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บทคัดย่อ
งานวิ จัยครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อศึก ษาระดั บ ความคิ ด เห็นของพนั กงาน
บริการดูแลลูกค้ า AIS Shop ต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเตรียมความพร้ อมต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานบริการดูแล
ลูกค้ า AIS Shop ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ตามความพร้ อมต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัย
คือ พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จํานวน 200 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1) ความคิดเห็นของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop ที่มีเกี่ยวกับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ แบ่ งความคิดเห็นเป็ นรายด้ านไว้ 2 ด้ าน คือ ด้ านประโยชน์ ท่ี
คาดหวังต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะใน
เรื่องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ และมีรายได้ เพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าพนักงานมีการตระหนักและรับรู้
เป็ นอย่ างยิ่ง ถึงความสําคัญในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
อาชีพงานบริ การ ส่ วนอีกรายด้ านของความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่ อการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ ามา
ทํางานส่งผลให้ มีการลดโอกาสการได้ งานทําของแรงงานไทย ซึ่งอาจเกิดจากการที่พนักงานคิดว่า
การเคลื่อนย้ ายแรงงานอย่างเสรีหลังจากเปิ ดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ แรงงานไทยอาจจะ
เสียเปรียบแรงงานต่างชาติ ในด้ านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะด้ านการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ ซึ่งยังคงมีทกั ษะไม่เทียบเท่ากับแรงงานต่างชาติท่มี ีการพัฒนาการที่สงู กว่า
2) การเตรียมความพร้ อมของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop เกี่ยวกับการเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและรายด้ านมีการเตรียมความพร้ อมมากกว่าในทุกด้ าน
ทั้งปัจจัยด้ านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งปั จจัยทางด้ านภาษาก็มีความพร้ อม
มากกว่าเช่นกัน อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ได้ มีการฝึ กฝนนําความรู้ท่ไี ด้ จากสาขาวิชาที่ศึกษา
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานอยู่สมํ่าเสมอ และพนักงานมีความจําเป็ นในการที่จะต้ องศึกษาหา
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ความรู้ เ กี่ย วกับ ความสามารถเฉพาะทางในสายงานเพิ่ ม เติ ม จึ งทํา ให้ ส่ วนใหญ่ มี ค วามพร้ อ ม
มากกว่า อีกทั้งด้ วยสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ อาจส่งผลให้ พนักงาน
จําเป็ นต้ องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า พนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop เขต
พื้ นที่ก รุ ง เทพมหานครและพื้ นที่ต่ า งจั ง หวั ด มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มต่ อ การเข้ า สู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสัมพันธ์กนั ในรายด้ าน คือ ความรู้ความสามารถพิเศษในงานที่จะทํา การใฝ่ หา
ความรู้และสนใจสถานการณ์บ้านเมือง และปัจจัยด้ านภาษาต่างประเทศ
4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการ
เตรียมความพร้ อมต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่าง
กันในภาพรวมและในรายด้ านทุกด้ าน

ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
อาเซียนจะรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558 (ที่มา: กรมเจรจาการค้ า
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิช ย์ ) โดยมี ต ลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกัน การรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนทําให้ ประเทศในกลุ่มมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก เป้ าหมายที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
เสรีเฉพาะแรงงานฝี มือเท่านั้น ประกอบด้ วย อาชีพวิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ
แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งส่งผลกระทบในด้ านบวกคือ ตลาดใหญ่ข้ ึน ทําให้ มีโอกาสได้
งานทํามากขึ้น ส่วนด้ านลบ คือ มีการแข่งขันจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ควรมีการ
สร้ า งความพร้ อ มของกลุ่ ม ผู้ ท่ีมี ผ ลกระทบในการพั ฒ นาทัก ษะฝี มื อ เพื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจ
ดังนั้น การเตรียมความพร้ อมของบุคลากรด้ านงานบริการ ซึ่งจะเป็ นอาชีพที่ 8 ที่กาํ ลัง
จะมีการอนุญาตให้ สามารถเคลื่อนย้ ายแรงงานได้ อย่างเสรีในอนาคตอันใกล้ น้ ี โดยจะส่งผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นสิ่งที่จะช่ วยหลีกเลี่ยงและบรรเทา หรือ
แม้ กระทั่งใช้ ประโยชน์จากโอกาสที่เพิ่ มขึ้น สร้ างแนวทางและวางแผน เพื่ อนํามาเตรียมความ
พร้ อมต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก
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จากสถานการณ์ดังกล่ าวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ ู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ อง ความ
คิดเห็นและการเตรียมความพร้ อมด้ านงานบริการดูแลลูกค้ าของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผนของหน่วยงานทั้งภาคเอกชน(ผู้บริหารในสถานประกอบการ) ในการสร้ าง
เสริม ความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อจัดการพัฒนาบุคลากรทางอาชีพงานบริการในสถานประกอบการได้
มีความพร้ อม ซึ่งประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนตุลาคม ปี
พ.ศ.2558 ต่อไป
บริ ษั ท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส เป็ นผู้ นํา ใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดยประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศ บริการโทรออกระหว่างประเทศ และ บริการโรมมิ่งต่างประเทศ ในปี 2556 เอไอเอสให้
บริการลูกค้ ากว่า 41 ล้ านเลขหมายและมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้ 52% เอไอเอสให้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเทคโนโลยี 2G และ 3G โดยให้ บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 900
เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตามสัญญาร่ วมการงานที่มีกับทีโอที และกสท ซึ่งมีอายุ
สัญญาถึงปี 2558 และ 2556 ตามลําดับ และเริ่มเปิ ดให้ บริการ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ไป
เมื่ อ พฤษภาคม 2556 โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นระยะเวลา 15 ปี ปัจจุบัน เอไอเอสให้
บริการ 3G ในทุกจังหวัดทั่วไทยครอบคลุมกว่า 80% ของจํานวนประชากร ดังนั้นจึงถือว่าเป็ น
ผู้นาํ ทางธุรกิจบริการด้ านการสื่อสารของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงาน
บริการลูกค้ า AIS Shop
2. เพื่ อศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมต่ อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้ อมแตกต่างกัน

สมมติฐานการวิจยั
1. พนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนด้ านประโยชน์และด้ านผลกระทบแตกต่างกัน

524

2. พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้ อมต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ประชากรศาสตร์ และการเตรียมความ
พร้ อมของพนักงาน AIS SHOP กับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ ายแรงงานในสายอาชีพธุรกิจบริการ
2. สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปช่ วยในการเตรียมความพร้ อมบุคลากรด้ าน
ต่างๆ ของพนักงานบริการดูแลลูกค้ า AIS Shop เพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ อย่า’เหมาะสม
3. หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถนําผลที่ได้ รับจากการวิจัยไปวางแผนการ
จัดส่งเสริ มสนับสนุ น อบรม และสัมมนาให้ ความรู้แก่บุคลากรทางวิชาชีพงานบริ การในสถาน
ประกอบการ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพทางสังคม
4.1 ตําแหน่งงาน
4.2 รายได้
4.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน
5. ศาสนา

ความคิดเห็นต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แบ่งเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
1. ประโยชน์ท่คี าดหวังจากการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของพนักงาน AIS SHOP
กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แบ่งเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
1. ปัจจัยด้ านความรู้ความสามารถและประสบการณ์
1.1 ความรู้ความสามารถในตัวบุคคล
1.2 ความรู้ความสามารถในงานที่ต้องการจะทํา
1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษในการทํางาน
1.4 การใฝ่ หาความรู้และสนใจในสถานการณ์
บ้ านเมือง
2. ปัจจัยด้ านภาษาต่างประเทศ

2. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

วิธีดาํ เนินการวิจยั
เพื่อศึกษา ความคิดเห็นและการเตรี ยมความพร้ อมด้ านงานบริ การดู แลลูกค้ าของ
พนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีวิธดี าํ เนินการวิจัย ดังนี้

รูปแบบการวิจยั
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริการดูแลลูกค้ า AIS Shop ใน
กรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด จํานวน 1,466 คน โดยแบ่ งเป็ น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 790 คน และต่างจังหวัด จํานวน 676 คน ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขนาดตัวอย่าง คือ พนักงาน
บริการดูแลลูกค้ า AIS Shop ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จํานวน 180 คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยการเก็บข้ อมูลที่เป็ นตัวอย่างความคิดเห็น
และการเตรียมความพร้ อมของพนักงานบริการดู แลลูกค้ า AIS
Shop
แบ่ งตามพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 90 คน และต่างจังหวัด จํานวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง

ขั้นตอนการสร้างเครือ่ งมือและการตรวจสอบเครือ่ งมือ
1) แบบสอบถาม
- ศึกษาค้ นคว้ า เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
- สร้ างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5อันดับ
(Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Likert)
- เมื่อสร้ า งเครื่ องมือในการศึกษาวิจัยเสร็จแล้ วได้ นําแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Content Validity) แล้ วนํา
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามนั้น

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้ อมูลที่รวบรวมได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดโดยใช้ เครื่องมือสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
1. ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าความถี่ (Frequencies) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและการ
เตรียมความพร้ อมด้ านงานบริการดูแลลูกค้ าของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็ นค่าสถิติท่ใี ช้ ในการบรรยาย
2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการทดสอบโดยใช้
2.1 การคํานวณหาความสัมพันธ์จากข้ อมูลปั จจัยทางประชากรศาสตร์ท่มี ีผลต่อ
ความพร้ อมใช้ การหาค่า t-test (สําหรับตัวแปร 2 ตัว) และF-test (สําหรับตัวแปร ที่มีมากกว่า 2
ตัวแปร)
2.2 การเปรียบเทียบรายคู่ โดนใช้ วิธี Least–Significant Different (LSD) ซึ่ง
นิยมใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ยของสิ่งทดลองทีละคู่ ซึ่งเป็ นวิธีท่ีง่ายในการ
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คํานวณและมีความถูกต้ องในการทดสอบมาก ซึ่งในการศึกษาครั้ งนี้แยกเป็ นรายคู่ หากพบว่ า
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 (ค่า Sig.)

สรุปผลการวิจยั
ความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานบริการลูกค้ า AIS
Shop
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop มีความคิดเห็นด้ าน
ประโยชน์ท่คี าดหวังต่อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและในรายด้ านมากที่สุด 3 ด้ าน
ประกอบด้ วย ด้ านการคาดหวังถึงมีชีวิตความเป็ นอยู่ ท่ีดีข้ ึนและมีรายได้ เพิ่มสูงขึ้น ด้ านการมี
เศรษฐกิจในระยะยาวที่ดีข้ นึ และด้ านการพัฒนาด้ านทักษะภาษาและการสื่อสาร ส่วนความคิดเห็น
ด้ านผลกระทบต่อการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า การมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ ามาทํางาน
ส่งผลให้ มีการลดโอกาสการได้ งานทําของแรงงานไทย อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือแรงงาน
ไทยที่มีทกั ษะย้ ายไปทํางานที่ต่างประเทศ จึงก่อให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย
การเตรียมความพร้ อมของพนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ต่อการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop มีการเตรียมความพร้ อมต่อ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้ านปั จจัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทุกข้ อ
ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้ อมมากกว่า ทั้งหมด ขณะที่ปัจจัยทางด้ านภาษาก็มีความพร้ อมมาก
เช่นกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน จะมีความคิดเห็นต่ อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์และด้ านผลกระทบ
แตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
จําแนกตามเพศ
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์ไม่ แตกต่างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความคิดเห็นต่ อ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
จําแนกตามอายุ
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความคิดเห็นต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน
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จําแนกตามการศึกษา
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความคิดเห็นต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามตําแหน่งงาน
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความคิดเห็นต่อ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งาน
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์แตกต่ างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความ
คิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามรายได้
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้ านผลกระทบมีความคิดเห็นต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีพ้ ืนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์ และด้ านผลกระทบไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามศาสนา
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีศาสนาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์ และด้ านผลกระทบไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้ อมต่างกัน จะ
มีความคิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
พนักงานบริการลูกค้ า AIS Shop ที่มีการเตรียมความพร้ อมแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านประโยชน์ และด้ านผลกระทบไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นและการเตรียมความพร้ อมด้ านงานบริการดูแลลูกค้ า
ของพนักงาน AIS SHOP เกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้
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1. ความคิดเห็นของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop เกี่ยวกับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความคิดเห็นของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop ที่มีเกี่ยวกับการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้ แบ่งความคิดเห็นเป็ นรายด้ านไว้ 2 ด้ าน คือ ด้ านประโยชน์ท่คี าดหวังต่อการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึนและมีรายได้ เพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าพนักงานมีการตระหนักและรับรู้เป็ นอย่างยิ่ง
ถึงความสําคัญในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ออาชีพงานบริการ
และประเทศไทย ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของนงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง
ทัศนคติและการเตรียมความพร้ อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่มี ีต่อการเปิ ดเสรีอาเซียน
กรณีเปิ ดแรงงาน 7 อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดอันดับความคาดหวังจากมากไปน้ อย
ต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งความคาดหวังในเรื่องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน
เป็ นอันดับต้ นที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญ
ส่วนอีกรายด้ านของความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการมีแรงงานจากต่างประเทศเข้ ามาทํางาน
ส่งผลให้ มีการลดโอกาสการได้ งานทําของแรงงานไทย ซึ่งอาจเกิดจากการที่พนักงานคิดว่า การ
เคลื่อนย้ า ยแรงงานอย่ างเสรี หลังจากเปิ ดสมาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทําให้ แรงงานไทยอาจจะ
เสียเปรียบแรงงานต่างชาติ ในด้ านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะด้ านการสื่อสารกับ
ชาวต่ างชาติ ซึ่งยั งคงมี ทักษะไม่ เทียบเท่า กับแรงงานต่ างชาติท่ีมีการพั ฒนาการที่สูงกว่ า โดย
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของนงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและการ
เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ท่ีมี ต่ อ การเปิ ดเสรี อาเซี ยน กรณีเปิ ด
แรงงาน 7 อาชีพ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการพัฒนาทักษะด้ านภาษาและการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สดุ หลังจากที่มีการเปิ ดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การเตรียมความพร้ อมของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop เกี่ยวกับการเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเตรียมความพร้ อมของพนักงานบริการลูกค้ าของ AIS Shop เกี่ยวกับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมและรายด้ านมีการเตรียมความพร้ อมมากกว่ าในทุกด้ าน
ทั้งปัจจัยด้ านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งปั จจัยทางด้ านภาษาก็มีความพร้ อม
มากกว่าเช่นกัน อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ได้ มีการฝึ กฝนนําความรู้ท่ไี ด้ จากสาขาวิชาที่ศึกษา
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานอยู่สมํ่าเสมอ และพนักงานมีความจําเป็ นในการที่จะต้ องศึกษาหา
ความรู้ เ กี่ย วกับ ความสามารถเฉพาะทางในสายงานเพิ่ ม เติ ม จึ งทํา ให้ ส่ วนใหญ่ มี ค วามพร้ อ ม
มากกว่า อีกทั้งด้ วยสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ อาจส่งผลให้ พนักงาน
จําเป็ นต้ องติดตามข่ าวสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของภชพน เชื่อมทอง
(2556) ทําการวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้ อมอยู่ในระดับ
น้ อย ทั้งทางด้ านภาษาและทักษะการติดต่อสื่อสารในการประกอบวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในแนวลึกขึ้น เช่น โดยการสัมภาษณ์
2) ควรมีการวิจัยการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานเมื่อเกิดการรับรู้
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) ควรมี ก ารวิ จั ย การเตรี ย มความพร้ อมของพนั ก งานจากบริ ษั ท คู่ แ ข่ ง เพื่ อ
เปรี ย บเทีย บการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนของธุ ร กิจ บริ ก ารที่
ใกล้ เคียงกัน
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