The samples consisted of 342 students. The questionnaire survey was applied using
the five-level rating scale. The data analyses consist of frequency, percentage, average,
and standard deviation.
The analysis results revealed that the overall preparation of students in
Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima with the ASEAN
labor market is in the moderate level ( = 3.35). When considering each dimension,
the results reveals that operational skills has the highest average level ( = 4.09).
The language and culture skills is at a moderate level ( = 2.60). When considering
each items in the dimension, the results revealed that:
1) The operational skills: the item with highest average value is the focus
on English language skills (listening - speaking) can be implemented in real practice
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( = 4.54), followed by the academic and professional programs (AD) which can
enhance the readiness of work ( = 4.53). The lowest average is practical training
plan is in the moderate level ( = 3.41).
2) Language and culture: the item with highest average is English ability was
in the moderate level ( = 2.72), followed by the item of student’s knowledge on
ASEAN countries at the moderate level ( = 2.62). Finally, the item with lowest
average is a group of subjects on Science and Mathematics level ( = 3.74).
Keywords: Preparation; The Labor Market of ASEAN Community

บทนํา
ปจจุบันการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็วประเทศตาง ๆ ตองปรับตัวใหเขากับกระแส
การเปลี่ยนแปลง โดยในป พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนจะเริ่มมีบทบาทสําคัญกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหเกิดการเคลือ่ นยายสินคา บริการ และการลงทุนและแรงงานมีฝม อื อยางเสรี
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน มีความจําเปนตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะดานแรงงานทีต่ อ งพัฒนาทักษะ ฝมอื และความเชีย่ วชาญในการทํางาน เชน ทักษะทางดานภาษา
ความเชีย่ วชาญของวิชาชีพตาง ๆ เปนตน เพือ่ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
รวมทั้งเพื่อสรางโอกาสในการทํางานและความสามารถในการแขงขันของแรงงานไทย นอกจากนี้
ยังชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวดานการคาและการลงทุนของไทย และทีส่ าํ คัญคือ ยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนภายในประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค (กองวิจยั ตลาดแรงงานฝายวิเคราะห
ตลาดแรงงาน, 2553) ตามปฏิญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเปนผล
มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ไดกําหนดใหจัดทํา “ขอตกลงยอมรับรวมกัน” (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)
ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงาน
เชี่ยวชาญ หรือผูมีความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอยางเสรี แรงงานฝมือและแรงงานตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอตกลงยอมรับรวมกัน (MRAs) ของอาเซียน โดยการเคลื่อนยายแรงงาน
เสรีนี้จะเริ่มในป พ.ศ. 2558 ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (MRAs)
ใน 7 สาขาดวยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ แพทย ทันตแพทย และ
นักบัญชี ทั้งนี้ผลกระทบจะเปนดานบวกหรือดานลบนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของแรงงานในแตละประเทศ
(กองวิจยั ตลาดแรงงานฝายวิเคราะหตลาดแรงงาน, 2553) ในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา นั้น มีสาขาที่เกี่ยวของโดยตรงถึง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
สถาปตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชา
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ทั้ง 2 คณะ ตองมีความพรอมทางวิชาการ เชน ดานภาษา วัฒนธรรม และทักษะการปฏิบัติงาน
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานกับการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานมีความพรอมและเขาใจถึงตลาดแรงงานของอาเซียน เพือ่ เตรียมตัวรับมือกับการกาวเขาสู
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมดานภาษา วัฒนธรรม และดานทักษะการปฏิบัติงานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในการเตรียมความพรอมตอการเขาสู
ตลาดแรงงานอาเซียน
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
สถาปตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ชัน้ ปท่ี 1 - 2 จํานวนรวมทัง้ สิน้ 2,348 คน (ฝายสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร, 2556)
กลุมตัวอยางไดจากการใชสูตรทาโร ยามาเน (Yamane) (บุญใจ, 2550) ใชวิธีสุมโดยใช
หลักความนาจะเปน (Probability Sampling) ใชวธิ กี ารสุม แบบแบงชัน้ อยางเปนสัดสวน (Proportional
Stratified Random Sampling) จากนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาสถาปตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
และสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 342 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
สถาปตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ และสาขาวิชาการบัญชี ทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2558 - 2559
ซึ่งกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 - 2 จํานวนรวมทั้งสิ้น 2,348 คน (ฝายสารสนเทศเพื่อการบริหาร, 2556)
กลุม ตัวอยางไดจากการใชสตู รทาโร ยามาเน (Yamane) (บุญใจ, 2550) ใชวธิ สี มุ โดยใชหลักความนาจะเปน
(Probability Sampling) ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified
Random Sampling) จากนักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิชาสถาปตยกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาการบัญชี
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 342 คน เหตุที่เก็บขอมูลจากสาขาวิชาเหลานี้ เนื่องจากตามปฏิญญา
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วาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) กําหนดใหจัดทํา “ขอตกลงยอมรับรวมกัน”
(Mutual Recognition Arrangement : MRAs) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก 7 สาขาดวยกัน
คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี สวนสาขาอื่น ๆ
ยังอยูระหวางพิจารณา ซึ่งยังอยูเฉพาะในกลุมแรงงานฝมือ
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี (คณะบริหารธุรกิจ)
รวม

ประชากร (คน)
1,643
58
126
521
2,348

กลุมตัวอยาง (คน)
239
9
18
76
342

เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั คือ แบบสอบถามประกอบดวย (1) ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ สาขาวิชาที่กําลังศึกษา ปที่จะสําเร็จการศึกษา (2) ขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม
ดานภาษาและวัฒนธรรม ดานทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scal)
ของลิเคิรท (Likert) (บุญใจ, 2550) แปลความหมายของคะแนน ดังนี้
5
หมายความวา มีการเตรียมความพรอมในระดับมากที่สุด
4
หมายความวา มีการเตรียมความพรอมในระดับมาก
3
หมายความวา มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง
2
หมายความวา มีการเตรียมความพรอมในระดับนอย
1
หมายความวา มีการเตรียมความพรอมในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําสงแบบสอบถามดวยตัวเองและทีมงาน จํานวน 342 ชุด
หลังจากนําสงแบบสอบถามแลว 1 วัน ผูวิจัยและทีมงานรับแบบสอบถามกลับดวยตัวเอง เมื่อไดรับ
แบบสอบถามคืนผูว จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรบั คืนมา
เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชหาคาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) และ 2) ขอมูลเกีย่ วกับการเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน ไดแก ดานภาษาและวัฒนธรรม
ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลการใหคะแนนตามเกณฑดังนี้
(บุญใจ, 2550)
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คะแนนคาเฉลี่ย
คะแนนคาเฉลี่ย
คะแนนคาเฉลี่ย
คะแนนคาเฉลี่ย
คะแนนคาเฉลี่ย

4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มีการเตรียมความพรอมในระดับมากที่สุด
มีการเตรียมความพรอมในระดับมาก
มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง
มีการเตรียมความพรอมในระดับนอย
มีการเตรียมความพรอมในระดับนอยที่สุด

ผลการวิเคราะห
ตารางที่ 2 คาความถี่และคารอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
(n=342)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. สาขาวิชาที่กําลังศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
3. ปที่จะสําเร็จการศึกษา
ป 2559
ป 2558

ความถี่

รอยละ

226
116

66.08
33.92

266
76
18
9

69.97
22.19
5.37
2.47

218
124

63.74
36.26

จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ
66.08 และเพศหญิง จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 33.92 สาขาวิชาที่กําลังศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 69.97 รองลงมาคือ สาขาวิชาบัญชี จํานวน 76 คน
คิดเปนรอยละ 22.19 สาขาวิชาสถาปตยกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.37 สาขาวิชาวิศวกรรม
สํารวจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.47 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาป 2559 จํานวน 218 คน
คิดเปนรอยละ 63.74 และสําเร็จการศึกษาป 2558 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 36.26
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ตารางที่ 3 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ มด า นภาษาและ
วัฒนธรรม และดานทักษะการปฏิบตั งิ านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน

การเตรียมความพรอมของนักศึกษา
1. ดานภาษาและวัฒนธรรม
1.1 ภาษาอังกฤษ
1.1.1 การสื่อสาร
1.1.2 การอาน
1.1.3 การเขียน
1.1.4 การพูด
1.2 ภาษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน * (ลาว)
1.2.1 การสื่อสาร
1.2.2 การอาน
1.2.3 การเขียน
1.2.4 การพูด
1.3 รูจักวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
1.3.1 ประเทศไทย
1.3.2 ประเทศลาว
1.3.3 ประเทศพมา
1.3.4 ประเทศกัมพูชา
1.3.5 ประเทศเวียดนาม
1.3.6 ประเทศมาเลเซีย
1.3.7 ประเทศสิงคโปร
1.3.8 ประเทศฟลิปปนส
1.3.9 ประเทศอินโดนีเซีย
1.3.10 ประเทศบรูไน

S.D.
2.60
2.72
2.97
2.72
2.66
2.54
1.02
1.84
0.02
0.04
2.19
2.62
4.05
3.05
2.55
2.46
2.46
2.37
2.35
2.31
2.27
2.26

0.90
0.95
0.99
0.89
0.94
0.97
0.83
0.99
0.24
0.28
0.99
1.02
1.11
1.19
1.01
0.96
0.96
1.03
1.01
0.93
0.99
0.96

(n = 342)
ระดับการเตรียม
ความพรอม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอยที่สุด
นอย
ไมมีเลย
ไมมีเลย
นอย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
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ตารางที่ 3 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ มด า นภาษาและ
วัฒนธรรม และดานทักษะการปฏิบตั งิ านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน (ตอ)

การเตรียมความพรอมของนักศึกษา

(n = 342)
ระดับการเตรียม
S.D.
ความพรอม

1.4 กลุมวิชาเรียนที่ชวยในการนําไปปฏิบัติงาน
1.4.1 กลุมวิชาเฉพาะสาขา
4.23 0.82
มากที่สุด
1.4.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชาภาษา
4.15 0.87
มาก
1.4.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและกลุมวิชาคณิตศาสตร 3.74 0.77
มาก
2. ดานทักษะการปฏิบัติงาน
4.09 0.84
มาก
2.1 ทักษะที่ชวยเนนการปฏิบัติงานจริง
2.1.1 ทักษะดานภาษาอังกฤษ (ฟง - พูด)
4.54 0.65
มากที่สุด
2.1.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ (อาน - เขียน)
4.43 0.66
มาก
2.1.3 ทักษะทางวิชาชีพ
4.25 0.92
มาก
2.1.4 ทักษะดานคอมพิวเตอร
4.21 0.94
มาก
2.1.5 ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม
4.01 1.00
มาก
2.2 โครงการที่ชวยเสริมใหพรอมทํางาน
2.2.1 ดานวิชาการและวิชาชีพ (AD)
4.53 0.66
มากที่สุด
2.2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม (MD)
4.07 0.87
มาก
2.2.3 ดานบําเพ็ญประโยชน
3.83 0.76
มาก
หรือรักษาสิ่งแวดลอม (MD)
2.2.4 ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต (HD)
3.81 0.86
มาก
2.2.5 ดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม (CD)
3.70 0.88
มาก
2.3 แผนการเรียนที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
2.3.1 แผนการเรียนกลุมสหกิจศึกษา
4.63 0.53
มากที่สุด
2.3.2 แผนการเรียนกลุมการฝกงาน
3.41 1.26
ปานกลาง
รวม
3.35 0.87
ปานกลาง
หมายเหตุ
* ภาษาอืน่ ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน นักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถามไมมคี วามพรอมเลย
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จากตารางที่ 3 การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง
( = 3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษามีการเตรียมความพรอม
อยูในระดับปานกลาง ( = 2.60) พบวา ภาษาอังกฤษนักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสื่อสาร มีการเตรียม
ความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97) รองลงมาคือ การอาน มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.72) และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การพูด มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง
( = 2.54) ภาษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน มีเพียงภาษาลาวที่มีขอมูลการตอบแบบสอบถาม
นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับนอยที่สุด ( = 1.02) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การพูด มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับนอย ( = 2.19) รองลงมาคือ การสื่อสาร
มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับนอย ( = 1.84) และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การอาน ไมมีความพรอมเลย
( = 0.02) นักศึกษารูจักวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับปานกลาง ( = 2.62)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รูจักวัฒนธรรมประเทศไทยในระดับมาก
( = 4.05) รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเทศลาวในระดับปานกลาง ( = 3.50) และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
วัฒนธรรมประเทศบรูไนในระดับนอย ( = 2.26) นักศึกษาคิดวา กลุมวิชาเฉพาะสาขามีความสอดคลอง
กับการนําไปใชในการทํางานในระดับมาก ( = 4.23) รองลงมาคือ กลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุมวิชา
ภาษาในระดับมาก ( = 4.15) และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับ
มาก ( = 3.74)
ดานทักษะการปฏิบตั งิ าน นักศึกษามีการเตรียมความพรอมในระดับมาก ( = 4.09) เมือ่ พิจารณา
เปนรายขอพบวา นักศึกษาคิดวาการเนนทักษะดานภาษาอังกฤษ (ฟง - พูด) สามารถนําไปปฏิบตั งิ านไดจริง
ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) รองลงมาคือ ทักษะดานภาษาอังกฤษ (อาน - เขียน) สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดจริงในระดับมาก ( = 4.43) และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม
สามารถนําไปปฏิบตั งิ านไดจริงในระดับมาก ( = 4.01) โครงการดานวิชาการและวิชาชีพ (AD) ชวยเสริม
ใหเกิดความพรอมในการทํางานในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.53) รองลงมาคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (MD)
ชวยเสริมใหเกิดความพรอมในการทํางานในระดับมาก ( = 4.07) และคาเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ดานการอนุรกั ษ
ศิลปะและวัฒนธรรม (CD) ชวยเสริมใหเกิดความพรอมในการทํางานในระดับมาก ( = 3.70)
แผนการเรียนกลุมสหกิจศึกษามีความสอดคลองกับการทํางานมากที่สุด ( = 4.63) และแผนการเรียน
กลุมการฝกงาน ความสอดคลองกับการทํางานในระดับปานกลาง ( = 3.41)

สรุปผลการดําเนินการ
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 66.08 และเพศหญิง
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 33.92 สาขาวิชาที่กําลังศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน
266 คน คิดเปนรอยละ 69.97 รองลงมาคือ สาขาวิชาบัญชี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 22.19
สาขาวิชาสถาปตยกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.37 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 2.47 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาป 2559 จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 63.74 และ
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สําเร็จการศึกษาป 2558 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 36.26
การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.35)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.60) และดานทักษะการปฏิบัติงาน นักศึกษามีการเตรียมความพรอมในระดับมาก
( = 4.09)

อภิปรายผล
การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตอการเขาสู
ตลาดแรงงานอาเซียน ดานภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง
( = 2.60) พบวาภาษาอังกฤษ นักศึกษามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.72)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสื่อสาร มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 2.97) รองลงมาคือ การอาน มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.72)
และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การพูด มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.54) ภาษาของ
สมาชิกประชาคมอาเซียน มีเพียงภาษาลาวที่มีขอมูลการตอบแบบสอบถาม นักศึกษามีการเตรียม
ความพรอมอยูในระดับนอยที่สุด ( = 1.02) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การพูด มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับนอย ( = 2.19) รองลงมาคือ การสื่อสาร มีการเตรียม
ความพรอมอยูในระดับนอย ( = 1.84) และคาเฉลีย่ ตํา่ สุดคือ การอาน ไมมคี วามพรอมเลย ( = 0.02)
สอดคลองกับ สมใจ กงเติม (สมใจ, 2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ผลการวิจยั พบวา ความพรอมดานความรู ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ภาษาอังกฤษ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
( = 2.72) ไดแก การสื่อสาร มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97) การอาน มีความพรอม
อยูในระดับปานกลาง ( = 2.72) การเขียนมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.66) และการพูด
มีความพรอมอยู ในระดับปานกลาง ( = 2.54) สอดคลองกับศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
สํานักงานสถิติแหงชาติ (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) เรื่อง
มหาวิทยาลัยของไทยกับการเขาประชาคมอาเซียน สรุปไดวา ขอมูลของสถาบัน EF Education First
ไดเผยแพรดัชนีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index : EF EPI)
ของผูใ หญในประเทศตาง ๆ ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยสํารวจจากประชาชนกวา 2 ลานคน
ในป 2554 พบวา ผลการสํารวจของประเทศในเอเชียนัน้ มีคะแนนออกมาตํา่ กวาทีค่ าดเอาไวโดยเฉพาะอยางยิง่
ประเทศไทยไดอนั ดับที่ 42 จาก 44 ประเทศทีท่ าํ การสํารวจทัง้ หมด ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในกลุม
สมาชิกอาเซียนดวยกันแลว จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีความสามารถดานภาษาอังกฤษนอยกวาประเทศมาเลเซีย
(อันดับที่ 9) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 34) และเวียดนาม (อันดับที่ 39) ดังนั้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตไทยใหทนั กับการเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ซึง่ จําเปนตองใชในการสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ความรูและขอมูลระหวางกัน
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ดานทักษะการปฏิบตั งิ าน นักศึกษามีการเตรียมความพรอมในระดับมาก ( = 4.09) เมือ่ พิจารณา
เปนรายขอพบวา นักศึกษาคิดวาการเนนทักษะดานภาษาอังกฤษ (ฟง - พูด) สามารถนําไปปฏิบตั งิ านไดจริง
ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) รองลงมาคือ ทักษะดานภาษาอังกฤษ (อาน - เขียน) สามารถนําไป
ปฏิบตั งิ านไดจริงในระดับมาก ( = 4.43) และคาเฉลีย่ นอยสุดคือ ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมสามารถนําไป
ปฏิบตั งิ านไดจริงในระดับมาก ( = 4.01) สอดคลองกับ นพดล สุตนั ติณชิ ยกลุ (นพดล, 2554) ศึกษาเรือ่ ง
การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพบวา ความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เนนแรงงานระดับชํานาญการ
(Specialist) ซึ่งผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณ
ุ ภาพชัน้ นําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มุงเนนการผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม จึงสอดคลองกับความตองการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีเ่ นนแรงงานระดับชํานาญการ (Specialist) สอดคลองกับจันทรพา ทัดภูธร
(จันทรพา, 2556) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย การศึกษาความพรอมและการเตรียมตัวทางดานการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558
ผลการวิจัยพบวา ประเทศสมาชิกทั้งเกาของอาเซียนมีระดับความพรอมและการเตรียมตัวทางดาน
การศึกษาเพือ่ เขาสูป ระชาคมอาเซียนแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ
โดยสิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซียและบรูไน มีความพรอมทางดานภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกวา
สมาชิกอีกหาชาติ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ควรจัดการเรียนรูคายกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอาเซียน สําหรับอาจารย นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากผลการวิจัย
ดานภาษาอังกฤษ ไดแก การอาน การพูด การฟง และการเขียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อยู ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอาน การพูด การฟง และการเขียน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และผลการวิจัย
ดานภาษาลาว ไดแก การอาน การพูด การฟง และการเขียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อยู ในระดับนอยที่สุด ดังนั้น ควรจัดหลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะและ
เพิ่มสมรรถนะ การอาน การพูด การฟง และการเขียนใหกับนักศึกษา เชน การฝกอบรม การจัดคาย
กิจกรรมภาษาตางประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน
2. มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรอาเซียน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หรือการจัดการเรียนรูอาเซียนสําหรับนักศึกษา

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแหงอื่น ๆ ที่กลุมสมาชิกอาเซียนรองรับการเปดเสรี ในการ
เคลื่อนยายแรงงาน เพื่อศึกษาความพรอมของนักศึกษา และเปรียบเทียบหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพรอมของแรงงานเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ รองศาสตราจารย สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ จิตตนอม หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ
และอาจารย ในสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่ ไดสละเวลาใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา นายปณดพล แยมศรวล และอาจารย ในสาขาวิชาการจัดการ
ที่ ใหโอกาส สนับสนุน และคอยเปนกําลังใจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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