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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน

บริการดูแลลูกค้า AIS Shop ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่างการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานบริการดูแล

ลูกค้า AIS Shop ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของพนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ตามความพร้อมต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

คือ พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จาํนวน 200 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลจากการวิจัยสรปุได้ดังน้ี 

 1) ความคิดเหน็ของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop ที่มีเกี่ยวกบัการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แบ่งความคิดเห็นเป็นรายด้านไว้ 2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ที่

คาดหวังต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะใน

เร่ืองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพ่ิมสงูขึ้น แสดงว่าพนักงานมีการตระหนักและรับรู้

เป็นอย่างย่ิง ถึงความสาํคัญในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

อาชีพงานบริการ ส่วนอีกรายด้านของความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองการมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ามา

ทาํงานส่งผลให้ มีการลดโอกาสการได้งานทาํของแรงงานไทย ซ่ึงอาจเกดิจากการที่พนักงานคิดว่า 

การเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีหลังจากเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้แรงงานไทยอาจจะ

เสยีเปรียบแรงงานต่างชาติ ในด้านการพัฒนาทกัษะทางภาษาองักฤษและทกัษะด้านการสื่อสารกบั

ชาวต่างชาติ ซ่ึงยังคงมีทกัษะไม่เทยีบเท่ากบัแรงงานต่างชาติที่มีการพัฒนาการที่สงูกว่า 

 2) การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop เกี่ยวกบัการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในภาพรวมและรายด้านมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าในทุกด้าน 

ทั้งปัจจัยด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์  รวมทั้งปัจจัยทางด้านภาษากมี็ความพร้อม

มากกว่าเช่นกนั อาจเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ได้มีการฝึกฝนนาํความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่ศึกษา

มาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานอยู่สมํ่าเสมอ และพนักงานมีความจาํเป็นในการที่จะต้องศึกษาหา
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ความรู้ เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางในสายงานเพ่ิมเติมจึงทาํให้ส่วนใหญ่มีความพร้อม

มากกว่า อกีทั้งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเร่ืองสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันน้ี อาจส่งผลให้พนักงาน

จาํเป็นต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 

 3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า พนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop เขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ต่างจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนสัมพันธ์กนัในรายด้าน คือ ความรู้ความสามารถพิเศษในงานที่จะทาํ การใฝ่หา

ความรู้และสนใจสถานการณบ้์านเมือง และปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ 

 4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการ

เตรียมความพร้อมต่างกัน จะมีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่าง

กนัในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน 

 

ความสาํคญัและทีม่าของปัญหา 

 อาเซียนจะรวมตัวกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิภายในปี 2558 (ที่มา: กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิของอาเซียนทาํให้ประเทศในกลุ่มมีความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิและเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก เป้าหมายที่สาํคัญประการหน่ึงคือ การเคล่ือนย้ายแรงงาน

เสรีเฉพาะแรงงานฝีมือเท่าน้ัน ประกอบด้วย อาชีพวิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสาํรวจ 

แพทย์ ทนัตแพทย์ และนักบัญชี ซ่ึงส่งผลกระทบในด้านบวกคือ ตลาดใหญ่ขึ้น ทาํให้มีโอกาสได้

งานทาํมากขึ้น ส่วนด้านลบ คือ มีการแข่งขันจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ควรมีการ

สร้างความพร้อมของกลุ่มผู้ที่ มีผลกระทบในการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิ 

 ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านงานบริการ ซ่ึงจะเป็นอาชีพที่ 8 ที่กาํลัง

จะมีการอนุญาตให้สามารถเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในอนาคตอนัใกล้น้ี โดยจะส่งผลกระทบ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การรองรับการเปล่ียนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยหลีกเล่ียงและบรรเทา หรือ

แม้กระทั่งใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เพ่ิมขึ้ น สร้างแนวทางและวางแผน เพ่ือนํามาเตรียมความ

พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขา ธุรกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ือง ความ

คิดเหน็และการเตรียมความพร้อมด้านงานบริการดูแลลูกค้าของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกบั

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเป็น

แนวทางในการวางแผนของหน่วยงานทั้งภาคเอกชน(ผู้บริหารในสถานประกอบการ) ในการสร้าง

เสริม ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือจัดการพัฒนาบุคลากรทางอาชีพงานบริการในสถานประกอบการได้

มีความพร้อม ซ่ึงประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนตุลาคม ปี 

พ.ศ.2558 ต่อไป 

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นผู้นําใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนที่ โดยประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ใน

ประเทศ บริการโทรออกระหว่างประเทศ และ บริการโรมม่ิงต่างประเทศ ในปี 2556 เอไอเอสให้  

บริการลูกค้ากว่า 41 ล้านเลขหมายและมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้ 52% เอไอเอสให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่บนเทคโนโลยี 2G และ 3G โดยให้บริการ 2G บนคล่ืนความถี่ 900 

เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตามสัญญาร่วมการงานที่มีกับทีโอที และกสท ซ่ึงมีอายุ

สญัญาถึงปี 2558 และ 2556 ตามลาํดับ และเร่ิมเปิดให้บริการ 3G บนคล่ืน 2.1 กกิะเฮิรตซ์ไป

เม่ือพฤษภาคม 2556 โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นระยะเวลา 15 ปี ปัจจุบัน  เอไอเอสให้  

บริการ 3G ในทุกจังหวัดทั่วไทยครอบคลุมกว่า 80% ของจาํนวนประชากร ดังน้ันจึงถือว่าเป็น

ผู้นาํทางธุรกจิบริการด้านการสื่อสารของประเทศไทย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของพนักงาน

บริการลูกค้า AIS Shop 

 2.  เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานบริการลูกค้า  AIS Shop 

 3.  เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

 4. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. พนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมี

ความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประโยชน์และด้านผลกระทบแตกต่างกนั 
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 2. พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้อมต่างกนั จะมีความคิด

เหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ประชากรศาสตร์ และการเตรียมความ

พร้อมของพนักงาน AIS SHOP กบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายแรงงานในสายอาชีพธุรกจิบริการ 

 2. สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปช่วยในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน

ต่างๆ ของพนักงานบริการดูแลลูกค้า AIS Shop เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ได้อย่า’เหมาะสม 

 3. หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถนาํผลที่ได้รับจากการวิจัยไปวางแผนการ

จัดส่งเสริมสนับสนุน อบรม และสัมมนาให้ความรู้ แก่บุคลากรทางวิชาชีพงานบริการในสถาน

ประกอบการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนนิการวิจยั 

 เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมด้านงานบริการดูแลลูกค้าของ

พนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดกรุงเทพ-     

มหานครและต่างจังหวัด โดยมีวิธดีาํเนินการวิจัย ดังน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริการดูแลลูกค้า AIS Shop ใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จํานวน 1,466 คน โดยแบ่งเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 790 คน และต่างจังหวัด จาํนวน 676 คน ผู้วิจัยได้กาํหนดขนาดตัวอย่าง คือ พนักงาน

บริการดูแลลูกค้า AIS Shop ในกรงุเทพมหานครและต่างจังหวัด จาํนวน 180 คน  

 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ผู้วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยการเกบ็ข้อมูลที่เป็นตัวอย่างความคิดเหน็

และการเตรียมความพร้อมของพนักงานบริการดูแลลูกค้า AIS Shop แบ่งตามพ้ืนที่

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 90 คน และต่างจังหวัด จาํนวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง 

 

ขั้นตอนการสรา้งเครือ่งมือและการตรวจสอบเครือ่งมือ  

 1)  แบบสอบถาม    

           -  ศึกษาค้นคว้า  เอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           -  สร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5อันดับ 

(Rating Scale) ตามวิธขีองลิเคิร์ท (Likert) 

           -  เม่ือสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยเสร็จแล้วได้นําแบบสอบถามเสนอให้

ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเน้ือหา (Content Validity) แล้วนาํ

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรงุแก้ไขแบบสอบถามน้ัน  

 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

        ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาํข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดโดยใช้เคร่ืองมือสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษา ดังน้ี 

 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ค่าความถี่ (Frequencies) สาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็และการ

เตรียมความพร้อมด้านงานบริการดูแลลูกค้าของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกบัการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนในเขตจังหวัดกรงุเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นค่าสถติิที่ใช้ในการบรรยาย 

 2.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการทดสอบโดยใช้ 

  2.1 การคาํนวณหาความสัมพันธ์จากข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ

ความพร้อมใช้การหาค่า t-test (สาํหรับตัวแปร 2 ตัว) และF-test (สาํหรับตัวแปร ที่มีมากกว่า 2 

ตัวแปร) 

  2.2  การเปรียบเทยีบรายคู่ โดนใช้วิธ ีLeast–Significant Different (LSD) ซ่ึง

นิยมใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของสิ่งทดลองทีละคู่ ซ่ึงเป็นวิธีที่ง่ายในการ
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คาํนวณและมีความถูกต้องในการทดสอบมาก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีแยกเป็นรายคู่หากพบว่า

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05 (ค่า Sig.) 

 

สรุปผลการวิจยั 

ความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานบริการลูกค้า AIS 

Shop 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop มีความคิดเหน็ด้าน

ประโยชน์ที่คาดหวังต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและในรายด้านมากที่สุด 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการคาดหวังถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นและมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้ น ด้านการมี

เศรษฐกจิในระยะยาวที่ดีขึ้น และด้านการพัฒนาด้านทกัษะภาษาและการสื่อสาร ส่วนความคิดเหน็

ด้านผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า การมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทาํงาน

ส่งผลให้มีการลดโอกาสการได้งานทาํของแรงงานไทย อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือแรงงาน

ไทยที่มีทกัษะย้ายไปทาํงานที่ต่างประเทศ จึงก่อให้เกดิการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 

การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop มีการเตรียมความพร้อมต่อ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านปัจจัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทุกข้อ  

ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมมากกว่า ทั้งหมด ขณะที่ปัจจัยทางด้านภาษากมี็ความพร้อมมาก

เช่นกนั 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่าง

กัน จะมีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านประโยชน์และด้านผลกระทบ

แตกต่างกนั 

 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

 จาํแนกตามเพศ 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลกระทบมีความคิดเหน็ต่อ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

 จาํแนกตามอายุ 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนด้านผลกระทบมีความคิดเหน็ต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนั 
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 จาํแนกตามการศึกษา 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนด้านผลกระทบมีความคิดเหน็ต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนด้านผลกระทบมีความคิดเหน็ต่อ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

 จาํแนกตามประสบการณท์าํงาน 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็

ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้านผลกระทบมีความ

คิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

 จาํแนกตามรายได้ 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีรายได้แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์แตกต่างกนั ส่วนด้านผลกระทบมีความคิดเหน็ต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

 จาํแนกตามพ้ืนที่ปฏบิัติงาน 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีพ้ืนที่ปฏบิัติงานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์ และด้านผลกระทบไม่แตกต่างกนั 

 จาํแนกตามศาสนา 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีศาสนาแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์ และด้านผลกระทบไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้อมต่างกนั จะ

มีความคิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

 พนักงานบริการลูกค้า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้อมแตกต่างกนั มีความ

คิดเหน็ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนด้านประโยชน์ และด้านผลกระทบไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเหน็และการเตรียมความพร้อมด้านงานบริการดูแลลูกค้า

ของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัด

กรงุเทพมหานครและต่างจังหวัด ผู้วิจัยพบประเดน็ที่ควรอภิปราย ดังน้ี 
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 1.  ความคิดเหน็ของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop เกี่ยวกับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 ความคิดเหน็ของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop ที่มีเกี่ยวกบัการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน ได้แบ่งความคิดเหน็เป็นรายด้านไว้ 2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ที่คาดหวังต่อการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในเร่ืองการมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นและมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น แสดงว่าพนักงานมีการตระหนักและรับรู้ เป็นอย่างย่ิง 

ถงึความสาํคัญในการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่ออาชีพงานบริการ

และประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของนงนภัส ช่ืนพัฒนพงศ์ (2555)  ทาํการวิจัยเร่ือง 

ทศันคติและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียน 

กรณีเปิดแรงงาน 7 อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดอนัดับความคาดหวังจากมากไปน้อย

ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงความคาดหวังในเร่ืองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น 

เป็นอนัดับต้นที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญ 

 ส่วนอีกรายด้านของความคิดเหน็เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองการมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทาํงาน

ส่งผลให้ มีการลดโอกาสการได้งานทาํของแรงงานไทย ซ่ึงอาจเกิดจากการที่พนักงานคิดว่า การ

เคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีหลังจากเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้แรงงานไทยอาจจะ

เสยีเปรียบแรงงานต่างชาติ ในด้านการพัฒนาทกัษะทางภาษาองักฤษและทกัษะด้านการสื่อสารกบั

ชาวต่างชาติ ซ่ึงยังคงมีทักษะไม่เทียบเท่ากับแรงงานต่างชาติที่มีการพัฒนาการที่สูงกว่า โดย

สอดคล้องกับผลการวิจัยของนงนภัส ช่ืนพัฒนพงศ์ (2555) ทาํการวิจัยเร่ือง ทศันคติและการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการเปิดเสรีอาเซียน กรณีเปิด

แรงงาน 7 อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการพัฒนาทกัษะด้านภาษาและการ

ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สดุ หลังจากที่มีการเปิดสมาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 2.  การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop เกี่ยวกบัการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริการลูกค้าของ AIS Shop เกี่ยวกบัการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและรายด้านมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าในทุกด้าน 

ทั้งปัจจัยด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์  รวมทั้งปัจจัยทางด้านภาษากมี็ความพร้อม

มากกว่าเช่นกนั อาจเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ได้มีการฝึกฝนนาํความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่ศึกษา

มาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานอยู่สมํ่าเสมอ และพนักงานมีความจาํเป็นในการที่จะต้องศึกษาหา

ความรู้ เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางในสายงานเพ่ิมเติมจึงทาํให้ส่วนใหญ่มีความพร้อม

มากกว่า อกีทั้งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเร่ืองสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันน้ี อาจส่งผลให้พนักงาน

จาํเป็นต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของภชพน เช่ือมทอง 

(2556) ทาํการวิจัยเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับ

น้อย ทั้งทางด้านภาษาและทกัษะการติดต่อสื่อสารในการประกอบวิชาชีพ 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

 1)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในแนวลึกขึ้น เช่น โดยการสมัภาษณ ์

 2)  ควรมีการวิจัยการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานเม่ือเกดิการรับรู้

ถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 3)  ควรมีการวิจัยการเตรียมความพร้อมของพนักงานจากบริษัทคู่แข่ง เพ่ือ

เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจบริการที่

ใกล้เคียงกนั 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทยีนส่ง.  (2521).  ประชากรศาสตร์และประชากรศกึษา.  

กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ยุบล เบญ็จรงค์กจิ.  (2542).  การวิเคราะห์ผู้รับสาร (พิมพ์คร้ังที่ 1). กรงุเทพฯ: ท.ีพี.พร้ินท.์ 

รศ. ดร. สรชัย พิศาลบุตร และคณะ.  (2552).  การสร้างและประมวลผลข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (พิมพ์คร้ังที่ 3).  กรงุเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ จาํกดั. 

สชุา จันทร์เอม.  (2527).  จิตวิทยาการแนะแนว.  กรงุเทพฯ: อกัษรบัณฑติ. 

ประภาเพญ็ สวุรรณ.  (2520).  ทศันคติ: การเปล่ียนแปลงและพฤตกิรรมอนามัย.  กรงุเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิช. 

เบญจมาศ วัชโรภาส.  (2545).  ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  ในการ

ให้บริการอนิเตอร์เนต ในจงัหวัดชลบุรี.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑติ  

(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ).  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.  (2549).  การตลาดการบริการ. กรงุเทพฯ: บริษัท ชีเอด็ยูเคช่ัน จาํกดั. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2537).  ตามแนวความคิดของสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ   (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (น. 144-147) และกระทรวง

การต่างประเทศ (2555) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2550).  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ.  กรงุเทพฯ: ธรีะฟิล์มและไซ

เทก็ซ์. 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.  (2542).  คุณภาพการให้บริการ (พิมพ์คร้ังที่ 2).  กรงุเทพฯ: 

ประชาชน จาํกดั. 

531



วีระรัตน์ กจิเลิศไพโรจน์.  (2548).  การตลาดธุรกจิบริการ.  กรงุเทพฯ: ชีเอด็ยูเคช่ัน จาํกดั 

(มหาชน). 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน.  (2556).  การบริหารงานใน

บริบทอาเซียน สาํหรับ ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน. ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 

2556 ณ โรงแรม Royal Princess Larn Luang.  กรงุเทพฯ: . 

ทพิวรรณ ศิริคูณ.  (2555).  “ปรับแนวคิดผู้บริหารเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC”. งาน

สมัมนาทาํองค์กรอย่างไทยให้แข่งขนัได้ภายใต้เศรษฐกจิเสรีอาเซียน (AEC) 2015. วันที่ 

2 มิถุนายน 2555 ณ สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 

ภชพน เช่ือมทอง.  (2556).  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์.  (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติย์). กรงุเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์. 

กอบศักดิ์ ภตูระกูล.  (2558).  “อนาคตเศรษฐกจิไทย”.   สบืค้น 17 กุมภาพันธ ์2558, จาก 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/kobsak/-AEC-

2015 .html 

ประชาชาตธุิรกจิ(Online).  (2555).  “Asian Knowledge Institute”.  สบืค้น 17 กุมภาพันธ ์

2558, จาก 

https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/345140448885999 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. (2556). “โครงการเตรียมการรองรับการ

เคล่ือนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”.  สบืค้น 17 กุมภาพันธ ์2558,  

จาก

http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/13._bththii_9_aenwthaa

ngetriiymkaarrngrab.pdf 

ธุรกจิเอไอเอส. (2558).  “ภาพรวมการประกอบธุรกจิ”.   สบืค้น 20 กุมภาพันธ ์2558, จาก 

http://investor.ais.co.th/th/corporate-overview1.html 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน.  (2556).  “การบริหารงานใน

บริบทอาเซียน สาํหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน”.  สบืค้น 20 กุมภาพันธ ์2558, 

จาก www.southeast.ac.th/sbc/office/off_bus/pdf/KM/สรปุการบริหารงานในบริบท

อาเซียนสาํหรับ ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน.pdf 

 

532


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 541
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 542
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 543
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 544
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 545
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 546
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 547
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 548
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 549
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 550
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 551

