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บทคดัย่อ  

การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์1. เพือศึกษาความพร้อมดา้นความรู้เกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดา้นทกัษะ

ในการปฏิบัติงาน และด้านภาษาต่างประเทศ 2. เพือเปรียบเทียบความพร้อมด้านความรู้ ด้านทักษะในการ

ปฏิบติังาน และดา้นภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และ

ระดบัตาํแหน่งของแรงงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ซึงเป็นบริษัทตัวอย่างในจงัหวดัลพบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา จาํนวนทังสิน 389 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลียระหว่างกลุ่มดว้ยการแจกแจงแบบที (t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มี

ความพร้อมเกียวกับด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้าน

ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพร้อมดา้นความรู้ ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 

และด้านภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศมีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ทกัษะในการปฏิบติังาน และภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกนั แรงงานทีมีอายุต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น

ดา้นภาษาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  แรงงานทีมีระดบัการศึกษาทีต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานที

แตกต่างกนั แรงงานทีมีอายงุานต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานต่างกนั และตาํแหน่งของ

แรงงานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นดา้นภาษาต่างประเทศแตกต่างกนั 
 

คาํสําคญั 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีดา้นแรงงาน อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้า 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปท่ี 8 ฉบับท่ี 9 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี หนา  21 
 

1.  บทนํา  

 ประเทศไทยในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2540 ผูน้าํอาเซียนไดรั้บรองเอกสารวิสยัทศัน์อาเซียน(พ.ศ.2563) เพือกาํหนด

เป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) อาเซียนจะเป็น 

 1. วงสมานฉนัทแ์ห่งอาเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(A concert of southeast Asian Nation) 

 2. หุน้ส่วนเพือการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A partnership in dynamic development) 

 3. มุ่งปฏิสมัพนัธก์บัประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 

 4. ชุมชนแห่งสงัคมทีเอืออาทร (A community of caring societies) 

ต่อมาเมือวนัที 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมี้การประชุมผูน้าํอาเซียนครังที 9 ทีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ ํา

อาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาว่าดว้ย ความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 

เห็นชอบใหมี้การจดัตงัประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยประชาคม

อาเซียนนีจะประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (pillars) คือ ประชาคมความมนัคงอาเซียน (ASEAN Security Community-

ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) [1] 

 ส่วนประเทศไทยในดา้นการผลิตแรงงาน ทีเป็นแรงงานเชียวชาญ ตามทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาํหนดนัน 

กระทรวงแรงงานยอ่มมีบทบาททีสาํคญัในการใชอ้งคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดา้นนโยบาย เพือ

การกาํหนดทิศทางการผลิตแรงงานทีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงานเชียวชาญซึงจากการประเมินความเสียงใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 ระบุว่าแรงงานไทยขาดการยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานและมี

ขอ้จาํกดัดา้นภาษาต่างประเทศรวมทงัความรู้ความเขา้ใจดา้นขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค

พร้อมทงัภาครัฐยงัขาดการวางแผนงานดา้นแรงงานร่วมกบัประเทศทีเป็นตลาดแรงงานในไทยเพือการพฒันาทียงัยนื

ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดความเสียเปรียบในการเคลือนยา้ยแรงงานแมว้่าจะมีการรับรองขอ้ตกลง [2]  

 ในปัจจุบนันีมีแรงงานทีทาํงานอยูใ่นภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มบริษทัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นจาํนวนมาก 

ซึงธุรกิจประเภทนีเป็นธุรกิจทีมีการใช้แรงงาน และเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ของประเทศ ซึงขอ้มูลเกียวกับ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยงิ การ

เปิดเสรีประชาคมอาเซียนดา้นแรงงาน ยอ่มมีผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทงัแรงงานทีทาํงานอยู่

ในธุรกิจประเภทนี ในมิติหนึงการเปิดเสรีแรงงานอาจเป็นผลดีแก่สถานประกอบการทีสามารถนาํเขา้แรงงานจาก

ต่างประเทศได้โดยเสรี และสามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราทีตาํกว่าค่าจ้างแรงงานไทย อีกทังยงัได้เปรียบด้าน

ภาษาต่างประเทศดว้ย ในขณะเดียวกนัการทีสถานประกอบการสามารถนาํเขา้แรงงานจากต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรีนัน

ยอ่มมีผลกระทบต่อแรงงานไทยทงัในดา้นการมีงานทาํ อตัราค่าจา้งและโอกาสกา้วหนา้ในงาน ในอีกมิติหนึงแรงงาน

ไทยทีมีความสามารถสูงและมีความรู้ทางดา้นภาษาต่างประเทศดีอาจเดินทางไปทาํงานต่างประเทศมากขึน ทาํให้

สถานประกอบการไม่สามารถรักษาแรงงานทีมีฝีมือดีให้อยู่ทาํงานต่อไปได้อนัอาจมีผลกระทบในเชิงลบและ

ก่อใหเ้กิดปัญหาในการพฒันา และรักษาทุนมนุษยข์องประเทศอีกดว้ย 
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 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมอาเซียนของกลุ่ม

แรงงานไทยในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือเป็นแนวทางสาํหรับองคห์รือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางประกอบพิจารณาดาํเนินการเพือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

2.  วธีิดาํเนินงานวจิัย 

 2.1   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบติังานอยู่ในบริษทัอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า

ซึงนาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษาจาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั M อยูใ่นพืนทีจงัหวดัลพบุรี จาํนวนแรงงาน 4,130 คน บริษทั 

S อยูใ่นพืนทีจงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวนแรงงาน 1,520 คน และบริษทั N อยู่ในพืนทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน

แรงงาน 8,500 คน รวมทงัสิน 14,150 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มบริษัทตัวอย่าง ทัง 3 บริษัท 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบบชนัภูมิ และหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane ไดจ้าํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 389 คน ซึงแสดงวิธีคาํนวณดงัสมการที 1 และกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัแสดงไดด้งัตารางที 1  
 

                        n =  21 eN
N


 = 

  205.0150,141
150,14


= 389 คน                    (1) 

 

                    ตารางที 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 

บริษทัตวัอยา่ง จาํนวนประชากร จาํนวนตวัอยา่ง 

บริษทั M 

บริษทั S 

บริษทั N 

4,130 

1,520 

8,500 

118 

42 

233 

รวม 14,150 389 
 

 2.2   เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีผูว้ิจยัปรับปรุงขึน [3] โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไป ไดแ้ก่ เพศอายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่ง

ของแรงงาน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที 2  แบบสอบถามเกียวกบัผลกระทบของการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

แรงงานไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนที 1  คาํถามเกียวกบัความพร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะใน

การปฏิบติังาน และดา้นภาษาในการปฏิบติังาน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่ามี 5 ระดบั 
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 ส่วนที 2  คาํถามเกียวกบัการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลกระทบของการเปิดเสรีด้านแรงงานใน

ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 2.4   การวเิคราะห์และแปรผล 

  ผูว้ิจยันาํขอ้มลูมาประมวลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยใชว้ิธีทางสถิติทีนาํมาใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย [4] ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การแจกแจงแบบที (t-test)  

[5] การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) [6] และทดสอบค่าเฉลียความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย

วิธี LSD ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 ดงันี 

  การหาค่าร้อยละ ใชสู้ตร 
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   การแจกแจงแบบทีสาํหรับความแปรปรวนประชากรเท่ากนั ใชสู้ตร 
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                  เมือ df =  n1 + n2 – 2                      (6) 

 

  การแจกแจงแบบทีสาํหรับความแปรปรวนประชากรไม่เท่ากนั ใชสู้ตร 
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  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใชสู้ตร       

       
                      w

b

MS
MSF                                           (9) 

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลียมีอยู ่5 ระดบั ดงันี [7] 

  ระดบัคะแนน 4.50-5.00 คะแนน หมายความว่า ระดบัมากทีสุด 

  ระดบัคะแนน 3.50-4.49 คะแนน หมายความว่า ระดบัมาก 

  ระดบัคะแนน 2.50-3.49 คะแนน หมายความว่า ระดบัปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 1.50-2.49 คะแนน หมายความว่า ระดบันอ้ย 

  ระดบัคะแนน 1.00-1.49 คะแนน หมายความว่า ระดบันอ้ยทีสุด 
 

3.   ผลการวจิัย 

3.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานไทยในอุตสาหกร รมอิเล็กทรอนิกส์และ

เครืองใชไ้ฟฟ้าจากบริษทัตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 18–25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ31.4 มีระดบัการศึกษาในระดบัปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.6  มีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 34.4 และระดบัตาํแหน่งของแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 88.9 

 3.2  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพร้อมด้านความรู้  ทักษะการปฏิบัติงาน และ

ภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 3 ระดับแรก ได้แก่ 

ประชาคมอาเซียนคือประชาคมทีมีประเทศสมาชิกร่วมก่อตงัขึน (ร้อยละ 93.1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมาย

เพือให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการคา้ขายระหว่างกันมากขึนมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและมี

ศกัยภาพในการแข่งขนักบัโลกภายนอกได ้(ร้อยละ 81.7) และการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คือการทีประชาชนในประเทศสมาชิกสามารถไปทาํงานในประเทศสมาชิกทุกประเทศไดอ้ย่างเสรีโดยไม่ตอ้งมีวีซ่า 

(ร้อยละ 76.3) ตามลาํดบั 

  กลุ่มตวัอย่างมีความพร้อมดา้นทักษะปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทกัษะในการ

ปฏิบติังาน สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติในประเทศไทย ( X=3.57, S.D.= 1.152)  ทกัษะ

การทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X=3.49, S.D.= 1.127) ทกัษะการ

บงัคบับญัชาแรงงานชาวต่างชาติทีทาํงานในประเทศไทย ( X=3.43, S.D.= 1.119)   
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 กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมดา้นภาษาต่างประเทศในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ทกัษะในการปฏิบติังาน สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  ดา้นการพูดภาษาองักฤษ ( X=3.38, S.D.= 1.230) ดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษ ( X=3.32, S.D.= 1.163) และดา้นการเขียนภาษาองักฤษ ( X=3.19, S.D.= 1.180)   

 3.3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทักษะในการปฏิบัตงิาน และภาษาต่างประเทศของแรงงานไทยในกลุ่มบริษัทตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมดา้นความรู้เกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทกัษะในการปฏิบติังาน 

และภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศมีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทกัษะในการปฏิบติังาน และภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกนั  

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทกัษะในการ

ปฏิบติังาน พบว่า แรงงานทีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในดา้นทกัษะปฏิบติังาน ส่วนดา้นภาษา

ในการปฏิบติังาน พบว่า แรงงานมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัใน ดงันัน จึงทดสอบความแตกต่าง

กนัรายคู่  

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา

ตรีขึนไปมีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานทีไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.และอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานทีแตกต่างกนั  

 กลุ่มตวัอย่างทีมีอายุงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในดา้นความรู้เกียวกบัประชาคม

อาเซียน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานและดา้นภาษาต่างประเทศ  ส่วนดา้นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้น

แรงงาน พบว่า แรงงานทีมีอายงุานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีตาํแหน่งของแรงงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัใน ดา้นความรู้เกียวกบั

ประชาคมอาเซียน  ดา้นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานและดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ส่วนดา้น

ภาษาต่างประเทศ พบว่า แรงงานทีมีตาํแหน่งของแรงงานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 

4.  สรุปผล  

ผลการศึกษาความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทักษะในการปฏิบัติงาน และ

ภาษาต่างประเทศของแรงงานไทยในกลุ่มบริษทัอิเลก็ทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้าเกียวกบัการเปิดเสรีดา้นแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความพร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
 

5.   ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะของการวิจยัครังนี มีประเด็นขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใชแ้ละขอ้เสนอแนะใน

วิจยัครังต่อไป มีรายละเอียดดงันี 
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 1.  ขอ้เสนอแนะต่อกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า บริษทัควรพฒันาความรู้ความ

พร้อมในเรืองการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและภาษาองักฤษว่ามีความจาํเป็นต่อการปฏิบติังานและการพฒันาของ

บุคลากรว่ามีความสาํคญัต่อบริษทั รวมถึงใหค้วามรู้เรืองกฎหมายภาษาต่างประเทศ 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป ควรมีการศึกษาเกียวผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนต่อ

แรงงานในอุตสาหกรรมอืนๆ และควรมีการขยายกลุ่มตวัอย่างทีจะศึกษา เนืองจากการวิจยัครังนีสามารถเก็บขอ้มูล

จากแรงงานไดก้วา้ง หากมีการทาํวิจยัในเรืองทีเกียวขอ้งนีขอ้ให้เพิมกลุ่มตวัอย่างให้หลากหลาย เพือทีจะไดข้อ้มูลที

หลากหลาย 
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