ผลการประเมิน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน”
วัน จันทร ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ หองแกรนดรัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามที่มาของหนวยงานตนสังกัด
หนวยงาน

จํานวน

รอยละ

หนวยงานประชาสัมพันธภาครัฐ

56

68.29

หนวยงานประชาสัมพันธภาคเอกชน

10

12.20

หนวยงานดานสื่อมวลชน

7

8.54

สถาบันการศึกษา

9

10.98

82

100.0

รวม

ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเกินครึ่งมาจากหนวยงานประชาสัมพันธภาครัฐ คิดเปนรอยละ 68.29
รองลงมา มาจากหนวยงานประชาสั ม พั นธภาคเอกชน ร อ ยละ 12.20 สถาบั นการศึก ษา ร อ ยละ 10.98
และมาจากหนวยงานดานสื่อมวลชนนอยที่สุด รอยละ 8.54 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุงาน
อายุงาน

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 5 ป

16

20.78

5 - 10 ป

14

18.18

มากกวา 10 ป

47

61.04

77

100.00

รวม

ตารางที่ 2 กลุมตัวอยางเกินครึ่งมีอายุงานมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 61.04 รองลงมา
มีอายุงานต่ํากวา 5 ป มีสัดสวนไลเลี่ยกับอายุงาน 5 – 10 ป รอยละ 20.78 และรอยละ 18.18 ตามลําดับ

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความรูความเขาใจ
เกณฑระดับความรูค วามเขาใจ
มาก (ตอบถูก 5 – 6 ขอ)
ปานกลาง (ตอบถูก 3 – 4 ขอ)
นอย (ตอบถูก 1 – 2 ขอ)
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
59
30
89

รอยละ
66.29
33.71
100.00

ตารางที่ 3 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเบื้องตนตอการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน อยูในระดับมาก (ตอบถูก 5 – 6 ขอ จากคําถาม 6 ขอ) คิดเปนรอยละ 66.29 และระดับปานกลาง
(ตอบถูก 3 – 4 ขอ จากคําถาม 6 ขอ) รอยละ 33.71

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูความเขาใจตอการเตรียมความพรอม
เขาสูป ระชาคมอาเซียนตามประเด็น
รับรู
ถูกตอง
วัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน คือ เพื่อสงเสริมความรวมมือดานตางๆ 3 83
ดาน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) มิไดมีแตเพียงดานเศรษฐกิจเทานั้น
(93.26)
ปจจุบันอาเซียนประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 10 ประเทศ
88
(98.88)
เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบัน คือ นายสุรินทร พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระ 5 ป (พ.ศ.2551 – 39
2555)
(43.82)
อาเซียนตั้งเปาหมายทีบ่ รรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ ในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 81
(91.09)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดจากประชาคมอาเซียน (ASEAN)
83
(93.26)
ภาษีนําเขาจะเปน 0 ในกลุมประเทศสมาชิก เปนสิง่ ที่จะเกิดขึน้ หลังจากการจัดตั้ง
51
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(57.30)
ประเด็น

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับรูไม
ถูกตอง
6
(6.74)
1
(1.12)
50
(56.18)
8
(8.99)
6
(6.74)
38
(42.70)

ตารางที่ 4 กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเบือ้ งตนตอการเตรียมความพรอมเขาสูส มาคม
อาเซียนในประเด็นตางๆเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
ประเด็นปจจุบั นอาเซียนประเทศสมาชิกมีทั้ งหมด 10 ประเทศ กลุม ตัวอยางเกือ บทั้ งหมด
ตอบถูกตอง คิดเปนรอยละ 98.88
วัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน คือ เพื่อสงเสริมความรวมมือดานตางๆ 3 ดาน
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) มีสั ดสวนเท ากับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) เกิดจากประชาคมอาเซียน
(ASEAN) ที่รอยละ 93.26
อาเซี ยนตั้ง เป าหมายที่ บรรลุ ประชาคมอาเซี ยนโดยสมบู ร ณ ในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)
รอยละ 91.09
ภาษีนําเขาจะเป น 0 ในกลุมประเทศสมาชิก เปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ร อ ยละ 57.30 และประเด็นเลขาธิการอาเซี ยนคนป จจุ บั น คือ นายสุ ริ นทร พิ ศสุ วรรณ
ที่มีวาระ 5 ป (พ.ศ.2551 – 2555) เปนประเด็นที่กลุมตัวอยางตอบถูกนอยที่สุด คือ รอยละ 43.82

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแนวทางในการพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
คําตอบ

จํานวน

รอยละ

ศึกษาทําความเขาใจเรือ่ งการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองรวมกัน

82

27.06

ศึกษาภาษาอังกฤษ ที่เปนภาษากลางในการประสานงาน หรือภาษาทองถิ่นของ
ประเทศสมาชิก

78

25.74

ศึกษาขอมูลตัวบทกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือ และ
ปองกันความขัดแยงระหวางประเทศ

58

19.14

ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพือ่ สรางความเขาใจและปฏิบัติตอ
ประชาชนของประเทศสมาชิกไดถูกตอง

73

24.09

อื่นๆ

12

3.96

303

100

รวมคําตอบ

จากตารางที่ 5 กลุ ม ตัวอยางทั้ ง หมด 89 คน มี ก ารตอบทั้ ง หมด 303 ครั้ ง กลุ ม ตัวอยาง
มีแนวทางในการพั ฒนาเพื่ อรองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยการศึก ษาทําความเขาใจเรื่ องการเขาสู
ประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองรวมกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.06 ของการตอบทั้งหมด
รองลงมาคือศึกษาภาษาอังกฤษ ที่เปนภาษากลางในการประสานงาน หรือภาษาทองถิ่นของประเทศสมาชิก
และศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อสรางความเขาใจและปฏิบัติตอประชาชนของประเทศสมาชิก
ไดถูกตอง ที่มีสัดสวนใกลเคียงคือ รอยละ 25.74 และรอยละ 24.09 ตามลําดับ สวนแนวทางอื่นๆกลุมตัวอยาง
เลือกตอบนอยที่สุด ทีรอยละ 3.96

ตารางที่ 6 แสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบกับประเทศไทย
หลังจากการเปนประชาคมอาเซียนในประเด็นตางๆ
ผลกระทบ
ประเด็น
เชิงบวก
เชิงลบ
- การกออาชญากรรมขามชาติ
การเมืองและความมั่นคง - ความสัมพันธระหวางประเทศดีขึ้น
การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนจะ อาชญากรแฝงตัวเขามาไดงายขึ้น (12)
- อาจมีการแทรกแซงกิจการภายในของ
ลดลง (12)
- ความเสมอภาคระหวางประชากรใน ประเทศสมาชิก (2)
- โรคติดตอที่มาพรอมกับชาวตางชาติ (1)
กลุม (2)
- มีอํานาจตอรองกับประเทศตะวันตก - ปญหาชนกลุมนอย (1)
และกอใหเกิดความรวมมือ เชน หนังสือ เดินทางในกลุมอาเซียน (1)
- แรงงานไทยที่มีขอจํากัดทางภาษา
เศรษฐกิจ
- การลงทุนทางการคาที่เพิม่ ขึ้น (7)
แขงขันกับแรงงานตางชาติไดยาก (14)
- แรงงานเขาออกไดอยางเสรี (6)
- ชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ (2) - การแขงขันทางการคาสูงขึ้น กระทบ
ตอธุรกิจระดับเล็กในประเทศ (2)
- คาจางแรงงานถูกลง , มีการจาง
แรงงานทีเ่ พิม่ ขึ้น แรงงานมีคุณภาพมาก - สินคาไมไดมาตรฐาน แรงงานเถื่อน ,
ขึ้นเพราะตองพัฒนาตนเองแขงขันกับ สินคาในประเทศ ถูกแยงตลาดจาก
สินคาตางประเทศ , การลงทุนใน
แรงงานทีม่ าจากประเทศในกลุม 3
เพราะผูคามีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ ประเทศไทยลดลง เพราะผูล งทุนไป
ลงทุนในประเทศอื่นที่มีตนทุนถูกกวา ,
มากขึ้น (1)
แรงงานไรฝมอื อาจจะเขามาในประเทศ
ได (1)
สังคมและวัฒนธรรม
- เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม (11) - เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรม
เอกลักษณของประเทศ (2)
- การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (6)
- ผูมีรายไดนอยเขาไมถึงระบบ
- กระตุนและเกิดการแขงขันกันทาง
การศึกษาทีส่ งผลใหเกิดพัฒนาการทาง การศึกษา (1)
การศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกัน (5)
- การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน (3)
- รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (1)
อื่นๆ
-

จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นตางๆ จําแนกเปนขอดี ขอเสีย ตาม
ประเด็น ไดดังนี้
ดานการเมืองและความมั่นคง
ขอดี
กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลังจากการเปนประชาคมอาเซียนจะสงผลตอความสัมพันธใน
ทางบวกระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน การกระทบกระทัง่ ตามแนวชายแดนจะลดลง รองลงมา
แสดงความเห็นวา จะเกิดความเสมอภาคระหวางประชากรในกลุมประเทศอาเซียน เพราะจะไมเกิดการแบง
แยกกัน แตจะถือวาทุกคนเปนประชากรในกลุมเดียวกันแลว
ขอเสีย
กลุมตัวอยางมีความเห็นวา การเปนประชาคมอาเซียนมีผลในทางลบดานการเมือง ความ
มั่นคงกับประเทศไทยในประเด็นทีส่ ําคัญ คือ ประเทศไทยจะตกเปนเปาหมายอาชญากรขามชาติทจี่ ะอาศัยเปน
แหลงซอนตัว หรือเตรียมกระทําการใดๆ ดวยการแฝงตัวเขามาสูประเทศไทยในรูปแบบแรงงาน นักทองเที่ยว
นักธุรกิจฯ ไดงายขึ้น รองลงมามีความเห็นวาอาจเกิดการแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศไทย โดยอาศัย
แรงกดดันจากประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนกดดันใหประเทศไทยกระทําการใดๆได และมีกลุมตัวอยาง
บางสวนทีม่ ีความเห็นวาประชากรจากประเทศสมาชิกที่เดินทางเขามาในประเทศไทย อาจจะเปนพาหะนํา
โรคติดตอบางชนิดที่ไมพบในไทยมากอน
ดานเศรษฐกิจ
ขอดี
กลุมตัวอยางมีความเห็นตอ ขอดีดานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยภายหลังการเปน
ประชาคมอาเซียน คือ จะเปนแรงจูงใจ ใหนักลงทุนจากตางประเทศ และประเทศนสมาชิกหันมาลงทุนดาน
การคาในไทยมากขึ้น ใกลเคียงกับ แรงงานในประเทศสมาชิกสามารถเคลือ่ นยายแหลงทํางานภายในกลุม
ประเทศสมาชิกไดอยางเสรี ทีจ่ ะสงตอผลตอเนื่องใหคาจางแรงงานถูกลง เกิดการจางงานเพิม่ ขึ้น
ผูประกอบการมีทางเลือก และมีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งยังผลักดันในทางออมใหแรงงาน
ภายในประเทศมีคุณภาพมากขึ้น เพราะจําเปนตองพัฒนาตนเองเพื่อแขงขันกับแรงงานที่มาจากประเทศสมาชิก
ขอเสีย
กลุมตัวอยางมีความเห็นตอ ขอเสียดานเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึ้นกับประเทศไทยภายหลังการเปน
ประชาคมอาเซียน คือ จะเกิดผลกระทบตอแรงงานไทยทีม่ ีขอ จํากัดทางภาษาอังกฤษที่เปนภาษากลางจะ
แขงขันกับแรงงานตางชาติไดยาก เกิดภาวะหายากงานเนื่องจากขอจํากัดทางภาษา กลุมตัวอยางบางสวนมี
ความเห็นวา เมื่อกลุมทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จะเกิดภาวะการแขงขันทางการคา ที่จะ
สงผลกระทบตอธุรกิจระดับเล็กในประเทศ และหากไมมีขอกําหนดที่เครงครัดเพียงพออาจจะเปนชองทางให
แรงงานไรฝมอื เขามาสูตลาดแรงงานในประเทศไทยได

ดานสังคมและวัฒนธรรม
ขอดี
กลุมตัวอยางมีความเห็นตอ ขอดีดานสังคมและวัฒนธรรมทีจ่ ะเกิดขึ้นกับประเทศไทยภายหลัง
การเปนประชาคมอาเซียน คือ เกิดการผสมผสานและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางกันของประชาชนใน
กลุมประเทศสมาชิกไดเดินทางมีปฏิสัมพันธตอกันเชนเดียวกับทีป่ ระชาชนชาวไทยไดเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบาน รองลงมามีความเห็นวาจะสามารถใชเปนชองทางสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ตอ
ประชาชนของประเทศสมาชิกไดเปนอยางดี และสงผลดีทางดานการศึกษาที่จะกระตุนใหเกิดการแขงขันกัน
ทางการศึกษาที่สง ผลใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกัน เพราะมหาวิทยาลัยตางๆ ตอง
พัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
ขอเสีย
กลุมตัวอยางมีความเห็นตอ ขอเสียดานสังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน คือ อาจเกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรม เอกลักษณของประเทศไทย เพราะ
การผสมผสาน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้นจะสงกระทบตอวัฒนธรรมเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได และเมื่อมีการ
แขงขันของสถาบันการศึกษากันแลว ประชาชนผูมรี ายไดนอยอาจจะสูญเสีย หรือหมดโอกาสในการเขาถึง
ระบบการศึกษา เปนตน

