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เจตคติต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีจุดประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาเจตคติของ

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน 2)เพื่อ
เปรียบเทียบเจตคติของนกัศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ4 ท่ีมี
ต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน 3)เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งมหาวทิยาลยัท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ัง
น้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ก าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามวดัเจตคติต่อ
การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ASEAN จ านวน 30 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean หรือ x̄ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ค่าเอฟ (F-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิจยัพบวา่เจตคติของนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน มี
เจตคติอยูร่ะดบัมาก นกัศึกษาท่ีอยูช่ั้นปีท่ีต่างกนั มีระดบัเจตคติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ย
แรงงานเสรีในอาเซียนตามชั้นปีท่ีศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นกัศึกษาท่ีเรียนอยูต่่างสถาบนัมีเจต
คติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตามสถาบนัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ABSTRACT 
           This research was a Survey Research.  The objectives were:  1) to study the attitude of engineering 

students in Northeastern towards free movement in labor, 2) to compare the attitude of engineering students in 
Northeastern between the first, second, third, and fourth year students towards the free movement, and 3) to compare 
the attitude of engineering students in Northeastern towards the free movement.  The target group of this study 
consisted of 400 undergraduate engineering students in Northeastern, from the first to the fourth year during the 
second semester of 2015 academic year.  The research instrument was the questionnaire asking attitude towards the 
ASEAN free movement, 30 items. The statistic using for data analysis included the Mean (x̄ ),  Standard Deviation  

*นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
**รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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( S.D. ), F-test, and One-way ANOVA by  using SPSS computer program. The research findings found that. The 
attitude of 400 engineering students in Northeastern towards the free movement, was in “High” level. There were no 
significant differences in attitude of knowledge, affective, and behavioral aspects  towards ASEAN free movement 
students according to the class level. found that there were significant differences in attitude of knowledge, affective, 
and behavioral aspects towards ASEAN free movement between different institutes at .05 level.   
 

ค าส าคญั: เจตคติ การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี 
Keywords:  ATTITUDE, The free movement in labor 
 
บทน า 

เจตคติเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ เจตคติท่ีดีไม่ไดเ้ป็นผลมาจากพนัธุกรรม แต่มาจากการฝึกฝนท่ีเหมาะสม
และคุณลกัษณะท่ีสามารถแสวงหามาได ้(วราภรณ์, 2545) การท่ีบุคคลมีเจตคติไม่ดีต่องานหรือผูม้อบหมายงาน (Bad 
Attitude towards Task or Assigner) แลว้จะน าไปสู่อารมณ์โกรธ เกลียด เบ่ือ หงุดหงิด หรืออ่อนไหวง่าย อารมณ์ร้าย
เหลา้น้ีจะส่งผลใหค้วามอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ และแรงจูงใจในการท างานลดลง ดงันั้นถา้การมีเจตคติท่ีไม่ดีต่องาน 
เช่น รู้สึกว่างานท่ีท าไม่ทา้ทาย งานไม่มีเกียรติ งานไม่เสริมสร้างความร ่ ารวย งานยากหรืองานหนกัเกินความสามารถ 
งานน่าเบ่ือหรือไม่สนุก จะท าใหผู้ท้  าเกียจคร้าน ขาดความพยายามและแรงจูงใจในการท างาน เม่ือเผชิญปัญหาหรือมีส่ิง
ขดัขวาง หรือขดัใจเพียงเลก็นอ้ยก็จะทอดท้ิงงาน ส าหรับผูท่ี้มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผูม้อบหมายงาน เช่น รู้สึกวา่ผูม้อบหมาย
งานไม่มีความสามารถ ขาดความเป็นผูน้ า ขาดความยติุธรรม การผดัวนัประกนัพรุ่งจึงเป็นวธีิการท่ีเขาใชใ้นการต่อรอง 
ต่อตา้นอ านาจ หรือลงโทษผูม้อบหมายงาน(Boris, 2001 อา้งถึงใน จิราภรณ์, 2556) ซ่ึงแหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเจต
คติของบุคคล คือ ครอบครัว ประสบการณ์ส่วนตวั กลุ่มต่างๆท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู ่และส่ือต่างๆ ลว้นมีผลต่อเจตคติ
ทั้งส้ิน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ย
แรงงานเสรีในอาเซียน  

2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนกัศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระหว่าง

มหาวิทยาลยัท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนระหวา่งชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ4 ท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี
ในอาเซียน 
 
วธีิการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
           1.1   ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีก าลังศึกษาปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และมหาวทิยาลยันครพนม จ านวน 
12,814 คน 
             1.2   กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ี
ก าลงัศึกษาปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และมหาวทิยาลยันครพนม จ านวน 400 คน  

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบสอบถามวดัเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ASEAN ของ
สุวรี ฤกษจ์ารี และคณะ (2558) มาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklists) และแบบกรอกขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัเจตคติดา้นความรู้ต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับเจตคติด้านความรู้สึกต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียน  
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเจตคติดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียน 
  ส่วนท่ี 5 ประเด็นขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์เก่ียวขอ้งกบัเจตคติดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน 
จากนั้นจึงน ามาหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) หรือค่าของ ความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 คือ 0.7805 และ 0.8725 ตามล าดบั 
 3.   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการส่งหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลยั ส่งไปยงัมหาวิทยาลยัท่ี
ตอ้งการเก็บขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 400 ชุด  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ(F-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
โดยวเิคราะห์ในภาพรวม เปรียบเทียบแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 และเปรียบเทียบระหวา่งมหาวทิยาลยั   
 

ผลการวจิยั 
 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเ ฉียงเหนือ ท่ีก าลังศึกษาปี
การศึกษา 2558 มีเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ตามชั้นปีพบวา่มีระดบัเจตคติ ดา้นความรู้ ผลรวมเฉล่ีย 
( x ) =7.59อยูร่ะดบัมากชั้นปีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ชั้นปีท่ี 2 x =7.70 ระดบัเจตคติดา้นความรู้สึก ผลรวมเฉล่ีย ( x ) = 
3.76 นกัศึกษามีระดบัเจตคติดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน อยูร่ะดบัมาก ชั้นปีท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ ชั้นปีท่ี 2 x = 3.77 และระดับเจตคติด้านพฤติกรรม ผลรวมเฉล่ีย ( x ) = 3.95 นักศึกษาทีเจตคติด้าน
พฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน อยู่ระดบัมาก  x = 3.95 ชั้นปีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ชั้นปีท่ี 2 x = 
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3.97 เม่ือเปรียบเทียบเจตคติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ตามชั้นปี
การศึกษาโดยรวมนกัศึกษามีเจตคติระดบัมาก ดงัตารางท่ี 1 
 

2.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีก าลงัศึกษาปีการศึกษา 
2558 มีเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ตามสถาบนัการศึกษา พบวา่ระดบัเจตคติดา้นความรู้ ผลรวม
เฉล่ีย ( x ) = 7.59 อยูร่ะดบัมาก มหาวิทยาลยัท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี x = 8.55 ระดบัเจตคติ
ดา้นความรู้สึก  ผลรวมเฉล่ีย ( x )=3.76 อยูร่ะดบัมาก มหาวทิยาลยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี x = 
4.15 และระดับเจตคติด้านพฤติกรรม ผลรวมเฉล่ีย ( x ) = 3.94 อยู่ระดับมาก มหาวิทยาลัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี x = 4.35 เม่ือเปรียบเทียบเจตคติ ดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ย
แรงงานเสรีในอาเซียน ตามสถาบนัการศึกษา โดยรวมอยูจ่ะมีระดบัเจตคติอยูร่ะดบัมาก ดงัตารางท่ี 2  
 

3.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีก าลงัศึกษาปีการศึกษา 
2558 มีเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ระหวา่งกลุ่มและภายในกลุ่ม พบวา่นกัศึกษาท่ีอยูช่ั้นปีท่ีต่างกนั 
มีระดับเจตคติด้านความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตามชั้นปีท่ีศึกษา ไม่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ จากผลการทดสอบค่า F (p-value) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัตารางท่ี 3 

4.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีก าลงัศึกษาปีการศึกษา 
2558 มีเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม พบว่านักศึกษาท่ีเรียนอยู่ต่าง
สถาบัน มี เจตคติ         ด้านความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเค ล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนตาม
สถาบนัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง ท่ี 4  
 
ตารางที ่ 1  เปรียบเทียบเจตคติ ดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรีในอาเซียน   ตาม

ชั้นปีการศึกษา 
 

ตวัแปร ชั้นปีท่ี n x  S.D. min Max ระดบั 
ความรู้        
 1 91 7.68 1.69 2 10 มาก 
 2 130 7.70 1.51 3 10 มาก 
 3 107 7.46 1.67 2 10 มาก 
 4 72 7.50 1.59 4 10 มาก 
 รวม 400 7.59 1.61 2 10 มาก 
ความรู้สึก        
 1 91 3.76 0.58 2.4 5 มาก 
 2 130 3.77 0.62 2.5 5 มาก 
 3 107 3.75 0.55 2.4 5 มาก 

- 1837 -



  HMP36-5 
 

 

 4 72 3.74 0.62 2.7 5 มาก 
 รวม 400 3.76 0.59 2.4 5 มาก 
พฤติกรรม        
 1 91 3.94 0.54 2.2 5 มาก 
 2 130 3.97 0.69 1.8 5 มาก 
 3 107 3.96 0.67 2.6 5 มาก 
 4 72 3.74 0.62 2.7 5 มาก 
 รวม 400 3.95 0.66 1.8 5 มาก 
 

 
 
ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบเจตคติ ดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรีในอาเซียน ตาม    
                  สถาบนัการศึกษา 
 

ตวัแปร สถาบนั n x  S.D. min Max ระดบั 
ความรู้        
 มมส 80 7.38 1.62 2 10 มาก 
 มข 117 7.26 1.40 2 10 มาก 
 มนพ 50 8.38 1.70 3 10 มาก 
 มทส 93 7.17 1.46 2 10 มาก 
 มอบ 60 8.55 1.51 4 10 มาก 
 รวม 400 7.59 1.61 2 10 มาก 
ความรู้สึก        
 มมส 80 3.78 0.59 2.4 5 มาก 
 มข 117 3.70 0.54 2.9 5 มาก 
 มนพ 50 3.65 0.54 2.4 5 มาก 
 มทส 93 3.60 0.47 2.4 5 มาก 
 มอบ 60 4.15 0.73 2.7 5 มาก 
 รวม 400 3.76 0.59 2.4 5 มาก 
พฤติกรรม        
 มมส 80 4.02 0.65 2.4 5 มาก 
 มข 117 3.89 0.55 2.5 5 มาก 
 มนพ 50 3.62 0.59 3.0 5 มาก 
 มทส 93 3.85 0.67 1.8 5 มาก 
 มอบ 60 4.35 0.72 2.5 5 มากท่ีสุด 
 รวม 400 3.94 0.66 1.8 5 มาก 
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หมายเหตุ ; มมส   หมายถึง   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    มข      หมายถึง   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    มนพ   หมายถึง   มหาวทิยาลยันครพนม 

   มทส   หมายถึง   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
    มอบ   หมายถึง   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
ตารางที ่ 3  ผลการเปรียบเทียบเจตคติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตาม 

    ชั้นปีท่ีศึกษา  
 

ตวัแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ความรู้ ระหวา่งกลุ่ม 4.77 3 1.59 0.61 0.61 
 ภายในกลุ่ม 1025.61 396 2.59 
ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 0.05 3 0.02 0.04 0.99 
 ภายในกลุ่ม 139.44 396 0.35 
พฤติกรรม ระหวา่งกลุ่ม 0.55 3 0.18 0.42 0.74 
 ภายในกลุ่ม 173.52 396 0.44 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัศึกษาท่ีอยูช่ั้นปีท่ีต่างกนั มีระดบัเจตคติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตามชั้นปีท่ีศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากว่าผลการ
ทดสอบค่า F (p-value)  ไม่แตกต่างกนัจึงไม่ท าการทดสอบรายคู่ต่อไป 
 

ตารางที ่ 4   ผลการเปรียบเทียบเจตคติดา้นความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตาม   
                   สถาบนัการศึกษา 
 

ตวัแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ความรู้ ระหวา่งกลุ่ม 119.45 4 29.86 12.95 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 910.92 395 2.31 
ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 12.55 4 3.14 9.76 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 126.93 395 0.32 
พฤติกรรม ระหวา่งกลุ่ม 16.98 4 4.25 10.67 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 157.09 395 0.39 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4 พบว่านักศึกษาท่ีเรียนอยู่ต่างสถาบันมีเจตคติด้านความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตามสถาบันการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการ
ทดสอบค่า F (p-value)  รายคู่ต่อไปวา่คู่ใดท่ีมีความแตกต่างกนับา้ง 
 
ตารางที ่5  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนตาม 
                  สถาบนัการศึกษา โดยจ าแนกรายคู ่

ตวัแปร สถาบนั 
มมส มข มนพ มทส 

Mean diff 
(p-value) 

Mean diff 
(p-value) 

Mean diff 
(p-value) 

Mean diff 
(p-value) 

ความรู้     
มข 0.12 

(0.99) 
   

มนพ 0.10* 
(0.01) 

1.12* 
(0.001) 

  

มทส 0.02 
(0.94) 

0.08 
(0.99) 

1.21* 
(0.00) 

 

มอบ 1.18* 
(0.00) 

1.29* 
(0.00) 

0.17 
(0.99) 

1.38* 
(0.00) 

ความรู้สึก     
มข 0.08 

(0.93) 
   

มนพ 0.13 
(0.80) 

0.05 
(0.99) 

  

มทส 0.18 
(0.38) 

0.10 
(0.81) 

0.05 
(0.99) 

 

มอบ 0.37* 
(0.006) 

0.45* 
(0.00) 

0.50* 
(0.00) 

0.55* 
(0.00) 

พฤตกิรรม     
มข 0.13 

(0.74) 
   

มนพ 0.41* 
(0.01) 

0.28 
(0.15) 

  

มทส 0.17 
(0.54) 

0.04 
(0.99) 

0.24 
(0.33) 

 

มอบ 0.33* 0.46* 0.74* 0.50* 
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(0.05) (0.00) (0.00) (0.00) 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
  จากผลการศึกษา เร่ือง เจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. เจตคติของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
เสรีในอาเซียน พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความรู้ดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก จาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) กล่าววา่ความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ จะเป็นตวัท าให้
เกิดเจตคติข้ึนมา จากการเรียนรู้ขอ้เท็จจริง ความเช่ือต่างๆ แลว้ประเมินวา่อะไรมีความส าคญัในทางบวก อะไรเป็นทาง
ลบ แลว้น าไปสู่การปฏิบติั(สมโภชน์, 2550) ดงันั้นเม่ือมีความรู้ความเขา้ใจ มีประสบการณ์ตรงยอ่มมีอิทธิพลต่อการคิด
และการกระท าของบุคคลนั้นๆ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์(2555) ท่ีศึกษาทศันคติและความพร้อมของนกัศึกษา
วทิยาลยัราชพฤกษต์่อการเขา้สู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้มากท่ีสุดในเร่ืองของจ านวน
สมาชิกอาเซียนและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานภาษาองักฤษ ซ่ึงจะช่วยให้การส่ือสารสะดวกข้ึนเม่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีผูร่้วมงานมีความหลากหลาย เช่น เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา และวฒันธรรม เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
เสรีในอาเซียน จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ภาพรวมมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียนระดบัมาก ซ่ึงถา้มีโอกาสนักศึกษาก็ยินดีท่ีจะไปท างานยงัต่างประเทศ ก็ต่อเม่ือมัน่ใจในสวสัดิการ อยากมีเงิน
สร้างฐานะดว้ยอตัราค่าจา้งท่ีสูงกว่าก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ติดสินใจเดินทางไปท างานต่างประเทศ ตรงกบังานวิจยั
ของ สุทธิดา (2556) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยั 5 อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานอาชีพแพทย ์ทันตแพทย ์พยาบาลในจงัหวดั
ขอนแก่น พบว่า อันดับ 1 คือ ได้รับค่าจ้างและเงินเดือนสูงกว่าการท างานในประเทศ อันดับ 2 คือ ต้องการมี
ประสบการณ์การท างานต่างประเทศ อันดับ 3 คือ มีโอกาสได้อบรมพฒันาทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีและความรู้
ความสามารถท่ีทันสมัย อันดับ 4 คือ ได้รับสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ิมข้ึน อันดับ 5 คือ มีโอกาสได้รับ
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงานมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ
ท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดให้แรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ประเทศ คือ กระดบัค่าจา้งและเงินเดือนท่ีสูงกวา่ การขาดแคลนคนในบาง
สาขาและความกา้วหนา้ในอาชีพและงานวจิยัของ บุญทิวา และเสาวลกัษณ์  ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เจตคติ 
และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช พบวา่เจตคติของนกัศึกษาพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัดี   
 โดยจากการศึกษาเจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมนกัศึกษามีระดบั
เจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนอยู่ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความชอบ พอใจและเห็นดว้ย 
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เป็นไปในทางบวกท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ซ่ึงถา้มีโอกาสก็พร้อมท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปท างานยงั
ต่างประเทศ 
 

2. เปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน  ระหวา่งชั้นปี พบว่า เจตคติต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน รายดา้นและ
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาศึกษาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ซ่ึงมีลกัษณะสังคมท่ีมีค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ 
เจตคติข้ึนอยู่กับส่ิงเร้าเฉพาะอย่างทางสังคมจึงเปล่ียนแปลงตามชุมชนหรือสังคมนั้ นๆ (สมโภชน์, 2550) เพราะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาตามเจตคติมกัจะไดรั้บอิทธิพลของบรรทดัฐานทางสังคมท่ีกลุ่มคาดหวงัให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบติัตามบรรทดัฐานนั้นๆ รวมทั้งจากการเลียนแบบจากพ่อแม่ บุคคลท่ีใกลชิ้ดหรือส่ือต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มงคลรัตน์ และคณะ (2557)  ท่ีศึกษาความพร้อมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัการ
เขา้สู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ท่ีผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการเตรียมความพร้อมของ
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนจ าแนกตามเพศ 
ชั้นปี และคณะต่างกนัมีการเตรียมความพร้อมต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจมาจากทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีสิทธ์ิรับรู้ และเรียนรู้ ในเร่ืองของประชาคมอาเซียนท่ีเท่า
เทียมกนั ดงันั้น ชั้นปีจึงไม่มีผลต่อเจตคติของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน  
 

3.เปรียบเทียบเจตคติของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ย
แรงงานเสรีในอาเซียน ระหวา่งสถาบนัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงอาจมีผล
มาจากแหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของบุคคล เช่น ครอบครัว แบบแผนการอบรมเล้ียงดู ประสบการส่วนตวั 
จากกลุ่มต่างๆ ทางสงัคม โรงเรียน และส่ือต่างๆ มีผลต่อการสร้างเจตคติต่อการกระท านั้นๆ (ฉันทนา และคณะ, 2546) 
ดงันั้น เม่ือบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจต่อส่ิงนั้นๆ เกิดความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดี ท าให้บุคคลเกิดความพร้อมท่ีจะมี
พฤติกรรมต่อเป้าหมายนั้นๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   นงนภสั (2555) ท่ีศึกษาทศันคติและการเตรียมความพร้อมของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีต่อการเปิดเสรีอาเซียน  เจตคติของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการเปิด
เสรีอาเซียน พบวา่ นักศึกษามีความคาดหวงัจากการเปิดเสรีอาเซียนท่ีจะไดรั้บประโยชน์ต่อตนเองในระดบัมาก  และ
งานวิจยัของทศันีย ์ (2555) ท่ีศึกษาเจตคติและความพร้อมของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน พบวา่เจตคติของเจตคติและความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน ระดบัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจ และมีเจตคติเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน อยูใ่นระดบัมาก และมีเจตคติต่อผูร่้วมงานท่ีมีความหลากหลาย เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
และวฒันธรรมท่ีผสมผสาน พร้อมท่ีจะพฒันาทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาองักฤษจะช่วยให้การส่ือสารสะดวกข้ึนเม่ือ
ประเทศกา้วเขา้สู่อาเซียน 
 
สรุปผลการวจิยั 
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 ผลการศึกษาเร่ือง เจตคติต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัย คือ นัก ศึกษาระดับป ริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งหมด 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลยันครพนม  จ านวนทั้งส้ิน 400 
คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี มีสัญชาติ
ไทย จ านวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50 นบัถือศาสนาพทุธ จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 ใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสาร จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ส่วนใหญ่เรียนสาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 
จากกลุ่มตวัอยา่งมีทั้งหมด 21 สาขา  
 
2.เจตคตด้ิานความรู้ต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน 
 เจตคติดา้นความรู้ต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมพบวา่มีความรู้ระดบัมาก จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ท่ีตอบถูก 
คือ จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และตอบผิด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ตอบถูกสูงท่ีสุด คือ ตามขอ้ตกลงของอาเซียนมี 8 อาชีพอิสระ ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานได้อย่างเสรี ไดแ้ก่ 
แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล นักบญัชี นักส ารวจ สถาปนิก วิศวกร และการท่องเท่ียว จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.25 รองลงมาคือ ปัจจยัดึงดูดจากประเทศท่ีแรงงานตอ้งการเคล่ือนยา้ยเขา้ ไดแ้ก่ ระดบัค่าจา้ง การขาดแคลนต าแหน่ง
งาน ความกา้วหนา้ในสาขาอาชีพ จ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบผิดมาก
ท่ีสุดคือ การล้ีภยัจดัเป็นประเภทหน่ึงของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  
 เจตคติดา้นความรู้ต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดัง
รายละเอียดดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงของอาเซียนมี 8 อาชีพอิสระ ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานได้
อยา่งเสรี ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล นกับญัชี นกัส ารวจ สถาปนิก วศิวกร และการท่องเท่ียว รองลงมาคือ ปัจจยั
ดึงดูดจากประเทศท่ีแรงงานตอ้งการเคล่ือนยา้ยเขา้ ไดแ้ก่ ระดบัค่าจา้ง การขาดแคลนต าแหน่งงาน ความกา้วหน้าใน
สาขาอาชีพ การพ านักเพ่ือท างานต่างประเทศระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ไม่ถือว่าเป็นการยา้ยถ่ิน สาเหตุท่ีท าให้เกิดการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน ไดแ้ก่ อตัราการวา่งงาน ปัจจยัทางสังคม และการเมือง ประเทศไทยเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการ
เปิดเสรีสินคา้ และบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว งาน 3 Ds หมายถึง  Dirty, Dangerous และ Different การเคล่ือนยา้ย
แรงงานส่วนมากมกัเป็นการขา้มพรมแดนท่ีติดกนั ผลกระทบทางบวกของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี คือ อตัราค่าจา้ง
สูงข้ึน และเป็นผลดีต่อสวสัดิการผูใ้ชแ้รงงาน การเคล่ือนยา้ยแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นประเภทแรงงานไร้ฝีมือ การล้ีภยั
จดัเป็นประเภทหน่ึงของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี  
 

3.เจตคตด้ิานความรู้สึกต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน 
 เจตคติด้านความรู้สึกต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ โดยภาพรวมมีความรู้สึกเห็นดว้ยต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
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อาเซียนอยูร่ะดบัมาก ค่า   x̄  = 3.79 อยูร่ะดบัมาก ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้สึกต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียนมากท่ีสุดคือ การไปท างานต่างประเทศท าให้ไดพ้ฒันาความเป็นมืออาชีพมากข้ึน (x̄  = 4.06)  รองลงมาคือ การ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า (x̄  = 3.95) ส่วนขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้สึกต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนในล าดบัสุดทา้ย คือ การเดินทางไปท างานต่างประเทศถือเป็นการกระจายความเส่ียง 
(x̄  = 3.62) 
 

4.เจตคตด้ิานพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน 
 เจตคติดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียน ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในอาเซียนระดบัมาก  x̄  = 3.93 ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุดคือถา้มีโอกาสฉันยินดีท่ี
จะไปท างานต่างประเทศ (  x̄ = 4.19)  รองลงมาคือ ฉันจะไปท างาต่างประเทศก็ต่อเม่ือมัน่ใจในสวสัดิการ (  x̄ = 4.04)  
และขอ้ค าถามท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ ฉันหาโอกาสท่ีจะไปท างานต่างประเทศเพ่ือปรับเปล่ียนเป็นผูต้ ั้งถ่ินฐาน (x̄  
= 3.67)   
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรี ฤกษ์จารี ท่ีได้ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไข
วทิยานิพนธ์ถูกตอ้งตลอดเวลา เพื่อใหง้านวจิยัสมบูรณ์ถูกตอ้ง อาจารย ์ดร.ประกฤติยา ทกัษิโณ ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์          รองศาสตราจารย ์ดร. นิตย ์บุหงามงคล  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีไดส้ละเวลามาเป็นกรรมการในการ
สอบวทิยานิพนธ์ และไดใ้หค้  าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ท่ีให้การช่วยเหลือร่วมมือสนับสนุนและให้ขอ้มูลในการท าวิจยัใน
คร้ังน้ี 
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