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งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และ

การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยวิธีวิเคราะห์ศึกษาเป็นรายกรณี ใชก้ารสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจาก

ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 10 ปี รวมทั้งผูบ้ริหารท่ีมีส่วนร่วมกาํหนด
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This research was qualitative research , which had purpose 1) to perceive an 

information and 2) to prepare of employee for into ASEAN Economic Community (AEC)          

for this study used case study approach method by individual interview from connoisseur              

and experience employees, whom had more over 10 years of working, including executives           

were  a part of determination policy of company.  

The research of result showed that employees had been perceiving an information 

about ASEAN Economic Community (AEC) from government and private sector, via internet 

and television channel. However, ASEAN Economic Community integration had effected            

for dairy life and working. Thus, they must learn and add acknowledgement about strength               

and weak with company for adapted correct working. For preparation for into ASEAN   

Economic Community (AEC), a company had not clear and concrete of policy about AEC.           

It had already prepared and adapted characterization of job, technology and operation                       

for harmonized with working and AEC format. Not only employees but also executives                 

must be emphasized with the changing of policy for the growth of company.  

The suggestion of this research were 1) the employees should study acknowledgement 

moreover and 2) a company should support other activities for clearly planning and goal                

for preparation ASEAN  Economic Community entry. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและสําคญัของปัญหา 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN : Association 

of South East Asian Nations) ไดก่้อตั้งข้ึน ณ ประเทศประเทศไทยตามปฏิญญากรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2510 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อาเซียนไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยา่งค่อยเป็น

ค่อยไป จนกระทัง่ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ท่ีบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ผูน้าํไดล้งนามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II 

หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมี้การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ใน

ปี 2563 โดยมีองคป์ระกอบ 3 เสาหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ซ่ึงเป็นเสาหลกัสาํคญั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจซ่ึงมี

อยู่แลว้ให้ลึกและกวา้งข้ึน โดยดาํเนินการไปพร้อมๆกบัอีก 2 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมือง

และความมัน่คง (ASEAN Security Community) และประชาคมทางสังคมและวฒันธรรม (ASEAN 

Socio-Cultural Community) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์อาเซียน หรือ ASEAN Vision 2020 

(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555) 

การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

อาเซียนไดป้ระกาศปฏิญญาเซบูว่าดว้ยการเร่งรัดการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วข้ึน 

เป็นภายในปี 2558 และเพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีเป้าหมาย แผนงาน และกรอบเวลาท่ีชดัเจน อาเซียน

จึงไดจ้ดัทาํ AEC Blueprint ข้ึนและลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนจนถึงปี 2535 พบว่า อาเซียนมีความ

ร่วมมือกนัหลายดา้น รวมทั้งการลดภาษีระหว่างสมาชิก แต่ไม่ไดมี้ผลอยา่งเป็นรูปธรรมจนกระทัง่

เขา้สู่ยุคท่ีสอง หรือประมาณเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ สมาชิกอาเซียนไดเ้ร่ิมตอบรับกระแสการจดัตั้งเขต

การคา้เสรี และมีการลดภาษีอยา่งเป็นรูปธรรมภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area : AFTA) รวมทั้งไดรั้บสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนอีก 4 ประเทศ ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว พม่า และ

เวียดนาม ปัจจุบนัอาเซียนไดเ้ขา้สู่ยคุท่ี 3 ซ่ึงมีการรวมตวัท่ีมีบูรณาการกนัมากข้ึนการรวมตวัท่ีว่าน้ี 

ส่งผลให้เกิดแนวคิดของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
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AEC) ในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เป้าหมายคือให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั และมีการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (กรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ, 2555) 

อุตสาหกรรมส่ิงทอถือเป็น 1 ใน 12 สาขาอุตสาหกรรมสาํคญัลาํดบัแรกท่ีจะทาํใหอ้ยู่

ภายใต้ตลาดฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน เน่ืองจาก อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นหน่ึงใน

อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัในคลสัเตอร์แฟชัน่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยเปิดทางให้

ประเทศไทยกา้วสู่การเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑด์า้นส่ิงทอ เส้นใย และผา้ผืนรายใหญ่ของ

ภูมิภาคเพื่อการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนยงัขาดแคลนวตัถุดิบจะช่วยให้

ประเทศไทยส่งออกได้มากข้ึน ดังนั้ น อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยจะได้รับ

ประโยชน์อยา่งมากจากขอ้ตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 

2554) 

สาํหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป้าหมายและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บการเขา้ร่วมการ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั 6 ดา้นไดแ้ก่ การขยาย การผลิตไป

ประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม เพื่อโอกาสในการเขา้ถึงตลาดก่อนประเทศอ่ืน โดยรัฐตอ้ง

สนบัสนุนปัจจยัในการลงทุน และการเช่ือมโยงกบัประเทศในอาเซียนในการรับและแบ่งงานตาม

ความถนดัในสายโซ่อุปทาน ความร่วมมือในการผลิตร่วมกนัเพื่อเป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจรและ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก นอกจากน้ี ศูนยก์ลางการผลิตส่ิงทอในอาเซียน จากความ

เช่ือถือในมาตรฐานการผลิตและส่ิงแวดลอ้มของไทย ผูน้าํดา้นส่ิงทอ เสน้ใย และผา้ผนืรายใหญ่ของ

ภูมิภาคเพื่อการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนยงัขาดแคลนวตัถุดิบจะช่วยให้

ประเทศไทยส่งออกไดม้ากข้ึน โอกาสในการร่วมทุนกบัประเทศอ่ืน เพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต

ในอุตสาหกรรมตน้นํ้า และกลางนํ้า และการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกบัผูว้า่จา้งผลิตใหใ้ชว้ตัถุดิบตน้นํ้ า

และกลางนํ้าของไทย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554) 

แมว้า่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยไดมี้การพฒันาดา้นการผลิตมาโดยตลอด แต่

ถึงอยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการไทยยงัมีอุปสรรคจากการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงอาจ

กระทบต่อดุลการคา้ รายไดภ้าครัฐอาจลดลงจากการชะลอภาษีนํ้ ามนั รวมถึงการยกเวน้ภาษีหลาย

ประเภทเพื่อเยียวยาประชาชนจากอุทกภยั นอกจากนั้นยงัอาจมีแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจากนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจและความตอ้งการสินคา้เพื่อฟ้ืนฟูภายหลงัอุทกภยัของประชาชนในหลายจงัหวดั 
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และในปัจจุบนัส่ิงทอไทย กาํลงัเผชิญกบัผลกระทบหลายปัจจยั โดยเฉพาะภาวะตน้ทุนแรงงานท่ี

สูงข้ึน ทาํให้เสียเปรียบคู่แข่งจากจีนและเวียดนาม ท่ีผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า ตลาด

เคร่ืองนุ่งห่มของไทยจึงเตม็ไปดว้ยสินคา้จากทั้งสองประเทศดงักล่าว แต่ดว้ยจุดแขง็ท่ีประเทศไทย

เป็นผูผ้ลิตส่ิงทอตน้นํ้ า จาํพวกผา้ผืนไดดี้ท่ีสุดในอาเซียน จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหม่ดว้ยการส่งออกผา้

ผนืคุณภาพไปยงัประเทศท่ีสามารถผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าแทน ทาํให้อุตสาหกรรมส่ิง

ทอไทยยงัคงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั (ธศัภรณ์ฌณก จนัทระ, 2555) 

ในปัจจุบนัอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยไดร้วมประเทศเวียดนาม ลาว 

พม่าและกมัพชูาไวด้ว้ย ทาํใหอ้าเซียนมีประชากรรวมกนักว่า 600 ลา้นคน ดงันั้น ในการจดัตั้งเขต

การคา้เสรีอาเซียน จึงเป็นเวทีท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหป้ระเทศสมาชิกใชเ้พื่อเพิ่มพนูทางการคา้และ

การลงทุนสร้างพนัธมิตรท่ีช่วยเพิ่มพูนอาํนาจในการเจรจาต่อรองกบัประเทศอ่ืนๆดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ รวมทั้งยงัสามารถรักษาหรือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก แต่หากการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไม่ประสบผลสาํเร็จ แทนท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการสร้างโอกาส 

อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อประเทศสมาชิกในกลุ่มได้ โดยเฉพาะประเทศไทยและ

ประเทศอินโดนีเซียในฐานะคู่แข่งทางการคา้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีมีความสาํคญัในกลุ่มอาเซียน 

(สุกญัญา อินทโชติ, 2548) 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นั้น มีการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา อุปสรรคท่ีเร่งด่วน และแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น

ร◌ูปธรรม จากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 

ประเด็นสําคญั ดงัน้ี 1) เสริมสร้างความสัมพนัธ์และสร้างความไวว้างใจเพื่อประโยชน์ทางดา้น

เครือข่ายการผลิตของประเทศไทย ทาํให้ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรั้บประโยชน์จากการพึ่งพา

วตัถุดิบและใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) เสริมสร้างศกัยภาพแข่งขนั

สินคา้ไทยทั้งระบบ รัฐบาลจาํเป็นตอ้งเผยแพร่ข◌้อมูลและให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เห็นภาพ

ห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยทั้ งระบบ 3) ปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบ ใหเ้อ้ือต่อการประกอบธุรกิจและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั 4) ส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเป็นการเสริมสร◌้างศกัยภาพในการแข่งขนัและ
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เพิ่มรายได ้การเขา้ถึงทรัพยากร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ และ 5)พฒันาตลาดทุนไทย 

(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555) 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมในระดบัองคก์รนั้น มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันา

บุคลากรในบริษทัฯ เพื่อเตรียมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน บริษทัฯจาํเป็นตอ้งมีพนกังานท่ีมี

ขีดความสามารถ มีความรอบรู้ในงานท่ีดูแลรับผดิชอบ สามารถเช่ือมโยงงานในหนา้ท่ีใหส้นบัสนุน

กลยทุธ์ของบริษทัฯ มีความเขา้ใจภาพธุรกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้พร้อม

กบัภาวะการณ์แข่งขนัในอนาคต   

ปัจจุบนั บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจดา้นส่ิงทอ

มา 50 ปี ทาํการจดัจดัจาํหน่าย ผา้ทอ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั ผา้ถกั และสาํหรับผา้เบาะรถ 

ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีทั้งอาเซียนจะรวมกนัเป็นหน่ึงเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทางบริษทัฯ 

จะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นใดบา้ง และพนักงานมี

ความรู้ และความพร้อมในการทาํงานในเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง 

ดงันั้น จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจการศึกษา เร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนักงาน 

บริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี             

พ.ศ. 2558 ท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปรับตวัเองในการเพ่ิมขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ ใน

อนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้จะรุนแรงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงส่ิงสาํคญัท่ีจะ

ทาํให้บริษทัฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถดงักล่าว ย่อมปฏิเสธไม่ไดว้่าผูบ้ริหารจะตอ้งให้

ความสาํคญักบัปัจจยัในดา้นการบริหาร ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร  องคก์รจะตอ้งเตรียมพร้อม

สําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเร่ิมตน้จากการประเมินความพร้อมในดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นอยู่ในปัจจุบนัขององคก์ร เพื่อท่ีจะประเมินไดว้่า ธุรกิจของตนเองมีความ

พร้อมมากหรือนอ้ยเพียงใด ในการท่ีจะสามารถพลิกวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส ซ่ึงการบริหารทรัพยากร

มนุษยด์ว้ยมุมมองท่ีถูกตอ้ง จะเป็นปัจจยัสนับสนุนสําคญัท่ีช่วยสร้างโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ 

สร้างจุดเปล่ียนแปลงให้องคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการเตรียมความ

พร้อมใหพ้นกังานในดา้นใดบา้ง และพนกังานจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในดา้นใดบา้ง เม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารของพนกังานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เม่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

3.1 ทาํให้ทราบถึงการเปิดรับข่าวสารของพนักงานเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 ทาํให้ทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้พนกังานสามารถปรับการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัหลกัและกฎเกณฑข์อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3 บริษทัสามารถนาํผลการศึกษาไปปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม

ใหก้บัพนกังานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร โดยศึกษาเร่ืองความรู้เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ช่องทางการรับข่าวสาร และการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของพนกังาน  

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของพนักงาน โดยศึกษาในด้านการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง ลกัษณะงาน เทคโนโลยี และ การเปล่ียนแปลงการทาํงานของ

พนกังานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลจาก กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

รายงานประจาํปีของบริษทั นอกจากน้ี ยงัรวมถึง หนังสือ เอกสาร วารสาร หรือบทความต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผลงานการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดมี้ผูท้าํการศึกษาไว ้
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ขอบเขตด้านประชากร 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของบริษทัฯ ดงัน้ี แผนกบญัชีการเงิน แผนก

ธุรการ/จดัซ้ือ และแผนกขาย ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีทาํการสมัภาษณ์นั้น แบ่งเป็น  

ระดับพนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานรับผิดชอบในด้านน้ีโดยตรง มี

ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปี  

ระดบัผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ศกัยภาพและทาํงานดา้นบริหารมากกว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นผู◌้

ร่วมกาํหนดนโยบาย ทั้งยงัเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายต่างๆท่ีสาํคญัของ

บริษทัฯ สามารถใหข้อ้มูลรายละเอียดในการสมัภาษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และครอบคลุม 

ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 รวมระยะเวลา 

11 เดือน 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

พนักงานบริษทั หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกดั (มหาชน)              

ตกลงจา้งใหท้าํงานใหเ้เก่บริษทั นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้าํหนดหนา้ท่ีรับการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ 1.ระดบัพนกังานทัว่ไป 2.เจา้หนา้ท่ี 3.หวัหนา้งาน            

4.หัวหนา้แผนก 5.หัวหนา้ฝ่าย 6.หัวหนา้ส่วน 7.ผูช่้วยผูจ้ดัการ 8.ผูจ้ดัการ 9.ผูจ้ดัการใหญ่                

10.กรรมการบริหาร และ 11.ประธานคณะบริหาร  

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การท่ีพนักงานบริษทั เปิดกวา้งและยอมรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากส่ือ

แหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต วิทยุโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ช่องทางการรับข่าวสาร และการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานของพนกังาน  

การเตรียมความพร้อม หมายถึง เม่ือบริษทัฯ เกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษทัฯ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ในด้านการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง ลกัษณะงาน เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงการทาํงานเม่ือ บริษทัฯ 

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์

มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการเลือกเปิดรับข่าวสาร 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทย และอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยเม่ือเขา้

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. ขอ้มูล บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ทฤษฎกีารเลอืกเปิดรับข่าวสาร 

ความหมายของการส่ือสาร 

การส่ือสาร หมายถึง การส่งต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูส่้งและผูรั้บใน

สังคมโดยกระบวนการท่ีดาํเนินไปอย่างมีขั้นตอนและมีความต่อเน่ือง (ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และ

วาสนา จนัทร์สวา่ง, 2541) 

วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 

ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สว่าง (2541) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ

ส่ือสาร แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. เพื่อแจง้ให้ทราบในการกระทาํการส่ือสารนั้น ผูส่้งสาร มีความตอ้งการท่ีจะบอก

กล่าวหรือช้ีแจง ข่าวสาร เร่ืองราว เหตุการณ์ ขอ้มูล ใหผู้รั้บสาร 
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2. เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะสอนวิชาความรู้ เร่ืองราว ท่ีมี

ลกัษณะเป็นวิชาการเพื่อใหผู้รั้บสาร มีความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม 

3. เพื่อโนม้นา้วใหมี้ความคิดเห็นคลอ้ยตาม ผูส่้งสาร ไดเ้สนอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสาร 

และมีความตอ้งการชกัจูงใจ โนม้นา้วให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม หรือยอมรับปฏิบติัตามการ

เสนอแนะของตน เช่นการประชาสมัพนัธ์ และการโฆษณา เป็นตน้ 

4. เพื่อสร้างความพอใจ หรือเพื่อให้ความบนัเทิง ผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะทาํให้

ผูรั้บสารเกิดความพอใจ บนัเทิง จากสารท่ีตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพดู การ

เขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง 

องค์ประกอบการของการติดต่อส่ือสาร 

วิมลพรรณ อาภาเวท (2546) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการส่ือสาร ดงัน้ี 

1. ผูส่้ง (Sender) คือ ผูเ้ร่ิมการติดต่อส่ือสารซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือสถาบนั องคก์าร 

2. สาร (Message) คือ เร่ืองราวข่าวสารท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บสาร ลกัษณะ

ของสารท่ีดีนั้นตอ้งมีความหมายชดัเจน น่าเช่ือถือ ทนัต่อเหตุการณ์ สามารถโนม้นา้วจิตใจให้เกิด

ความคลอ้ยตาม เน้ือหาของสารอาจอยูใ่นรูปของรหสั สัญลกัษณ์ และสัญญาณต่างๆ ท่ีมีความหมาย

ร่วมกนัทั้งผูรั้บและผูส่้งสารสามารถถอดรหสัเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจกนัได ้

3. ช่องทาง (Channel) คือ วิถีทางหรือหนทางท่ีข่าวสารจะถูกนาํไปยงัผูรั้บสาร โดยอาจ

ส่งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การพูด การเขียน เป็นตน้ ซ่ึงช่องทางควรมีลกัษณะเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ

บุคคล ส่ือมวลชน กิจกรรม 

4. ผูรั้บสาร (Reciever) คือ บุคคล หรือ สถาบนั องคก์าร หน่วยงาน ท่ีเป็นเป้าหมายของ

การส่ือสารหรือจุดหมายปลายทางของผูส่้งสาร เพื่อใหเ้ขา้ใจในสารร่วมกนั 

5. ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) คือ ผลสะทอ้นท่ีเกิดข้ึน หลงัจากมีการติดต่อส่ือสาร

จากผูรั้บสารมายงัผูส่้งสาร ปฏิกิริยาตอบกลบัน้ีทาํใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารสองทางเกิดข้ึน 

ข่าวสารเป็นส่ิงส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากมนุษย์

เป็นสัตวส์ังคมจึงจาํเป็นตอ้งมีการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน 

ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีถูกนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจของมนุษย ์โดยเฉพาะยามท่ีมนุษย์
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เกิดปัญหาเกิดความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด ความต้องการข่าวสารก็จะยิ่งมี

ความสาํคญัต่อมนุษยเ์พิ่มข้ึนเท่านั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการเปิดรับข่าวสาร ไวด้งัน้ี 

พีระ จิรโสภณ (2532) กล่าวถึงการเลือกสรรในการรับสารว่า ในชีวิตประจาํวนัของ

ประชาชนนั้น มีแหล่งส่ือหรือผูส่้งสารมากมายท่ีตอ้งการเสนอข่าวสาร แต่ผูรั้บสารไม่สามารถ

เปิดรับข่าวสารในแต่ละวนัไดท้ั้งหมด จึงจะเลือกเปิดรับเฉพาะข่าวสารท่ีตนตอ้งการ หรือเฉพาะส่ิง

ท่ีตนสนใจเท่านั้น เราเรียกกระบวนการน้ีว่า “กระบวนการเลือกสรร (Selective Processes)” ซ่ึง

กระบวนการเลือกสรรข่าวสารของผูรั้บสาร ดงักล่าวน้ีนั้นจะเป็นปัจจยัในการกาํหนดความสาํเร็จ 

หรือความลม้เหลวของการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ข่าวสารต่างๆ แมว้า่จะไดรั้บการตระเตรียมมาอยา่ง

พิถีพิถนั ใชผู้ถ่้ายทอดท่ีมีความสามารถและความน่าเช่ือถือสูง หรือใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพมากก็

ตาม แต่ส่ิงเหล่าน้ีกมิ็ไดรั้บประกนัความสาํเร็จของการส่ือสารตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการร้อยเปอร์เซ็นต ์

ทั้งน้ีเพราะผูรั้บสารจะมีการกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไป ตามประสบการณ์ 

ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ฯลฯ ท่ีไม่เหมือนกนั 

อนันต์ธนา องักินันทน์ (2532) การเลือกเปิดรับข่าวสารมกัมีวิธีการแตกต่างกันไป 

ข้ึนอยูก่บัประเภทของผูรั้บ (Type of Audience) ประเภทของส่ือ (Type of Media) และลกัษณะของ

ข่าวสาร (Message) นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัขั้นตอนของกระบวนการการยอมรับของผูรั้บสาร 

(Recipient’s Stage in Adaption Process) ดงันั้น จึงตอ้งเลือกและใชส่ื้อแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม 

เพราะถา้หากเลือกและใชส่ื้อแต่ละประเภทไม่เหมาะแลว้ ความสาํเร็จของโครงการนั้นอาจเป็นไป

ไดย้าก การส่งข่าวสาร หรือการให้การศึกษาย่อมตอ้งอาศยัส่ือ (Media) เป็นเคร่ืองช่วยนาํเน้ือหา

ข่าวสารไปยงัผูรั้บให้เกิดความเขา้ใจ ชดัเจนถูกตอ้ง แต่การจะใชส่ื้ออะไร อย่างไร ให้บงัเกิดตาม

ความตอ้งการนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัส่ือเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน และจาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้ถึงธรรมชาติ และหนา้ท่ีของส่ือแต่ละชนิด เพื่อการวางแผลการใชส่ื้อเหมาะสม 

ปรมะ สตะเวทิน (2538) ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกสรรการเปิดรับข่าวสาร

เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ข่าวสาร ในการรับรู้ของมนุษยเ์รา ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ท่ี

จะตอ้งมีความต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกนัตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
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1. การเลือกรับ หรือเลือกใช ้(Selective Exposure) กล่าวคือ ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือ

และข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ตามความสนใจและความตอ้งการของตน เพ่ือนํามาแก้ปัญหหรือ

สนองตอบต่อความตอ้งการของตน 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) กล่าวคือ ผูรั้บสารนอกจากจะเลือก

เปิดรับข่าวสารแลว้ ยงัเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ีได้รับซ่ึงสอดคล้องหรือเขา้กันได้กับ

ทศันคติความเช่ือดั้งเดิมของบุคคลนั้น และหลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีขดัต่อทศันคติ ความรู้ ความ

เขา้ใจ หรือความคิดดั้งเดิม ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของเขา 

จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ และสบัสนได ้

3. การเลือกรับรู้ และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) กล่าวคือ 

เม่ือผูรั้บสารเปิดรับข่าวสารจากแหล่งต่างๆ แลว้ ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้และตีความสารท่ีได้รับ

แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความตอ้งการ ทศันคติ และแรงจูงใจ 

หรือสภาวะอารมณ์ของตนในขณะนั้น 

4. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) กล่าวคือ ผูรั้บสารจะเลือกจดจาํเน้ือหาสาระ

ของสารในส่วนท่ีตอ้งการจาํเขา้ไวเ้ป็นประสบการณ์ โดยเลือกจดจาํเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ

ตามความตอ้งการ ทศันคติ และความเช่ือของตนเอง 

นอกจากนั้น Wilbur Schramm (1973, อา้งถึงใน นนัทิดา โอฐกรรม, 2547) ยงัได้

กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเลือกรับข่าวสารของผูรั้บสาร ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ ผูรั้บสารแต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์เก่ียวกบัข่าวสาร วตัถุ และ

ส่ิงของท่ีไม่เหมือนกนั ผูรั้บสารจึงแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

2. การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือตอบสนอง

จุดประสงคข์องตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

3. ภูมิหลงัแตกต่างกนั ทาํใหมี้ความสนใจต่างกนั 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม ทาํใหมี้ความแตกต่างกนัในพฤติกรรมการเลือกรับส่ือ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การศึกษาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มพนูความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 
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5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจ ทาํให้มีพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง ประสาทสัมผสัทุกอยา่งทาํงานได้

ปกติ ยอ่มอยูใ่นสภาพท่ีจะรับข่าวสารไดดี้กวา่ผูท่ี้บกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผสั ซ่ึงบุคคล

ท่ีมีสุขภาพกายดีกจ็ะมีสุขภาพจิตดีตามไปดว้ย 

6. บุคลิกภาพ ให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้มนา้วจิตใจ และพฤติกรรม

ของผูรั้บสาร 

7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารจะเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํให้ผูรั้บสารเขา้ใจ

ความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจในความหมายของข่าวสารนั้น หาก

ผูรั้บสารมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม และสมาธิต่อข่าวนั้น ประสิทธิภาพของการส่ือสารจะมี

มากกวา่ผูรั้บสารท่ีไม่มีอารมณ์กบัข่าวนั้น 

8. ทศันคติ เป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือข่าวสารท่ีได้

พบ เป็นคุณสมบติัหรือท่าทีท่ีผูรั้บสารแต่ละคนมีอยูก่่อนท่ีจะรับข่าวสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

จากการศึกษา พบวา่ ทฤษฎีการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้น เป็นกระบวนการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งอาศยัช่องทางเพื่อให้สารผ่านไปยงัจุดหมายปลายทาง ในการ

ประชาสัมพนัธ์นั้นจาํเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร เพ่ือสถาบนั องคก์ารจะไดส่้งข่าวสาร 

ความเคล่ือนไหว นโยบาย กิจกรรมต่างๆ ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และขณะเดียวกนัปฏิกิริยา

ตอบกลบัจากประชาชน คือ ความสําเร็จในการติดต่อส่ือสาร สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการ

ส่ือสารประกอบดว้ย ผูส่้งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร ผูรั้บสาร และปฏิกิริยาตอบกลบั ผูว้ิจยัไดน้าํ

แนวคิดน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์และนาํมาประกอบในการสร้างคาํถามสาํหรับการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มพนักงานท่ีปฏิบติังานดา้นน้ีโดยตรงว่าพนกังานเรียนรู้ในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจากช่องทางการส่ือสารใด และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งไรบา้ง  

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความพร้อม 

ความพร้อม เป็นสภาพท่ีบุคคลพร้อม หรือเต็มใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ความพร้อมจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานประการหน่ึงท่ีจะทาํให้บุคคลสามารถกระทาํกิจการ

ใดๆ ต่อไปได ้มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความพร้อมไวด้งัน้ี 

   ส
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นนัทนา รัตนากร (2536) ไดใ้หค้วามหมายของความพร้อมไวว้า่ ความพร้อมเป็นสภาพ

ท่ีตอ้งมีการเตรียมการในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใหส้ามารถสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยมีความตั้งใจ

และพึงพอใจท่ีจะทาํกิจกรรมนั้นๆ ดว้ย 

วิชญาพร สุวรรณแทน (2541:) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจ

และมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความถนดัท่ีจะกระทาํบางส่ิงบางอย่างให้สาํเร็จลุล่วงโดยได้

เตรียมการไวล่้วงหนา้ 

รัชนีกร พนัธุวิชิต (2544) ศึกษาความหมายของความพร้อมสรุปไดว้่าความพร้อม เป็น

สภาพท่ีบุคคลพร้อมหรือเตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เบญจพร วชิรศรีสุนทรา (2545) ให้ความหมายการเตรียมความพร้อมเพ่ือการมีงานทาํ 

หมายถึง การเตรียมในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการปฏิบติังาน รวมทั้งบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทาํและใหมี้ความพร้อมในการทาํงานโดยไดง้านทาํ มีรายได้

เพียงพอในการเล้ียงชีพ มีความมัน่คงและความพึงพอใจในการทาํงาน 

ประดบัศรี หุ่นทอง (2547) ความพร้อม หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลพร้อมดว้ยประการทั้ง

ปวงท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด ความพร้อมในการปฏิบติังานจึง หมายถึง สภาวะท่ี

บุคคลพร้อมท่ีจะทาํงานอยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด 

วิกรม อารีราษฎร์ (2547) การเตรียมความพร้อม หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมของ

กระทาํบางส่ิงบางอย�างท่ีได�ถูกเตรียมพร�อมเพ่ือให�เกิดความมัน่ใจและตั้งใจในการท่ีจะ

ปฏิบัติกิจกรรมนั้ น ๆ ให�สามารถสําเร็จลุล�วงไปได�อย�างมีประสิทธิภาพตลอดจน

คุณสมบติัหรือสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงอย�

างมีแนวโนม้จะประสบผลสาํเร็จอย�างตามวตัถุประสงค ์

ปภาวดี ประจกัษ์ศุภนิติ (2548) ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมเพื่อการ

เปล่ียนแปลง หมายถึง การดาํเนินการต่างๆ เพื่อใหบุ้คลากรมีความเตม็ใจและยนิยอมทุ่มเทพลงักาย

และพลงัใจเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะรับความเครียดและความยุง่ยาก

ท่ีจะตามมาในช่วงของการเปล่ียนแปลง การเตรียมความพร้อมคือ การเตรียมผูแ้สดง หรือบุคลากร

ใหส้ามารถรับบทบาทใหม่ตามท่ีองคก์รตอ้งการได ้
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อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ( 2549) ไดใ้ห้ความหมายของการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมการ

ทาํงาน ได้แก่ การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุน

และอาํนวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉันท์เพื่อน ท่ีต่างก็มีความเป็น

อิสระมากกว่าการสร้างการคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การ

สร้างระบบการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว ดงันั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายไปให้

สมาชิกตามรายช่ือเท่านั้น แต่ตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัดว้ย 

ประชา กุณาสิทธ์ิ (2550) ได้ให้ความพร้อมของความพร้อม หมายถึง การดาํเนิน

กิจกรรมบางส่ิงบางอย่างท่ีไดถู้กเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจและตั้งใจในการท่ีจะปฏิบติั

กิจกรรมนั้นๆใหส้ามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบติัหรือสภาวะของ

บุคคลท่ีพร้อมจะทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงอย่างมีแนวโนม้จะประสบผลสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์

สุกญัญา พวงกนัยา (2552) สรุปว่า ความพร้อม นบัว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อการ

เรียนรู้ทุกชนิด ซ่ึงไดแ้ก่ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของแต่ละ

บุคคลและองค์กรในการวางแผนหรือในการทาํงานซ่ึงผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งสร้างความพร้อมให้

เกิดข้ึนมากท่ีสุดทั้งในดา้นบุคลากรและดา้นงานอ่ืนๆ เพื่อใหง้านนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค ์

องค์ประกอบของความพร้อม 

นฤตพงษ ์ไชยวงศ ์(2540) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความพร้อมไว ้3 ประการไดแ้ก่ 

วฒิุภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ ดงัน้ี 

1. วุฒิภาวะ วุฒิภาวะท่ีบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะทาํอะไรไดเ้องตามธรรมชาติ อนั

เหมาะสมกับวัยของตน โดยท่ีความสามารถนั้ นไม่ได้เ กิดจากการเรียนรู้หรือการฝึกฝน 

ประกอบดว้ย วุฒิทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยทัว่ไปวุฒิภาวะทางดา้นร่างกายจะ

มองเห็นไดช้ดัเจนกวา่ทางดา้นอ่ืน 

2. ประสบการณ์เดิม เป็นท่ียอมรับกนัว่าการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตอ้งอาศยัประสบการณ์

เดิม เช่น ทกัษะเดิม เจตคติเดิม เป็นพื้นฐานทาํใหเ้กิดความพร้อมในการปฏิบติังาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

3. แรงจูงใจ หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน การขาดแรงจูงใจเป็นปัญหายิ่งใหญ่

สําหรับการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งด้านร่างกายและทางสังคม 

นักจิตวิทยา พบว่า เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองตอ้งการเบ้ืองตน้แลว้ก็จะหาทางสนองความ

ตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปตามลาํดบั 

ความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงองค์กร 

ความหมายและความสําคญัของการเปลีย่นแปลงองค์กร 

การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีสงัคมตอ้งประสบ ทั้งปัจเจกบุคคลและองคก์รจะตอ้งปรับตวั

ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการพฒันาทกัษะและทรัพยากร รวมถึงการบริหารและ

จดัการองค์กร ในดา้นการบริหารและจดัการองค์กรเป็นท่ียอมรับว่า การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได ้และมีลกัษณะเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (สุนนัทา เลาหนนัท์

,2541) ในฐานะท่ีองคก์รเป็นระบบเปิดท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดรั้บผบกระ

ทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และเทคโนโลยี

ต่างๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2542) องคก์รท่ีมีประสิทธิผลจึงเป็นองคก์รท่ีสามารถปรับตวัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหอ้ยูร่อดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์

กาํหนดไว ้และการตดัสินใจเปล่ียนแปลงองคก์รและการปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารทุกระดบั 

การเปล่ียนแปลงองคก์ร หมายถึง การเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงในปัจจุบนัในแง่ของ

โครงสร้าง กระบวนการ ปัจจยันาํเขา้ และผลผลิตไปสู่อีกสถานภาพหน่ึงในอนาคตท่ีกาํหนดไว ้

เพื่อให้องค์กรดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ (สุนันทา 

เลาหนนัท,์2541) 

โดยทัว่ไปแลว้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเกิดข้ึนอย่างชา้ๆ หรือฉับพลนัลว้น

ยอ่มเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ปัจจยัภายนอกองคก์ร หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีองคก์รไม่สามารถ

เข้าไปควบคุมได้ หรือควบคุมได้น้อย ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อความผนัแปรและต่อการ

เปล่ียนแปลงขององคก์ร อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบทาํให้องคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง คือ ปัจจยั

ภายในองคก์ร หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายในองคก์รท่ีเป็นผลสืบเน่ืองอนัเกิดจากกระบวนการต่างๆ 

ภายในองคก์รและพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร เช่น นโยบายและเป้าหมายขององคก์าร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

ทั้งปัจจยัภายนอกองคก์รและปัจจยัภายในองคก์รก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงองคก์าร 4 

ดา้น ไดแ้ก่ (สุนนัทา เลาหนนัท,์2541)  

1. การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง 

โครงสร้างขององคก์รถูกนาํมาใชเ้พ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร การ

เปล่ียนแปลงใดๆ ทางดา้นโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่องานและความสัมพนัธ์ทางดา้นอาํนาจ

หนา้ท่ี โดยจะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของเน้ือหาและขอบเขตของงาน ตลอดจนการจดัแผนกและ

การแบ่งฝ่ายเสียใหม่ การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของช่วงการควบคุม และการจดัหาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายให้

คาํแนะนาํปรึกษา การเปล่ียนแปลงลกัษณะของงาน หลกัเกณฑก์ารจดัแผนกงาน และความสัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติังานกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายใหค้าํแนะนาํปรึกษา เป็นตน้ 

2. การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว องค์กรท่ีปรารถนา

ความกา้วหน้าจึงพยายามนาํแนวทางใหม่ๆ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงทรัพยากร

ต่างๆ มีการนาํวิทยาการหรือเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรจะสามารถวดัไดว้่าการลงทุนนั้นคุม้ค่า

หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีสาํคญัท่ีควรให้ความสนใจคือ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ดา้นน้ีท่ีมีต่อองค์ประกอบต่างๆ ในองคก์ร เช่น การเปล่ียนแปลงในเร่ืองการแบ่งงานกนัทาํตาม

ความถนัดและเน้ือหาของงาน การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร การปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนเปล่ียนแปลงมากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มข้ึนอยูก่บั

ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน 

3. การเปล่ียนแปลงตวัคนหรือพฤติกรรม 

การเปล่ียนแปลงตวัคนหรือพฤติกรรมเป็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของทศันคติ ทกัษะ 

และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เป้าหมายท่ีสําคัญของการเปล่ียนแปลงคือ การพัฒนา

สมรรถภาพของตวับุคคลในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกบับุคลลอ่ืนให้ดียิ่งข้ึน เทคนิคท่ี

นาํมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงดา้นน้ี เช่น การฝึกอบรม การสับเปล่ียนงาน การวิเคราะห์บทบาท เป็น

ตน้ 
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4. การเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะของงาน หมายถึง การเปล่ียนและปรับปรุงงานและกิจกรรม

ต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการทาํงานภายในองคก์รให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพื่อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากองคก์รไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร องคก์รจึง

ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เพื่อความอยู่รอดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดั้งนั้น 

องคก์รจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงได ้ความสําเร็จในการจดัความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคก์รกบัสภาพแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบสาํคญั คือความสามารถในการคาดคะเน หรือการ

ทาํนายภาวะแวดลอ้ม ความถูกตอ้งในการรับรู้ภาวะแวดลอ้ม และระดบัของความจาํเป็นหรือเหตุผล

เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบัส่ิงแวดลอ้ม (ประเสริฐ บณัฑิตศกัด์ิ,2540) เพื่อเป็นการ

เตรียมองคก์รให้พร้อมท่ีจะเผชิฐกบัการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและแสวงหากลยทุธ์ท่ีจะทาํใหอ้งคก์รเป็น

ฝ่าย “รุก” มากกวา่เป็นฝ่าย “รับ”  เพื่อใหอ้งคก์รดาํรงอยูไ่ดใ้นสงัคม 

จากการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม พบว่า ความพร้อมหมายถึง เป็นสภาพท่ี

บุคคลพร้อมหรือเต็มใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ยินยอมทุ่มเทพลงักายและพลงัใจ พร้อมท่ีจะรับ

ความเครียดและความยุง่ยากท่ีจะตามมา ซ่ึงตอ้งพร้อมทั้งดา้น กายภาพ สติปัญญา อารมณ์ เพ่ือท่ีจะ

ทาํงานหรือกระทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ และ

การเปล่ียนแปลงขององคก์ร ย่อมมีผลมาจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ดงันั้น องคก์รตอ้ง

เตรียมความพร้อมเพื่อใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงไป คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นเทคโนโลยี ดา้นตวั

คนหรือพฤติกรรม และการเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมจะเป็น

ขอ้มูลท่ีนาํมาประกอบในการวิเคราะห์ว่าพนกังานจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและปรับตวั

เพื่อท่ีจะรับรู้การเปล่ียนแปลงของกฎและขอ้ระเบียบต่างๆอย่างไร เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการสร้างคาํถามและสมัภาษณ์ต่อไป 
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3.  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์2554) 

บทนําก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Fact Book ศูนย์บริหารข้อมูลประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน) 

เม่ือปี พ.ศ.2546 ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาสังคม

และวฒันธรรมอาเซียน และประชาคมความมัน่คง เดิมกาํหนดเป้าหมายท่ีจะตั้งข้ึนในปี 2563 แต่

ต่อมาไดต้กลงกนัเล่ือนกาํหนดให้เร็วข้ึนเป็นปี 2558 และกา้วสําคญัต่อมาคือการจดัทาํปฏิญญา

อาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 นับเป็นการ

ยกระดบัความร่วมมือของอาเซียนเขา้สู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งทาง

กฎหมายและมีองคก์รรองรับการดาํเนินการเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวภายในปี พ.ศ.2558 

สําหรับเสาหลกัหลกัการจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน 

แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึน ต่อมาในปี 2550 อาเซียนไดจ้ดัทาํพิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานดา้นเศรษฐกิจใหเ้ห็นภาพรวม

ในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบดว้ย แผนงานเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ี

ชดัเจนในการดาํเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการใหค้วามยดืหยุน่ตามท่ี

ประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัล่วงหนา้ 

เพื่อสร้างพนัธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์

การกา้วไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 

2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 

3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั 

4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกนั (กรมการคา้เจรจาระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์2554) 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั เป็นยทุธศาสตร์สาํคญัของการจดัตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะทาํให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งจนัสูงข้ึน โดยอาเซียนไดก้าํหนด
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กลไกและมาตรการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินมาตรการดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอยูแ่ลว้

เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาท่ีมีความสาํคญัลาํดบัแรก อาํนวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ย

บุคคล แรงงานฝีมือและผูเ้ช่ียวชาญ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลไกสถาบนัในอาเซียน 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัของอาเซียนมี 5 องคป์ระกอบหลกั คือ 

1. การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี 

2. การเคล่ือนยา้ยบริการเสรี 

3. การเคล่ือนยา้ยการลงทุนเสรี 

4. การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี และ 

5. การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี 

ทั้งน้ี อาเซียนไดก้าํหนดให ้12 สาขาอุตสาหกรรมสาํคญัลาํดบัแรกอยูภ่ายใตต้ลาดฐาน

การผลิตเดียวกนัของอาเซียน ไดแ้ก่ เกษตร ประมง ผลิตภณัฑย์าง ผลิตภณัฑไ์ม ้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่ม

ห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต ์การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเท่ียวและโลจิสติกส์ 

รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร และป่าไม ้

การเป็นตลาดสินคา้และบริการเดียวจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายการผลิตใน

ภูมิภาค และเสริมสร้างศกัยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนยก์ลางการผลิตของโลก และเป็นส่วน

หน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกไดร่้วมกนัดาํเนินมาตรการต่างๆ ทยอยยกเลิก

อุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการดา้นศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและง่าย

ข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนทางธุรกรรม เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี นกัลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้

อยา่งเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให ้เป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ : การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกนั 

1. การอาํนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน 

อาเซียนไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างการคา้ระหว่างกนั เพื่ออาํนวยความสะดวก

การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรีและส่งเสริมเครือข่ายการผลิตในอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนไดใ้ห้

การรับรองแผนงานดา้นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ ในปี พ.ศ. 2551 และต่อมาไดใ้ห้การ

รับรองตวัช้ีวดัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ในปี พ.ศ.2552 เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการคา้

สินคา้ของอาเซียน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 อาเวียน (6 ประเทศ) ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม 
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินสื สิงคโปร์ และไทย ไดย้กเลิกภาษีนาํเขา้สินคา้ร้อยละ 99.65 ของ

จาํนวนรายการสินคา้ ขณะท่ีอาเซียน (4 ประเทศ) ไดแ้ก่ กมัพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม ได้

ลดภาษีนาํเขา้สินคา้ร้อยละ 98.86 ของจาํนวนรายการสินคา้ ลงเหลือร้อยละ 0.5 

2. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods : ATIGA) 

ในการบรรบรรลุเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 

อาเซียนจึงกาํหนดให้มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งบูรณาการองคร์วม โดยการรวมมาตรการท่ีมีอยู่เดิมและมาตรการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคา้สินคา้มาไวภ้ายใตค้วามตกลงเดียว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจึง

ไดต้กลงใหมี้ปรับปรุงความตกลงวา่ดว้ยอตัราภาษีพิเศษท่ีเท่ากนัสาํหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน (The 

Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area : CEPT-AFTA) 

เป็นความตกลงท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมกวา้งขวางข้ึน และต่อมารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดล้งนาม

ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน (ATIGA) เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2552 

การพฒันาศุลกากรอาเซียนให้ทนัสมัย (ASEAN Customs Modernization) 

ศุลกากรของอาเซียนไดเ้ร่งรัดปรับปรุงดา้นเทคนิคและพฒันาพิธีการทางศุลกากรให้

ทนัสมยัโดยยึดหลกัการเสริมสร้างการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ และการคุม้ครองสังคม และ

ระบุเป้าหมายท่ีชดัเจนไวภ้ายใตแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาศุลกากร (Strategic Program of Customs 

Development : SPDC) คือ การใชเ้วลาในการตรวจปล่อยสินคา้ภายใน 30 นาที เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายดงักล่าว ศุลกากรอาเซียนไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการตรวจ

ปล่อยสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยลดทั้งเวลาและตน้ทุนในการตรวจปล่อย

สินคา้ออกจากด่านศุลกากร นอกจากน้ี ศุลกากรอาเซียนยงัทาํงานร่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรมและภาค

ธุรกิจเพื่อพฒันาและยกระดบัการใหบ้ริการและการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ 

3. ระบบศุลกากรอเิลก็ทรอกนิกส์ ณ จุดเดียวกนัของอาเซียน (ASW) 

อาเซียนอยู่ระหว่างการพฒันาระบบศุลกากรอิเล็กทรอกนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN 

Single Window : ASW) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และ

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ โดยการเช่ือมโยงระบบขอ้มูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ผูใ้ช ้เช่น ผูป้ระกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และผูใ้หบ้ริการดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ในระดบัภูมิภาค เร่ิมดาํเนินโครงการนาํร่อง ASW ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อออกแบบ ASW Technical Prototype อาเซียนไดส้รุปผลการจดัทาํบนัทึกความเขา้ใจในการ

ดาํเนินโครงการนาํร่อง ASW แลว้ เป็นการวางรากฐานทางกฎหมายในการดาํเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการนาํร่อง ASW ท่ีผา่นมา บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ประสบ

ความสาํเร็จในการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอกนิกส์ของ CEPT Form D โดยใชเ้วทีระดบัภูมิภาค 

4. การตรวจสอบและรับรองในอาเซียน (MRAs) 

การจดัทาํความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MARs) เป็น

ความตกลงระหว่างประเทศภาคี 2 ประเทศหรือมากกว่า เพื่อให้มีการยอมรับร่วมบางส่วน หรือ

ทั้งหมดของผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้ของแต่ละฝ่าย 

การจดัทาํ MRAs ในสาขาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอาเซียนดงักล่าว จะ

ช่วยลดความจาํเป็นในการทดสอบสินคา้หลายคร้ังก่อนท่ีจะนํามาวางจาํหน่ายหรือใช้งานใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ดงันั้น MRAs จึงช่วยลดตน้ทุนทางธุรกิจในการจดัทาํรายงานผลการ

ทดสอบและเพิ่มความแน่นอนในการเขา้ตลาดของสินคา้ ขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคยงัมีความเช่ือมัน่

ต่อคุณภาพของสินคา้ในตลาด ซ่ึงไดผ้า่นการทดสอบแลว้ตามขอ้กาํหนดของ MRAs 

2.  การเป็นภูมิภาคทีมี่ความสามารถในการแข่งขันสูง 

เป้าหมายสําคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคท่ีมี

ความสามารถในการแข่งขนัสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัมี 6 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 

1. นโยบายการแข่งขัน 

ตามแผนงานการจดัตั้งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 ประเทศสมาชิก

อาเซียนมีพนัธะผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งเสริมนโยบายและกฎหมายการแข่งขนั (Competition policy and 

law : CPL) ในประเทศใหท้ัว่ถึงภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อท่ีจะสร้างวฒันธรรมของการแข่งขนัทาง

ธุรกิจท่ียติุธรรมสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะยาว 

2. การคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP) 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection) ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเสริมสร้าง

ชุมชนอาเซียนท่ีให้ความสําคญัต่อบุคคล อาเซียนนั้นเป็นท่ีสนใจมากข้ึนเม่ือผลประโยชน์และ
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สวสัดิการของผูบ้ริโภคไดรั้บการพิจารณา โดยการบงัคบัใช้มาตรการทุกอย่าง เพ่ือนาํไปสู่การ

รวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคทาํให้มัน่ใจถึงการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

และการคา้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งเสรีในตลาด 

3. ความร่วมมือด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (IPRs) 

การสร้างสรรค ์การทาํธุรกิจ และการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP) และ

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (IPRs) ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์อย่างเปรียบเทียบของกิจการและ

เศรษฐกิจท่ีสําคญั และถือเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของแผนยุทธศาสตร์การแข่งขนัประเทศสมาชิก

อาเซียนไดร่้วมมือกนัเพื่อ 

3.1 บงัคบัใชแ้ผนแผนปฏิบติัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ.

2547-2553 และแผนงานสาํหรับความร่วมมือของอาเซียนทางดา้นลิขสิทธ์ิ  

3.2 จดัตั้งระบบการจดัเก็บเอกสารของอาเซียนสําหรับการออกแบบ เพื่ออาํนวย

ความสะดวกในการจดัเก็บเอกสารแก่ผูใ้ช ้และเพื่อสนบัสนุนการประสานงานระหว่างสาํนกังาน

ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน  

3.3 เพื่อลงนามในสนธิสญัญาระหวา่งประเทศร่วมกนั รวมถึงพิธีสารเมดริด 

3.4 เพื่อสนับสนุนให้มีการหารือและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน

ผูดู้แลระดบัชาติเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.5 เพื่อสนบัสนบัสนุนความร่วมมือในภูมิภาคเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาสาขา

ใหม่ เช่น องคค์วามรู้ของชุมชนทอ้งถ่ิน (TK) , ทรัพยากรพนัธุกรรม (GR), และกลุ่มการแสดงออก

ทางวฒันธรรมแบบดั้งเดิม (CTE) 

กิจกรรมความร่วมมือเหล่าน้ีไดถู้กระบุไวใ้นพิมพเ์ขียวเพื่อจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

4. ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 

ความร่วมมือดา้นการขนส่งของอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างระบบการขนส่ง

ให้มีการรวมตวักนัในภูมิภาคเอเซียนและทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้

อาเซียนบรรลุเป้าหมายเขตการคา้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : FTA) และบูรณาการเขา้กบั

เศรษฐกิจโลกภายใตแ้ผนการปฏิบติัดา้นการขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-
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2010) ความร่วมมือดา้นการขนส่งของอาเซียนไดมุ่้งเนน้เร่ืองการเสริมสร้างความเช่ือมโยงในการ

ขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยคนและสินคา้แบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการ

เปิดเสรีบริการดา้นขนส่งทางนํ้าและทางอากาศใหดี้ยิง่ข้ึน 

เพื่ออาํนวยความสะดวกดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนไดจ้ดัทาํ

กรอบความตกลงดา้นการอาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่งท่ีสาํคญั 3 ฉบบั ดงัน้ี 

4.1 กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้

ผา่นแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT)  

4.2 กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework 

Agreement on Multimodal Transport : AFAMT) 

4.3 กรอบความตกลงอาเซียนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งขา้มแดน 

(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport : AFAFIST) 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

อาเซียนลงนามกรอบความตกลง E-ASEAN ในปี พ.ศ.2543 ซ่ึงกาํหนดวตัถุประสงค์

ของความร่วมมืออาเซียนในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ดงัน้ี 

5.1 พฒันาเสริมสร้างความแขง็แกร่ง และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัใน

สาขา ICT ของอาเซียน  

5.2 ลดความแตกต่างทางดิจิตอลในประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศ

สมาชิก 

5.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการรับรู้เร่ือง E-

ASEAN   

5.4 ส่งเสริมการเปิดเสรีการคา้ผลิตภณัฑ ์ICT การบริการเก่ียวกบั ICT และการ

ลงทุนเพื่อสนบัสนุน E-ASEAN 

6. ความม่ันคงด้านพลงังานในอาเซียน 

วตัถุประสงค์และยุทธศาสตร์โดยรวม 

วตัถุประสงค์โดยรวมของความร่วมมือดา้นพลงังานในอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความ

มัน่คงและความยัง่ยืนด้านพลงังานในภูมิภาคอาเซียน โดยคาํนึงถึงประเด็นด้านสุขภาพ ความ
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ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ความร่วมมือด้านพลงังานของอาเซียนในปัจจุบนัดาํเนินการภายใต้

แผนปฏิบติัการอาเซียนว่าดว้ยความร่วมมือดา้นพลงังาน ปี พ.ศ.2553-2558 (ASEAN Plan of 

Action on Energy Cooperation : APAEC) ใหค้วามสาํคญัในโครงการหลกั 7 สาขา ไดแ้ก่ 

6.1 การเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) 

6.2 การช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP 

6.3 เทคโนโลยถ่ีานหินและถ่านหินสะอาด  

6.4 พลงังานท่ีนาํมาใชใ้หม่ได ้(Renewable Energy : RE) 

6.5 การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของพลงังาน (Energy Efficiency and 

Conversation : EE&C) 

6.6 นโยบายและการวางแผนพลงังานภูมิภาค 

6.7 พลงังานนิวเคลียร์ 

ในสาขาถ่านหิน อาเซียนได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้

เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหินสะอาดอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี แผนงานดา้นพลงังานของประเทศสมาชิก

อาเซียนไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการใชถ่้านหินในการผลิตพลงังาน ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและการเพิ่มข้ึนของการใช้และการคา้ถ่านหินท่ีสะอาดข้ึน ทาํให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั อนัจะนําไปสู่การรวมกลุ่มสาขา

พลงังานในภูมิภาค 

3.  พฒันาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกิดข้ึนในหลายระดบั หลายแนวทาง 

และตามความถ่ีท่ีแตกต่างกนัในอาเซียน อาเซียนได้ตั้งคณะทาํงานรายสาขาเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มของอาเซียน ในปัจจุบันมี

คณะทาํงานรายสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ AEC ประมาณ 100 คน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจาํกัดด้าน

ทรัพยากร ปัจจุบันผูแ้ทนภาคเอกชน/สมาคมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประมาณร้อยละ 35 ของ

คณะทาํงานรายสาขาท่ีจดัทาํขอ้ตกลงการยอมรับร่วม และการประชุมสภาหน่วยงานกาํกบัดูแล

กิจการโทรคมนาคมอาเซียน ซ่ึงภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี องค์กร
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ภาคเอกชนยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือการทาํงานของคณะทาํงานความร่วมมือดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของอาเซียน 

จะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า ศกัยภาพการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน

อาเซียนยงัมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึนมาก ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนไดเ้นน้ย ํ้าความสาํคญัของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงจะเป็นเวทีสาํคญั

ในการผนึกกาํลงัร่วมกันดาํเนินมาตรการในการรวมกลุ่มและการพฒันาในภูมิภาคความริเร่ิม

ดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพฒันาทั้งในระดบั SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของ

กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดําเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดรั้บ

ประโยชน์จากการวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

4. การเป็นภูมิภาคทีมี่การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 

อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างกนัและมีเครือข่ายกบั

โลกสูง โดยมีตลาดท่ีพึ่งพากนัและอุตสาหกรรมระดบัโลก ดงันั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียน

สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดระหว่างประเทศ ทาํให้อาเซียนมีพลวตัรเพิ่มข้ึนและเป็นผูผ้ลิตของโลก 

รวมทั้งทาํให้ตลาดภายในยงัคงรักษาความน่าดึงดูการลงทุนจากต่างประเทศอาเซียนจึงตอ้งมอง

ออกไปนอกภูมิภาค 

อาเซียนบูรณาการภูมิภาคเขา้กบัเศรษฐกิจโลก โดยดาํเนิน 2 มาตรการ คือ 

1. การจดัทาํเขตการคา้เสรี (FTA) และความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด (CEP)   

2. การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 

อาเซียนบูรณาการภูมิภาคเขา้กบัเศรษฐกิจโลกท่ีกลุ่มอาเซียนไดจ้ดัทาํข้ึนกบัประเทศคู่

เจรจา ไดแ้ก่ 

เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลยี-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บในความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ นั้น

เป็นการสร้างโอกาสท่ีดีให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทาํให้ผูผ้ลิต

และผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงตลาดในภูมิภาคไดม้ากข้ึน และยงัเป็นการส่งเสริมการประหยุด

การขนาดในการผลิต เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ตลอดจน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 
 

สร้างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีความแน่นอน โปร่งใส และสร้างความมัน่ใจว่ากิจกรรมทางการ

คา้จะไม่ถูกกีดกนัดว้ยอุปสรรคต่างๆ 

เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) 

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศท่ีสองท่ีเป็นคู่เจรจาเขตการคา้เสรีกบัอาเซียน โดยความ

ตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นประโยชน์ในดา้นการรักษาศกัยภาพในการส่งออกของ

อาเซียนในตลาดเกาหลี โดยเฉพาะการแข่งขนักบัอาเซียนอ่ืนและประเทศท่ีสามท่ีไดท้าํ FTA กบั

สาธารณรัฐเกาหลีแลว้ ดึงดูกนกัลงทุนเกาหลีให้ยา้ยฐานการผลิตและการลงทุนมาอาเซียนมากข้ึน

และเพิ่มโอกาสในการเจรจาลดอุปสรรคมาตรการท่ีมิใช่ภาษี รวมทั้ งความตกลงร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การท่องเท่ียว การลงทุนอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วย

อาํนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม ระหวา่งภูมิภาคใหมี้ความแขง็แกร่งเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

เขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน มุ่งท่ีจะสร้างบรรยากาศส่งเสริมการลงทุนให้แก่นกัลงทุน

ทั้งจากอาเซียนและจีน ซ่ึงประกอบดว้ย การคุม้ครองการปฏิบติัท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกนัแก่นกั

ลงทุน การปฏิบติัท่ีไม่กีดกนัทางเช้ือชาติ การแสวงหาผลประโยชน์ และการชดเชยต่อการสูญเสีย

ต่างๆ นอกจากน้ี ความตกลงน้ีมีบทบญัญติัท่ีอนุญาตให้โอนและคืนกาํไรในสกุลเงินท่ีไดใ้ชอ้ย่าง

อิสระ รวมทั้งบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัตั้งกลไกลระงบัขอ้พิพาทระหว่างนกัลงทุนและรัฐซ่ึงจะเป็น

แหล่งช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียใหแ้ก่บรรดานกัลงทุน 

การขยายตวัทางการคา้/การลงทุนระหวา่งอาเซียน-จีนจะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่ง

ต่อความร่วมมือภายใตก้รอบ FTA ระหว่างกนัไดม้ากข้ึน และช่วยให้เกิดการพึ่งพากนัทางดา้น

การคา้/การลงทุนภายในกลุ่มสมาชิก FTA มากข้ึน จนสามารถลดการพ่ึงพาการคา้และการลงทุน

จากประเทศพฒันาแลว้เหมือนในอดีตและจะช่วยเพิ่มอาํนาจต่อรองใหก้บัประเทศภาคี ในการเจรจา

การคา้กบัประเทศพฒันาแลว้ดว้ยเช่นกนั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

และหอการคา้ไทย, 2553) 

ปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัในตลาดโลกมีความรุนแรงมากข้ึนทาํให้หลายๆประเทศ

จาํเป็นตอ้งรวมกลุ่มกนัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และอาํนาจในการต่อรองกบัประเทศ

นอกกลุ่ม โดยตวัอย่างการรวมกลุ่มท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือสหภาพยุโรป ท่ีรวมกลุ่มประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคยโุรปจนเปรียบเสมือนเป็นประเทศเดียวกนั ซ่ึงเรียกว่า อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of southeast Asian Nations – ASEAN) โดยประกอบดว้ย

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน 

ลาว พม่า และกมัพูชา และจากการรวมกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้ตลาดอาเซียนกลายเป็นตลาดขนาด

ใหญ่ท่ีมีประชากรรวมกนัถึง 500 ลา้นคนโดยประมาณ ครองคลุมพื้นท่ี 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร ซ่ึง

ถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีความร้อนแรงท่ีสุดแห่งหน่ึงของระบบเศรษฐกิจการคา้โลก และ

จากศักยภาพของกลุ่มอาเซียนส่งผลให้หลายๆประเทศ เช่น สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย มีความพยายามท่ีจะจดัทาํความตกลงเขตการคา้เสรีกบักลุ่ม

อาเซียน โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นท่ีให้ความสําคญักับอาเซียนในฐานะท่ีเป็นภูมิภาคสําคญัทาง

ยุทธศาสตร์การคา้การลงทุน เน่ืองจากปัจจุบนัคู่แข่งทางการคา้ของญ่ีปุ่นต่างก็แสดงเจตจาํนงท่ี

จดัทาํความตกลงการคา้เสรีกบัอาเซียน ดงันั้นการช่วงชิงความไดเ้ปรียบดว้ยการเร่งจดัทาํเขตการคา้

เสรีอาเซียนนับไดว้่าเป็นมาตรการหน่ึงในการป้องกนัการสูญเสียตลาดของญ่ีปุ่นให้กบัประเทศ

คู่แข่งดงักล่าว โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากว่ามาก เช่น จีนและอินเดีย และยงัเป็นการ

แสดงจุดยนืวา่ญ่ีปุ่นยงัคงใหค้วามสาํคญัของญ่ีปุ่นต่อไป และจากเหตุผลในขา้งตน้ทาํใหอ้าซียนและ

ญ่ีปุ่นไดท้าํความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญ่ีปุ่น (ASEAN –Japan Comprehensive 

Economic Partnership : AJCEP) อยา่งไรก็ตามการทาํความตกลงกบัประเทศญ่ีปุ่น ไม่สามารถทาํ

ให้ประเทศต่างๆในอาเซียนไดป้ระโยชน์จากการทาํความตกลงเท่าๆกนั เน่ืองจากแต่ละประเทศมี

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีแตกต่างกันในแต่ละสินคา้ทาํให้ความตกลงดังกล่าวอาจเป็นทั้ ง

โอกาสและปัจจยัเส่ียงของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีตอ้งทาํการศึกษาใหช้ดัเจนมากข้ึน 
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1. ภาพรวมการส่งออกของอาเซียนกบัประเทศญ่ีปุ่น 

เม่ือศึกษาภาพรวมของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมของกลุ่มอาเซียนไปตลาดญ่ีปุ่น

พบวา่ มูลค่าการส่งออกของกลุ่มมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง 2551 โดยปี 

พ.ศ.2551 เป็นปีท่ีกลุ่มอาเซียนมีการเติบโตของมูลค่าการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปตลาดญ่ีปุ่น

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 ขณะท่ีอตัราการขยายตวัในปีก่อนหนา้ขยายตวัในช่วงร้อยละ 7.58 

ถึง 9.90 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2552 ประเทศต่างๆ ในโลกตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า

ส่งผลให้ประเทศต่างๆมีการคา้ระหว่างกนัในระดบัท่ีตํ่าลง โดยประเทศญ่ีปุ่นก็เป็นประเทศหน่ึงท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก จึงส่งผบให้ในปี พ.ศ.2552 ญ่ีปุ่นมีการนาํเขา้จากอาเซียน

ลดลง ซ่ึงประเทศท่ีมีการสงออกท่ีหดตวัมากท่ีสุดคืออินโดนีเซียท่ีมีอตัราการหดตวัร้อยละ 32.92 

รองลงมาคือฟิลิปปินส์ท่ีอตัราการส่งออกหดตวัร้อยละ 29.89 มาเลเซียร้อยละ 28.50 บรูไน ร้อยละ 

27.20 เวียดนาม ร้อยละ 24.22 ไทย ร้อยละ 23.30 สิงคโปร์ ร้อยละ 22.57  ส่วนพม่า ลาวและกมัพชูา

ยงัคงสามารถส่งออกไปตลาดญ่ีปุ่นไดม้ากข้ึน แต่ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบั

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ 

2. โอกาสหรือความเส่ียงของอุตสาหกรรมไทยภายใตค้วามตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น  

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์โอกาสหรือความเส่ียงของอุตสาหกรรมไทย

ภายใตค้วามตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น ผ่านขอ้มูลการส่งออกไปตลาดญ่ีปุ่น และส่วนแบ่งตลาดของ

ประเทศไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ เทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าใน

อุตสาหกรรมประเทศไทยมีโอกาสในตลาดญ่ีปุ่น แต่ในบางอุตสาหกรรมไทยก็อยูใ่นภาวะเส่ียง ซ่ึง

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 อุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสได้ประโยชน์จากกรอบความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น 

รายละเอียดในส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก

กรอบความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น โดยจากการศึกษาอุตสาหกรรมทั้ ง 23 อุตสาหกรรม พบว่า มี

อุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี 7 อุตสาหกรรม ดังน้ี อุตสาหกรรมขา้วสาร, อุตสาหกรรมนํ้ าตาล, 

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ , อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ยาง พลาสติก, อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์

เหลก็, อุตสาหกรรมผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโลหะ, อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

สําหรับสาเหตุท่ีอุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าจะไดป้ระโยชน์จาก

ความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล่าน้ีประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปตลาด

ญ่ีปุ่นอนัดบั 1 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าประเทศ

คู่แข่งท่ีสาํคญั เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียตั้งแต่ 1.57 -29.70 เท่า รวมทั้งแนวโนม้ของ

ส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมเหล่าน้ียงัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

2.2 อุตสาหกรรมท่ีตอ้งเร่งสร้างโอกาสจากกรอบความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น 

อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีแมว้า่ไทยจะไม่ใช่ผูค้รองตลาดแต่ก็

มีโอกาสท่ีจะไดป้ระโยชน์จากกความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น ถา้มีการเร่งเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขนัและการตลาดให้ดีข้ึน โดยอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย 2 อุตสาหกรรม คือ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ และ อุตสาหกรรมโลหะอ่ืนๆ 

ส่วนสาเหตุท่ีทาํใหท้ั้ง 2 อุตสาหกรรมน้ีอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งเร่งสร้างโอกาส เน่ืองจาก

แมอุ้ตสาหกรรมทั้ง 2 ประเภทน้ีจะไม่ใช่ผูค้รองตลาด แต่ก็มีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 2 ของ

กลุ่มอาเซียน รวมถึงมีมูลค่าการส่งออกห่างจากผูส่้งออกอันดับ 1 เช่นอินโดนีเซียไม่มากนัก

ประมาณ 1.58 และ 2.18 เท่าตามลาํดบั รวมทั้งส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาท่ีผา่นมายงัคงมีแนวโนม้

เพิ่มข้ึน จากการแย่งส่วนแบ่งตลาดของประเทศอ่ืนๆในอาเซียน สุดทา้ยผลจากการวิเคราะห์โดย 

BCG Matrix พบวา่อุตสาหกรรมเหล่าน้ีมีสถานะทาํเงิน และไม่ชดัเจน 

2.3 อุตสาหกรรมท่ีตอ้งคอยเฝ้าระวงัจากกรอบความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น 

อุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ

ประโยชน์น้อย หรือไม่ไดรั้บประโยชน์จากกรอบความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีไทยมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดญ่ีปุ่นไม่มากนักเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน

อาเซียน โดยอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีมี 10 อุตสาหกรรมได้แก่  อุตสาหรรมเน้ือสัตว์, 

อุตสาหกรรมไขมนัจากพืชและสัตว,์ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑน์ม, อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและยาสูบ, 

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้, 

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์กระดาษและส่ิงพิมพ์, อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน, 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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ทั้งน้ี บริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์จาํกดั (มหาชน) ในปัจจุบนัไดท้าํการส่งออก

และนาํเขา้สินคา้ไปยงัประเทศคู่เจรจาไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้หลกัอีกหน่ึงประเทศ 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการลงนามเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.

2551 และมีผลใชบ้งัคบัในเดือนธันวาคมของปีเดียวกนั มีสาระครอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น 

การคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสมดุล

ทางการคา้และการลงทุนท่ีมีเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป 

การจดัทาํความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคในอาเซียน

และญ่ีปุ่นมีโอกาสบริโภคสินคา้และบริการในราคาท่ีตํ่าลงอนัเป็นผลจากการลดและยกเลิกภาษี ซ่ึง

จะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองกลุ่มดียิง่ข้ึน 

การลดและยกเลิกภาษี ญ่ีปุ่นจะตอ้งลดอตัราภาษีสาํหรับรายการสินคา้ร้อยละ 92 ของ

จาํนวนรายการสินคา้ทั้งหมด และลดภาษีตามมูลค่าของการคา้สินคา้ลดภาษีปกติ (Normal Track) 

โดยลดลงเหลือ 0 ภายใน 10 ปี หลงัจากความตกลงมีผลใช้บงัคบั สําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 

ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย) และเวียดนาม 

จะตอ้งลดอตัราภาษีสาํหรับสินคา้ลดภาษีปกติ (Normal Track) ลงเหลือ 0 ภายในเวลา 10 ปีหลงั

ความตกลงมีผลใชบ้งัคบั โดยมีรายการสินคา้ประมาณร้อยละ 90 ของจาํนวนรายการสินคา้ทั้งหมด

และลดภาษีตามสดัส่วนมูลค่าการคา้สาํหรับสินคา้ 

จากการศึกษา เร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น

หน่ึงใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน ซ่ึงภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเห็นชอบร่วมกนัในการท่ีจะ

ผนึกกาํลงัความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนใน

ตลาดโลก ซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน สาํหรับการกา้วไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น

ไทยถือไดว้่ามีศกัยภาพ ซ่ึงเห็นไดจ้ากในส่วนของภาครัฐไดใ้ห้ความสําคญักบัการส่งเสริมความ

ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น นอกจากส่งผลกระทบทางบวก

แลว้ โอกาสท่ีไดรั้บผลกระทบทางลบก็อาจเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงันั้น การเตรียมความพร้อมของภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบต่างๆ ให้นอ้ยลงได ้และเป็นการสร้างโอกาสจาก

การลดอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในสาขา

ท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง  การศึกษาเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนนั้นเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีนาํมาประกอบในการวิเคราะห์ เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมหลงั

บริษทัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการสมัภาษณ์ต่อไป 

 

4. ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทย และอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยเม่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

ลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรของไทยเร่ิมข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 ประมาณปี พ.ศ. 2465 ถึง 

พ.ศ. 2468 (ผอ่งจิตต ์เอ้ือสุนทรวฒันา ,2543)หลงัจากท่ีประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟ้าใชใ้นปี พ.ศ. 2432 

โดยชาวจีนจากเมืองเซ่ียงไฮน้าํเคร่ืองจกัรทอผา้เขา้มา และต่อมาในปี พ.ศ.2476 กระทรวงกลาโหม

ไดจ้ดัตั้งโรงงานทอผา้ข้ึนเพื่อผลิตผา้ข้ึนในราชการทหาร โดยนาํเขา้เคร่ืองป่ันดา้ยจาํนวน 3,232 

เคร่ือง เคร่ือทอผา้ 72 เคร่ือง เคร่ืองยอ้มผา้ 1 ชุด และเคร่ืองทาํสาํลี 1 ชุด เขา้มาผลิตผา้เพ่ือใชใ้น

ราชการกองทพับก เน่ืองจากในช่วงนั้นเป็นระยะเวลาท่ีอาจเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นการผลิต

ส่ิงทอเพื่อความมัน่คงของประเทศมากกวา่เหตุผลทางการคา้ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยท่ีผลิตโดยภาคเอกชนเร่ิมตน้ในช่วงระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างนกัลงทุนไทยกบัญ่ีปุ่น เซ่ียงไฮ ้โดยคิดตั้งแกนป่ันดา้ยจาํนวน 8,760 

แกนข้ึน แต่ไม่สามารถดาํเนินการได ้ซ่ึงต่อมาโรงงานฝ้ายสยามซ่ึงภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงงาน

ผา้ไทย ดาํเนินการโดยรัฐบาล ได้รับโอนกิจการเขา้มาดาํเนินงาน หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2492 

ภาคเอกชนไดท้าํการเช่าโรงงานจากโรงงานผา้ไทย ซ่ึงเป็นของรัฐเขา้มาดาํเนินการและติดตั้งแกน

ป่ันดา้ยเพิ่มข้ึนอีก 10,000 แกน แต่หลงัจากนั้นกิจการไดล้ม้เหลว และรัฐบาลไดโ้อนกลบัเขา้มา

ดาํเนินการเองโดยองคก์ารทอผา้ หลงัจากนั้นก็เร่ิมมีการนาํเขา้เคร่ืองจกัรส่ิงทอทั้งเคร่ืองทอผา้และ

เคร่ืองป่ันดา้ยเขา้มา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผา้ฝ้ายและดา้ยฝ้าย การลงทุนในช่วงน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการ

ลงทุนโดยคนไทย โดยใชช่้างเทคนคิซ่ึงเป็นชาวจีนเซ่ียงไฮ ้และฮ่องกง การลงทุนในช่วงน้ีเป็นการ

ลงทุนในดา้นการฟอกยอ้มดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนของโรงงานส่ิงทอขนาดใหญ่ 

อยา่งไรกต็าม การผลิตส่ิงทอของไทยเร่ิมซบเซาลงในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2498 ถึง พ.ศ. 

2502 เน่ืองจากมีการนาํเขา้เสน้ใยฝ้ายท่ีมีราคาถูกจากประเทศปากีสถาน ราคาของเส้นใยฝ้ายนาํเขา้น้ี
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ราคาถูกกว่าเส้นใยท่ีผลิตในประเทศถึงร้อยละ 25-30 เพราะผลจากการท่ีปากีสถานไดน้าํสินคา้เขา้

มาทุ่มตลาด โดยไดรั้บการอุดหนุนจากการส่งออกจากรัฐบาล จากการทุ่มตลาดดงักล่าวทาํให้โรง

ป่ันดา้นของไทยหลายโรงตอ้งลม้ละลายและถึงกบัปิดกิจการ รัฐบาลไทยแกปั้ญหาการทุ่มตลาดดว้ย

การให้การปกป้องอุตสาหกรรมน้ีเป็นคร้ังแรก โดยการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจาํกดัการนาํเขา้

ของดา้ยท่ีทาํจากฝ้ายในปี พ.ศ. 2498 ต่อมาพระราชบญัญติัไดถู้กแกไ้ขและครอบคลุมถึงผา้ฝ้ายดว้ย

ใน ปี พ.ศ. 2500 

การลงทุนร่วมกบับริษทัจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมส่ิง

ทอโดยมีส่วนช่วยในดา้นเงินทุน เทคโนโลยีและการจดัการ การลงทุนในอุตสาหกรรมส่ิงทอของ

ญ่ีปุ่นในไทยซ่ึงรวมทั้งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ดว้ย นบัว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

กลยุทธ์ท่ีจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในแต่ละประเทศซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการคุม้ครองสูงข้ึนเพราะการ

ดาํเนินนโยบายทดแทนการนาํเขา้ (Import Substitution) ในระยะหลงัการลงทุนของบริษทัญ่ีปุ่นใน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงทอนั้นเป็นการลงทุนเพื่อหลีกเล่ียงขอ้จาํกดัในการส่งออก

โดยสมคัรใจ (Voluntary Export Restrictions : VERs) ของส่ิงทอท่ีผลิตจากฝ้ายในสหรัฐอเมริกา

ภายใตข้อ้ตกลงเก่ียวกบัส่ิงทอระยะสั้น (Short Term Arrangement : STA) และระยะยาว (Long 

Term Arrangement : LTA) 

โรงงานท่ีมีการลงทุนร่วมระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่นบางแห่งจะมีการผลิตแบบครบวงจร

โดยเร่ิมตั้งแต่การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การป่ันดา้ย การทอ ส่วนแบ่งการถือหุ้นของญ่ีปุ่นในบริษทั

ร่วมทุนเหล่าน้ีมีประมาณร้อยละ 36 ในปี พ.ศ. 2521 แต่บริษทัญ่ีปุ่นจะควบคุมดา้นการบริหาร 

ในขณะท่ีผูถื้อหุ้นชาวไทยไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมดา้นน้ีเท่าใดนัก เน่ืองจากญ่ีปุ่นเป็นผูร่้วมลงทุนราย

ใหญ่ เคร่ืองจกัรส่ิงทอและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นประเทศจึงมกัมาจากประเทศญ่ีปุ่น 

โครงสร้างอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส่ิ ง ท อ ไ ท ย นับ เ ป็ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข น า ด ใ ห ญ่ ท่ี ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย                               

5 อุตสาหกรรมยอ่ยๆ(ผอ่งจิตต ์เอ้ือสุนทรวฒันา,  2543) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรม

ป่ันดา้ย อุตสาหกรรมทอผา้และถกัผา้ อุตสาหกรรม ฟอก ยอ้ม พิมพล์ายและตกแต่งสําเร็จ และ

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและเส้ือผา้สําเร็จรูป โดยท่ีแต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะโครงสร้าง

ทางการผลิตท่ีแตกต่างกัน เร่ิมตั้ งแต่อุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้ปัจจัยแรงงานในการผลิตมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

(Labour Intensive) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและเส้ือผา้สาํเร็จรูปไปจนถึงอุตสาหกรรมท่ี

เน้นการใชปั้จจยัทุนในการผลิตมาก (Capital Intensive) ไดแ้ก่อุตสาหกรรมเส้นใย สําหรับ

อุตสาหกรรมป่ันดา้ย ทอผา้และถกัผา้ ฟอก ยอ้ม พิมพล์าย และตกแต่งสาํเร็จ มีเทคโนโลยีให้เลือก

ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งอุตสาหกรรมท่ีใชปั้จจยัแรงงานในการผลิตมากหรืออุตสาหกรรมท่ีใชปั้จจยั

ลงทุนในการผลิตมาก 

หากพิจารณาตามลกัษณะขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย สามารถแบ่งได้

ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (วีรศกัด์ิ อุดมกิจเดชา,2544) 

1.  อุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นตน้ (Upsteam) ไดแ้ก่ การผลิตเส้นใยท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

การใชเ้งินทุนการผลิตมาก และใชเ้ทคโนโลยีในระดบัสูง แต่ใชแ้รงงานไม่มาก วตัถุดิบสําคญัใน

การผลิต ไดแ้ก่ สารปิโตรเคมี ท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมากโดยตลอด อุตสาหกรรม

ประเภทน้ีจึงใชต้น้ทุนสูง (Capital Intensive) 

2.  อุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นกลาง (Middlesteam) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมป่ันดา้ย ทอผา้ และ

ถกัผา้ ฟอก ยอ้ม พิมพล์ายและตกแต่งสาํเร็จ อุตสาหกรรมเหล่าน้ีสามารถเลือกใชเ้งินทุนการผลิต

และเทคโนโลยรีะดบัสูง หรือเนน้การใชแ้รงงานการผลิตมากได ้อุตสาหกรรมประเภทน้ีจึงจดัไดว้่า

ใชต้น้ทุน และแรงงานปานกลาง 

3.  อุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลาย (Downsteam) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และ

เส้ือผา้สาํเร็จรูป เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก (Labour Intensive) แต่จะใชต้น้ทุนการผลิตมาก

หรือนอ้ยข้ึนอยูร่ะดบัการใชเ้ทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม 

โดยระบบอุตสาหกรรมทั้งหมดจะตอ้งมีการประสานต่อเน่ืองกนัมาตลอด เน่ืองจาก

การเป็นการส่งต่อวตัถุดิบจากหน่วยหน่งในยงัอีกหน่วยหน่ึง นอกจากน้ีในเทคโนโลยปัีจจุบนัยงัเกิด

มีอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ ์Nonwoven ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมกลางนํ้ า 

เป็นการผลิตผา้ผืนโดยตรงจากเส้นใยโดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนของการทาํเส้นดา้ยก่อน นอกจากทุก

ส่วนของอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตามมาอีกหลายอย่าง

มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการทาํซิป กระดุม สียอ้ม สารเคมี เป็นตน้ (วีรศกัด์ิ อุดมกิจเดชา, 2544) 
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ภาพท่ี 1 วงจรทั้งระบบอุตสาหกรรมส่ิงทอ     

ท่ีมา : สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, วงจรทั้งระบบอุตสาหกรรมส่ิงทอ (กรุงเทพฯ : สถาบนั

พฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2544), 15. 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย 

เส้นใยประดิษฐ์, เส้นใยธรรมชาติ 

ทอผา้ 

อุตสาหกรรมการป่ันดา้ย 

ผลิตภณัฑ ์

Non Woven 

ถกัผา้ 

ฟอก ยอ้ม พิมพ ์และ

ตกแต่งสาํเร็จ 

เส้ือผา้สาํเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่ม

และผลิตภณัฑส่ิ์งทออ่ืนๆ  

ตลาดผูบ้ริโภค 

อุตสาหกรรมตน้นํ้า 

อุตสาหกรรมกลางนํ้า 

อุตสาหกรรมปลายนํ้า 
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ประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เม่ือพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตขา้งตน้แลว้ อาจจาํแนกกิจกรรมในอุตสาหกรรมส่ิง

ทอของไทยออกเป็นอุตสาหกรรมยอ่ย 5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ (ผอ่งจิตต ์เอ้ือสุนทรวฒันา,2543) 

1.  อุตสาหกรรมเส้นใย เป็นอุตสาหกรรมขั้นตน้ของระบบโครงสร้างส่ิงทอทั้งหมด

โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตวตัถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมขั้นกลาง ซ่ึงเส้นใยท่ีผลิตสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.1  เส้นใยธรรมชาติ ไดแ้ก่ เส้นใยฝ้าย ลินิน ขนสัตว ์เป็นตน้ เป็นอุตสาหกรรมท่ี

ใช้เทคโนโลยีต ํ่า และมีวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิต คือ ฝ้าย ด้วยเหตุท่ีฝ้ายท่ีผลิตในประเทศมี

คุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร ผลผลิตจึงมีปริมาณนอ้ยและมีแนวโนม้ว่าพ้ืนท่ีเพาะปลูกฝ้ายจะลดลงเร่ือยๆ 

เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชชนิดอ่ีนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน ทาํให้ฝ้ายไม่

เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ จึงตอ้งพึ่ งพาการนําเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เป็นตน้ โดยปกติจะมีปริมาณนาํเขา้กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ

วตัถุดิบทั้งหมด 

1.2 เส้นใยประดิษฐ์หรือเส้นใยสังเคราะห์ เป็นการผลิตเพื่อทดแทนเส้นใย

ธรรมชาติ ซ่ึงคุณสมบติัของเส้นใยประดิษฐ์ดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดา้นความทนทาน

และความยดืหยุน่ อีกทั้งยงัสามารถดดัแปลงใหมี้คุณสมบติัอ่ืนๆ เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย์

ในการบริโภคเคร่ืองนุ่งห่มไดอี้กดว้ย อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ในประเทศไทยท่ีผลิตไดจ้ะมี 4 

ประเภทหลกั คือ ประเภทโพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก และเรยอน ซ่ึงเรยอนจะเป็นเส้นใย

เซลลูโลส ซ่ึงจัดเป็นเส้นใยก่ึงสังเคราะห์ โดยเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ และมีกาํลงัการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของกาํลงัการผลิตเส้นใย

สังเคราะห์ทั้งหมด รัฐบาลไดใ้ห้การส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เพื่อทดแทนการ

นําเข้าเส้นใยสังเคราะห์และทดแทนเส้นใยธรรมชาติ ว ัตถุดิบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตเส้นใย

สังเคราะห์นั้น ในช่วงแรงตอ้งนาํเขา้ทั้งหมด แต่หลงัจากไทยมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแลว้ ก็ไดใ้ช้

วตัถุดิบท่ีผลิตข้ึนเอง โดยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ไดแ้ก่ 

Pure Terepthalic (PTA), Dimethyl Terepthalic (DMT), และ Ethylene Glycol (EG) ใชใ้นการผลิต
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เส้นใยโพลีเอสเตอร์ คาโปแลคตรัม (Caprolactrum) ใชใ้นการผลิตเส้นใยไนลอน Acrylonitrile ใช้

ในการผลิตเสน้ใยอะคริลิก และ Wood Cellulose ใชใ้นการผลิตเสน้ใยเรยอน 

อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เงินลงทุนสูง (Capital 

Intensive) ดงันั้นลกัษณะของบริษทัส่วนใหญ่จึงเป็นบริษทัร่วมทุนกบัชาวต่างชาติ เช่น ญ่ีปุ่น 

เกาหลี และไตห้วนั และยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละพลงังานในการผลิตชั้นสูงจาก

ต่างประเทศ แต่ใชแ้รงงานนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ นอกจากน้ีวตัถุดิบท่ีใชซ่ึ้งเป็นผลิตภณัฑท์างเคมีจากปิโตรเลียมส่วนใหญ่ ตอ้งนาํเขา้ถึงกว่าร้อย

ละ 50 ของปริมาณวตัถุดิบทั้งหมด เน่ืองจากไทยไม่สามารถผลิตเองไดห้รือผลิตไดใ้นปริมาณนอ้ย 

ดงันั้นการพฒันาการผลิตใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทน้ี จึงเกิดข้ึนจากการคน้ควา้ของบรรษทั

ขา้มชาติขนาดใหญ่ ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่สามารถทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุม้ค่า เพราะ

ประเทศไทยยงัขาดเงินทุนและบุคลากรท่ีเชียวชาญในการวิจยัผลิตภณัฑ์เส้นใยสังเคราะห์ใหม่ๆ 

ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรเนน้ทางดา้นการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ รวมทั้ง

การผลิตวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเส้นใยท่ีประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตข้ึนเองได้ เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ากอุตสาหกรรมน้ีจะเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมขั้นต่อไป คือ อุตสาหกรรม

ป่ันดา้ย อุตสาหกรรมทอผา้และถกัผา้ และอุตสาหกรรมทาํแห อวน 

2. อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป่ั น ด้า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ เ ร่ิ ม ข้ึ น ใ น ปี  พ . ศ . 2 4 9 3  โ ด ย

กระทรวงกลาโหมไดน้าํเคร่ืองป่ันดา้ยจากต่างประเทศเขา้มาผลิตเส้นดา้ยป่ันจาํนวน 20,000 แกน 

เพื่อใชใ้นการผลิตเส้ือผา้แทนการนาํเขา้จากต่างประเทศ หลงัจากนั้นเร่ิมมีเอกชนเขา้มาลงทุนใน

อุตสาหกรรมป่ันดา้ย ต่อมารัฐบาลจึงออกพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2503 ประกอบกบั

การใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุน จึงมีนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมป่ันดา้ยเป็นจาํนวนมาก 

อุตสาหกรรมป่ันดา้ยมีวิวฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เส้นดา้ยมี

อยู่หลายชนิดข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์และความตอ้งการ นอกจากน้ีอุตสาหกรรมป่ันด้ายยงัเป็น

อุตสาหกรรมขั้นกลางของอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยนาํผลิตภณัฑเ์สน้ใยมาผลิตต่อเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

คือ เส้นดา้ยท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ ส่วนใหญ่จะเป็นดา้ยผสมระหว่างใยฝ้ายและใยสังเคราะห์ 

ตามความตอ้งการของตลาด โดยความตอ้งการดา้ยฝ้ายยงัมีอยู่ค่อนขา้งมาก แต่เน่ืองจากปัญหา

ปริมาณการผลิตดา้ยฝ้ายข้ึนอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ และไม่สามารถควบคุมได ้การผลิตดา้ยใย
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สังเคราะห์จึงพฒันาทั้ งปริมาณและคุณภาพข้ึนมาแทน ปัจจุบันสภาพเคร่ืองป่ันด้ายท่ีใช้เป็น

เคร่ืองจกัรเก่าและลา้สมยั ทาํให้ประสิทธิภาพการผลิตค่อนขา้งตํ่า และขนาดเส้นดา้ยโดยเฉล่ียท่ี

ประเทศไทยสามารถผลิตไดอ้ยูใ่นช่วงเบอร์ 40-50 โดยเส้นดา้ยท่ีมีขนาดเล็ก เช่น เบอร์ 80 ยงัตอ้ง

นาํเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมป่ันดา้ยใชว้ตัถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ 80 

ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยฝ้าย ประมาณร้อยละ 20 เป็นการนําเข้าเส้นใยคุณภาพสูงจาก

ต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตเส้นใยคุณภาพ

ดีไดเ้ท่าท่ีควร ผลผลิตส่วนใหญ่ใชบ้ริโภคภายในประเทศเป็นหลกัประมาณร้อยละ 80 โดยเป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรมผา้ผืน อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และเส้ือผา้สําเร็จรูป นอกจากน้ียงัเป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรมผา้ผืน อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ตุ๊กตา เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ และส่งออก

ประมาณร้อยละ 20 อุตสาหกรรมป่ันดา้ยมีลกัษณะการใชแ้รงงานมากกว่าอุตสาหกรรมเส้นใย ซ่ึง

ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยแีละพลงังานชั้นสูงจากต่างประเทศ 

3. อุตสาหกรรมผา้ผืน เป็นอุตสาหกรรมขั้นกลางของอุตสาหกรรมส่ิงทอเช่นเดียวกนั 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากอุตสาหกรรมน้ีไดแ้ก่ ผา้ถกั และผา้ทอ ซ่ึงในส่วนของผา้ทอสามารถแยกออกได้

เป็น 2 ชนิด ตามวตัถุดิบท่ีใช้คือ ผา้ทอจากฝ้าย และผา้ทอจากใยสังเคราะห์ โดยผา้ทอจากใย

สังเคราะห์จะมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัผา้ทอจากฝ้าย และในบางกรณียงัมีคุณสมบติัดีกว่า เช่น มี

ความยืดหยุน่ ทนทานกว่า นํ้ าหนกัเบากว่า และท่ีสาํคญัคือมีราคาตํ่ากว่าผา้ทอจากฝ้าย ดงันั้นจึงใช้

ในการทอผา้มากกว่า ผา้ผนืท่ีผลิตไดมี้สัดส่วนการผลิตเพ่ือใชใ้นประเทศต่อการส่งออกคิดเป็นร้อย

ละ 70 : 30 ซ่ึงในส่วนของการบริโภคในประเทศนั้ ร้อยละ 80 จะถูกส่งเขา้สู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และเส้ือผา้สาํเร็จรุป อีกร้อยละ 20 ท่ีเหลือจะจาํหน่ายในรูป

ของผา้ผนื 

4. อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม พิมพล์าย และตกแต่งสาํเร็จ เป็นอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมูลค่า

ให้กบัผา้ผืนดิบ โดยผา้ผืนดิบท่ีผ่านกระบวนการฟอก ยอ้ม พิมพล์าย และตกแต่งสําเร็จแลว้จะมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนประมาณ 2-3 เท่าของราคาผา้ผืนดิบ กระบวนการผลิตประกอบไปดว้ย การฟอก คือ 

การทาํให้ขาวและสะอาดก่อนท่ีจะทาํการยอ้มตามสีและลวดลายท่ีตอ้งการ ส่วนขั้นตอนของการ

ตกแต่งสาํเร็จนั้นเป็นขั้นตอนท่ีทาํใหผ้า้มีคุณสมบติัต่างๆ เช่น มีความอ่อนนุ่ม เป็นเงา กนันํ้า เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมฟอก ยอ้มไทยในอดีต เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว แต่ในปัจจุบนัเป็นอุตสาหกรรม
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ท่ีมีความซบัซอ้นมาก ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยใีนระดบัสูงและใชเ้งินลงทุนและเทคโนโลยเีป็นจาํนวน

มาก ในการท่ีจะผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพดีและมีความสมํ่าเสมอ โรงงานส่วนใหญ่จึงมีการร่วมทุน

กบัต่างประเทศ วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมน้ีคือ สีและสารเคมีซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48 

ของตน้ทุนการผลิตรวม สีและสารเคมีเหล่าน้ีตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้จากต่างประเทศถึงร้อยละ 80 ของ

ปริมาณสีและสารเคมีท่ีผลิตในประเทศมีขอ้จาํกัดในด้านความหลากหลาย และคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์อยา่งไรกต็ามท่ีตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบในประเทศแลว้ ยงัมีการจดัเกบ็ภาษีนาํเขา้ถึงร้อยละ 10-

30 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าในประเทศคู่แข่งสาํคญัของไทย เช่น อินโดนีเซีย ไตห้วนั และเกาหลี ซ่ึงมี

การจดัเกบ็ภาษีนาํเขา้สีและสารเคมีในอตัราร้อยละ 0-10 เท่านั้น 

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมส่ิงทอเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

สภาวะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูงมากในปัจจุบนัไดส่้งผลให้ประเทศต่างๆปรับตวั

เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความอยู่รอดจากการแข่งขันเสรีในระบบทุนนิยม (สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2554) ประเทศในอาเซียนเป็นไดท้ั้งพนัธมิตรและคู่แข่งทางการคา้

ของไทย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆอยา่งรวดเร็ว

อุตสาหกรรมต่างๆของไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

สาํหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป้าหมายและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการเขา้ร่วม

การเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ การขยายการผลิตไป

ประเทศ CLMV (ลาว กมัพูชา พม่า เวียดนาม) เพ่ือโอกาสในการเขา้ถึงตลาดก่อนประเทศอ่ืน โดย

รัฐตอ้งสนบัสนุนปัจจยัในการลงทุนของ SMEs และการเช่ือมโยงกบัประเทศในอาเซียนในการรับ

และแบ่งงานตามความถนดัในสายโซ่อุปทาน (Supply & Value chain) ความร่วมมือในการผลิต

ร่วมกนัเพื่อเป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจรและตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก นอกจากน้ียงั

เป็น ศูนยก์ลางการผลิต ส่ิงทอในอาเซียน จากความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการผลิตและส่ิงแวดลอ้ม 

ของไทย ผูน้าํดา้นส่ิงทอ เส้นใย และผา้ผืนรายใหญ่ของภูมิภาคเพ่ือการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม การท่ี

ประเทศสมาชิกอาเซียนยงัขาดแคลนวตัถุดิบจะช่วยใหป้ระเทศไทยส่งออกไดม้ากข้ึน โอกาสในการ

ร่วมทุนกบัประเทศอ่ืน เพื่อพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการผลิตตน้นํ้ าและกลางนํ้ า และการ

รวมกลุ่ม Cluster เพื่อต่อรองกบัผูว้า่จา้งการผลิตใหใ้ชว้ตัถุดิบตน้นํ้าและกลางนํ้าของไทย 
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การให้ได้มาซ่ึงเ ป้าหมายข้างต้นจะต้องมีการทบทวนกฎ ระเบียบ ท่ี เ อ้ือต่อ

อุตสาหกรรม/การบริหารจดัการตน้ทุนและเทคโนโลยีการผลิต/นโยบายและการติดตามผลการ

ดาํเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐ/โครงสร้างภาษี/การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถนาํไปใชไ้ด้

จริงในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

นอกจากน้ี การพฒันาและการยกระดบัขีดความสามารถการรวมกลุ่มและการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมแบบคลสัเตอร์ (Industrial Cluster) เป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มศกัยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขนัของไทย จากการใช ้องคค์วามรู้ และขอ้มูลแบบบูรณาการ ไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ทั้งน้ีประเทศท่ีประสบผลสาํเร็จจากการรวมกลุ่มอย่างเห็นไดช้ดัเจนคือ ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการรวมกลุ่ม

อย่างเป็นระบบในดา้นต่างๆ ตวัอย่างอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จในการรวมกลุ่มของไทย 

เช่น อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษ หลงัจากการรวมกลุ่มกนัเป็นคลสัเตอร์เพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ีมีการเติบโตอย่างสูงโดยเฉพาะยอดการ

ส่งออกส่ิงพิมพเ์ป็นอนัดบั 1 ของภูมิภาคในขณะน้ีแทนสิงคโปร์ซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นการส่งออกส่ิงพิมพม์า

ยาวนานกวา่ 40 ปี 

นอกจากน้ี ผลดีต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มจากการมี AEC คือ ยทุธศาสตร์ใหม่ใน

การสร้างความสามารถในการแข่งขนักับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในกลุ่มสมาชิก

อาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ภายใตช่ื้อโครงการ (The Source Asean Full Service Alliance) หรือ 

SAFSA ซ่ึงก่อตั้ งภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพนัธ์อุตสาหกรรมส่ิงทออาเซียน (Asean 

Federation of Textile Industries) หรือ AFTEX และโครงการเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัของอาเซียน  (Asean Competiveness Enchantment) หรือ ACE ท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก 

US Agency International Development จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยทุธศาสตร์หรือโครงสร้างน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงทางธุรกิจข้ึนในภูมิภาคเน่ืองจากสมาชิกในเครือข่ายน้ีจะ

กระจายอยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีความเขม้แขง็ในตวัสินคา้และบริการในแต่ละสาขา เพื่อให้

อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจรและตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก ซ่ึง

ครอบคลุมตั้งแต่ ผา้ทอ (Woven Top and Bottom) เส้ือผา้ถกั (Knitwear) ชุดเคร่ืองนอน ( Bedwear) 

ชุดชั้นในสตรี (Lingerie) เส้ือผา้กีฬา (Athletic Clothing) และเส้ือผา้เด็ก (Children’s Clothes) โดย

ในขั้นแรกทางโครงการมีเป้าหมายท่ีจะจบัคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผูผ้ลิตและผูซ้ื้อให้ไดจ้าํนวน 20 คู่ 
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ขณะน้ีแบรนดด์งัท่ีเขา้ร่วมโครงการ เช่น แบรนดจ์ากอเมริกาไดแ้ก่ Guess, JC Penny, Phillips-Van 

Heusen, Polo Ralph Lauren และ VF Corporation ส่วนแบรนดจ์ากทางยโุรป ไดแ้ก่ Benetton, 

Debenhams, Hugo Boss และ Max Mara เป็นตน้ สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีจะ

ไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถพฒันาการดาํเนินงานทั้งระบบ นับตั้งแต่เร่ืองการลด

ตน้ทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมคุณภาพไปจนถึงการจดัการทางดา้น 

Supply Chain ส่งสินคา้ใหท้นักาํหนด โดยโครงการไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง US Agency for 

International Development หรือ USAID คอยช่วยเหลือในการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาคอยใหค้าํแนะนาํ

การพฒันาฝีมือแรงงานและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 

โดยเฉพาะงานท่ีจดัในภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น นอกจากน้ีตั้งแต่ตน้ปี 2010 

ประเทศไทยยงัมีโครงการความร่วมมือดา้นส่ิงทอภายใตค้วามตกลงทางการคา้เสรีต่างๆ ไดแ้ก่

อาเซียน-ออสเตรเลีย อาเซียน-นิวซีแลนด ์อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-เกาหลีใต ้เป็นตน้ 

จากการศึกษา เร่ือง  ลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทย และอุตสาหกรรม

ส่ิงทอไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า อุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมีการผลิตท่ีครบ

วงจรตั้งแต่ ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกลางนํ้ าและ

ปลายนํ้ า มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเช่ือมโยงธุรกิจข้ึน ภายใต้

โครงการ The Source Asean Full Service Alliance หรือ SAFSA ในการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ

ทั่วไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทย และอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยเม่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน นั้นเน่ืองจาก บริษทั ไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นภาคธุรกิจ             

ส่ิงทอโดยช้ีให้เห็นว่าเป็นบริษทัฯท่ีมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า และเพ่ือเป็นการ

วิเคราะห์ถึงธุรกิจประเภทส่ิงทอในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่ควรเตรียมความพร้อมใน

ดา้นใดบา้ง และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคาํถามและสมัภาษณ์ต่อไป 

 

5. ข้อมูล บริษัท ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์มิลลส์ จํากดั (มหาชน) 

บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 5 บริษทัหลกัในกลุ่มโทเร

กรุ๊ป (Toray Group) ซ่ึงประกอบดว้ย (วิลาสินี เจนวณิชสถาพร,2553) 

1. บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) 
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2. บริษทั ไทยโทเรซินเทติคส์ จาํกดั 

3. บริษทั ลคัก้ีเทค็ซ์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั ไทย เพท็ เรซิน จาํกดั 

5. บริษทั โทเรอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ไทยโทเรฯ ไดรั้บการจดทะเบียนก่อตั้งข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2506 และเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2524 ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดแ้ก่ การป่ัน

ดา้ย ทอ ถกั ยอ้มสี และแต่งสาํเร็จ โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั 3 ประเภท ดงัน้ี (รายงานประจาํปี,2554) 

1. ผา้ทอสาํหรับตดัเยบ็เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีใช ้คือ “อินทรีทอง” และ “เทด็

เตร็ก” 

2. ผา้ถกั สาํหรับตดัเยบ็ชุดกีฬา เคร่ืองหมายการคา้ท่ีใช ้คือ บอนน่ี 

3. ผา้เบาะรถ 

ปรัชญาองค์กร เป็นส่วนร่วมกบัสังคมผ่านการสร้างสรรคคุ์ณค่าใหม่ ดว้ยนวตักรรม

ทางดา้นความคิด เทคโนโลยแีละผลิตภณัฑ ์

พันธกิจองค์กร สร้างคุณค่าใหม่ให้กบัลูกคา้ของเราดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

บริการท่ีเป็นเลิศ 

เพื่อพนักงานของเรา สร้างโอกาสในการพฒันาตนเอง ในสภาพแวดลอ้มท่ีทา้ทาย

ใหก้บัพนกังานของเรา 

เพือ่ผู้ถือหุ้น สร้างการบริหารจดัการท่ีน่าเช่ือถือ และไวใ้จไดใ้หก้บัผูถื้อหุน้ของเรา 

เพื่อสังคมในท้องถ่ิน สร้างสายสัมพันธ์และพฒันาความเช่ือใจกัน ในฐานท่ีเป็น

พลเมืององคก์รท่ีมีความรับผดิชอบ 

ปัจจัยความเส่ียงของบริษัท ถึงแมว้่า บริษทัฯ จะป้องกนัตวัโรงงานให้รอดพน้จาก

เหตุการณ์นํ้ าท่วมเม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ไดโ้ดยวิธีการต่างๆ เช่นการสร้างคนักั้นนํ้ าก็ตาม แต่การ

ดาํเนินการต่างๆ นั้นเป็นการเพียงป้องกนัชัว่คราวเท่านั้น บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํเนินการป้องกนันํ้ า

ท่วมอย่างถาวร เน่ืองจากอาจเกิดสถานการณ์นํ้ าท่วมข้ึนอีกคร้ังหน่ึง ขณะน้ี บริษัทฯ กําลัง

ตรวจสอบเพื่อหามาตรการป้องกนันํ้าท่วมแบบถาวรอยู ่
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ในคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2544 ราคาวตัถุดิบในการผลิตเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ส่งผลกระทบ

ต่อกาํไรของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ไดท้าํการติดตามแนวโนม้ตลาดอยา่งใกลชิ้ดและกาํหนดนโยบาย

การตลาดใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีกเ็ป็นนโยบายของบริษทัฯต่อไปในอนาคต 

สาํหรับเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างสกุลเงินบาทและดอลล่าร์ในปี พ.ศ.2554 

นั้นอาจกล่าวไดว้่าค่อนขา้งคงท่ี คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะผนัผวนไปตามการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองในทวีปยุโรปและอเมริกา และสถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับการ

บริหารความเส่ียงของการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯไดมี้มาตรการการรองรับ เช่น 

กาํหนดการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัรายรับและรายจ่ายท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และยงัคงดาํเนินการตามนโยบายลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ีต่อไปในอนาคต 
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โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัโครงสร้างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีมา : บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน), แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี 2554 

(กรุงเทพฯ : บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน),2554), 20. 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการฝ่ายผลิต กรรมการฝ่ายขาย กรรมการฝ่ายบริหาร 

ผูจ้ดัการโรงงาน 

ผจก.แผนกป่ัน 

ผจก.แผนกทอ 

ผจก.แผนกถกั 

ผจก.แผนกยอ้ม 

ผจก.แผนกวศิวการ 

 

ผจก.แผนก

การตลาดผา้ T/R 

ผจก.แผนก

การตลาดผา้ถกั

และผา้หุม้เบาะรถ 

 

แผนกทรัพยากรบุคคล  แผนกบญัชี 

ผจก.แผนกบญัชี 

ผจก.ระบ

สารสนเทศ 

ผจก.แผนกธุรการ 
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ภาพท่ี 3 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ปี 2555 

ท่ีมา : บริษทั ไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน), แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี 2554 (กรุงเทพฯ : บริษทั            

ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน),2554),  22. 
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ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์พนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละคนนั้น 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกจากผูท่ี้ทาํงานดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปีในสายงาน

นั้นๆ และเป็นผูร่้วมกาํหนดนโยบายกบัระดบัผูบ้ริหาร และเป็นแผนกตน้ๆของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งมี

การเปล่ียนแปลงหรือเตรียมความพร้อมก่อนแผนกอ่ืนๆ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีดงัน้ี 

แผนกบญัชีการเงิน ซ่ึงดูแลรับผิดชอบในเร่ือง เสนอรายงานทางการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบดุลแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด กระบวนการทางบญัชี ท่ีเก่ียวกบั

การจดัเก็บ รวบรวม จาํแนกและรายงาน ขอ้มูลทางการเงิน การคิดตน้ทุน ของกิจการเพื่อแสดง

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรือผูใ้ชง้บทางการเงิน คือ ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลทางการเงินท่ี

ถูกจดัทาํข้ึน ภายใตห้ลกัการบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

แผนกธุรการ ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึง เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่ายจดัซ้ือ  เป็นการประสานงานกบั

ภายในส่วนจดัเก็บเอกสารท่ีสาํคญัๆ เก่ียวกบังานจดัซ้ือ เช็ค สินคา้คงคลงั  เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่าย

บุคคล ก็จะคอยทาํหนา้ท่ีเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานภายในองคก์รเพ่ือใหง่้าย ต่อการคน้หา 

และกจ็ะมีการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายส่วนงานต่างๆ 

แผนกขาย ซ่ึงในแผนกขาย ดูแลการขายทั้งในและต่างประเทศ ประมาณการยอดขาย 

ดูแลผลิตภัณฑ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น ประเภท ผา้ทอ ผา้ถกั และผา้หุ้มเบาะรถ รวมทั้ งเพิ่มและสรุป

ยอดขายของบริษทั 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น 

บริษทั ไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเตรียมความพร้อมให้กบัพนักงานใน

ดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง เทคโนโลยี ตวัคน หรือพฤติกรรม และลกัษณะงาน เพื่อ

ปรับการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกั กฎเกณฑต่์างๆ เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยท่ี

ตวัผูว้ิจยัซ่ึงทาํงานอยูใ่นบริษทัฯ น้ี และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงเก่ียวกบังานนาํเขา้-ส่งออก ซ่ึงมี

ความจาํเป็นตอ้งสนใจในข่าวสาร  เตรียมความพร้อมในการทาํงานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และพร้อมทาํตามนโยบายของบริษทัฯ เพื่อปรับการทาํงานใหเ้ขา้กบัหลกั กฎเกณฑท์ั้งของ

บริษทัฯ รวมทั้ง หลกั และกฎต่างๆ ในการทาํงานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความ

ผดิพลาด และสร้างความรวดเร็วในการทาํงาน 
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6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ดาริกา โพธ์ิรุกข์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้ งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิวฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของ

อาเซียนและแนวความคิดในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ตลอดจน

โครงสร◌้างการดาํเนินงาน พบว่า ในการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกลไกลทางกฎหมายท่ี

สาํคญั คือ กฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีมีความสาํคญั เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนใน

การบงัคบัสมาชิกให้ปฏิบติัตามพนัธกรณีตามท่ีกาํหนดไว ้และกฎบตัรอาเซียนยงัมีบทบญัญติัใน

การรองรับสถานะทางกฎหมายของอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงทาํให้อาเซียนในปัจจุบนัน้ี

ต่างจากอาเซียนเดิม ท่ีมีการรวมกลุ่มเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความสาํคญั

และการเตรียมความพร้อมของไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสาํคญัและการเตรียมความพร้อม

ของไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบ

ทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการเตรียมความพร้อมอยา่ง

ดีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการในภาคเอกชนท่ีคงตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถ เช่น การเร่งพฒันาตราสินคา้ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ในการผลิต และการพฒันาใน

ดา้นนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วยสร◌้างจุดเด่นให้กบัผลิตภณัฑข์องไทย ส่วนภาครัฐก็ควรทาํความ

เขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเตรียมมาตรการ

ป้องกนัเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชา กุณาสิทธ์ิ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนกังานในองคก์ร

เฉพาะกิจท่ีอยู่ในภาวการณ์เปล่ียนแปลง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของพนักงานต่อการ

เปล่ียนแปลงระดบัการเตรียมความพร้อมของพนักงาน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมความ

พร้อมของพนักงาน พบว่าบริษทัจะเปล่ียนแปลงแบบถูกยุบเลิกตามพระราชกาํหนดหรือถูกแปร

สภาพและดําเนินการต่อไป ปฏิกิริยาของพนักงานส่วนใหญ่ คือ ยอมรับและนําทิศทางการ

เปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รวมทั้งพยายามไล่ตามส่ิงท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า มีพนักงานเพียงส่วนน้อยเท่านั้ นท่ีต่อต้านการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ส่วนระดบัการเตรียมความพร้อมของพนกังานนั้น พนกังานเตรียมความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

พร้อมระดบัปานกลางหากบริษทัถูกยบุเลิก โดยเตรียมความพร้อมดา้นสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการปฏิบติังาน สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการเตรียมความพร้อมของ

พนกังาน ไดแ้ก่ เพศ รายไดต่้อเดือน 

ธีวดี โชติมีชยั (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง โอกาสทางการคา้ภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรี

ไทย-ออสเตรเลีย กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาโอกาสการ

เก้ือกูลกนัของการเปิดเขตการคา้เสรีระหว่างไทยกบัออสเตรเลียท่ีมีต่อการคา้อุตสาหกรรมส่ิงทอ

ของไทย และวิเคราะห์ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักฎของแหล่งกาํเนิดสินคา้ส่ิงทอ พบว่า กฎแหล่งกาํเนิด

สินคา้ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการส่งออกสินคา้ส่ิงทอ เพราะความสามารถของอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ไทยสามารถผลิตไดต้ามเง่ือนไข ในขณะเดียวกนัประเทศไทยไม่สามารถผลิตวตัถุดิบท่ีจะใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ได้เอง จึงตอ้งอาศยัการนําเขา้วตัถุดิบจากประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงการนําเขา้วตัถุดิบในบาง

รายการนั้นอาจทาํใหไ้ทยตอ้งพบกบัปัญหาถ่ินกาํเนิดของสินคา้ได ้

สุพรรณิกา แก้วเกิดสี (2549) ได้ศึกษา เร่ือง ผลของเขตการคา้เสรีอาเซียนต่อ

กระบวนการใชแ้รงงานในอุตสาหกรรมรองเทา้ : แรงงานกาํลงัจะกลายเป็นช่างรองเทา้หรือลูกจา้ง

ผลิตรองเทา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบจากการมีเขตการคา้เสรีอาเซียนต่อสภาวะผลผลิต 

การตลาดและการใชแ้รงงาน ตลอดจนมาตราการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการภายหลงั

การเปิดเสรีทางการคา้ พบว่า การเปิดเสรีทางการคา้จะทาํให้มีการแข่งขนักนัสูงข้ึนทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ แต่ทําให้สถานประกอบการทราบถึงศักยภาพของตนเองมากข้ึน 

อุตสาหกรรมรองเทา้ไทยมีความไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัสูงกว่าประเทศสมาชิก

อ่ืนๆ ใน AFTA อย่างเห็นได้ชัด การเปิดเสรีจะเกิดผลกระทบในทางบวกต่อตลาดแรงงาน 

คาดการณ์ได้ว่า อุตสาหกรรมรองเทา้ไทยขยายการเติบโตมากข้ึน เม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้             

อุปสงค์ต่อแรงงานในอุตสาหกรรมรองเทา้กาํลงัเพิ่มข้ึนพร้อมกบัราคาค่าจา้ง โดยภาพรวมแลว้            

ทิศทางการพฒันาของแรงงานอุตสาหกรรมรองเทา้กาํลงัเปล่ียนแรงงานส่วนใหญ่ให้กลายเป็น

ลูกจา้งผลิตรองเทา้มากกว่าช่างรองเทา้ เน่ืองจากสัดส่วนการจา้งงานลูกจา้งชั่วคราวและลูกจา้ง

รับเหมาช่วยเพิ่มมากข้ึน เกณฑก์ารพิจารณารับลูกจา้งสายการผลิตไม่จาํกดัความรู้และทกัษะในการ

ทาํงาน การเพิ่มข้ึนของรองเทา้ราคาถูก การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีต่อตน้ทุนแรงงาน 

และการนาํเขา้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเพิ่มข้ึน 
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สุกัญญา อินทโชติ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการจัดตั้ งเขตการคา้เสรี

อาเซียนต่อการส่งออกส่ิงทอของไทยไปประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

สาระสําคญัของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย และ

ผลกระทบของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนท่ีมีต่อการส่งออกส่ิงทอไทยไปประเทศกลุ่มอาเซียน 

โดยทาํการศึกษาผลกระทบของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนท่ีมีต่อการส่งออกสินคา้ส่ิงทอของ

ไทยไปยงัประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัประเทศอินโดนีเซีย 

พบว่า ประเทศมาเลเซียเกิดการหนัเหทิศทางการคา้ข้ึนในสินคา้เส้นดา้ย ผา้ผืน และเส้ือผา้สาํเร็จรูป

และเคร่ืองนุ่งห่ม โดยการส่งออกสินคา้เส้นดา้ย ผา้ผืน และเส้ือผา้สําเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มของ

ประเทศไทยมีผลกระทบในทางบวก ส่วนการส่งออกของประเทศอินโดนีเซียนั้น สินคา้เส้นดา้ยมี

ผลกระทบในทางบวก ผา้ผืนและเส้ือผา้สาํเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มมีผลกระทบในทางลบ ประเทศ

ฟิลิปปินส์เกิดการหันเหทิศทางการค้าข้ึนในสินค้าเส้นด้าย ผา้ผืน และเส้ือผา้สําเร็จรูปและ

เคร่ืองนุ่งห่ม โดยการส่งออกสินคา้เส้นดา้ย ผา้ผนืและเส้ือผา้สาํเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศ

ไทยมีผลกระทบในทางบวก ส่วนการส่งออกสินคา้ของประเทศอินโดนีเซียนั้น สินคา้ผา้ผืนและ

เส้ือผา้สําเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มมีผลกระทบในทางบวก เส้นดา้ยมีผลกระทบในทางลบ ประเทศ

สิงคโปร์เกิดการหันเหทิศทางการคา้ข้ึนในสินคา้เส้นดา้ย ส่วนสินคา้ผา้ผนืและเส้ือผา้สาํเร็จรูปและ

เคร่ืองนุ่งห่มนั้นเกิดการสร้างปริมาณการคา้ข้ึน โดยการส่งออกสินคา้เส้นดา้ยและเส้ือผา้สาํเร็จรูป

และเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทยมีผลกระทบในทางบวก ผา้ผืนมีผบกระทบในทางลบ ส่วนการ

ส่งออกสินคา้เสน้ดา้ย ผา้ผนืและเส้ือผา้สาํเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศอินโดนีเซียนั้น สินคา้

เส้นดา้ยและเส้ือผา้สาํเร็จรูปและเคร่ืองนุ่งห่มมีผลกระทบในทางบวก ผา้ผืนมีผลกระทบในทางลบ 

จากผลดงักล่าวน้ีในการเจรจาเก่ียวกบัขอ้ตกลงของอาเซียน ประเทศไทยจึงควรพิจารณาปรับลด

อตัราภาษีนําเขา้วตัถุดิบในการผลิตส่ิงทอ เพ่ือให้ตน้ทุนการผลิตส่ิงทอไทยลดลงและสามารถ

แข่งขนักบัประเทศคู่แข่งในอาเซียนได ้

ปานหทยั ธรรมโชติ (2545) ไดศึ้กษา เร่ือง กฎเกณฑ์ของ WTO กบัการคา้ส่ิงทอ

ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการศึกษาในแง่มุมของขั้นตอนของการใชม้าตราการทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ส่ิงทอในบทบญัญติัของขอ้ตกลงการคา้ส่ิงทอระหวา่งประเทศ (MFA) การใชม้าตรการคุม้

กนัของ GATT รวมถึงขอ้ตกลงว่าดว้ยการคา้ส่ิงทอและเส้ือผา้ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเฉพาะของการคา้            
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ส่ิงทอ และขอ้ตกลงว่าดว้ยการคุม้กนัซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีกาํหนดเง่ือนไขและวิธีการใชม้าตรการคุม้

กนัใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน สาํหรับประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกของ GATT และองคก์าร

การคา้โลกได้มีการออกกฎหมายภายในท่ีสอดคลอ้งกับขอ้ตกลงท่ีประเทศไทยได้ตกลงไว ้คือ

ระเบียบและประกาศเก่ียวกบัการส่งออกส่ิงทอไปยงัประเทศท่ีมีขอ้ตกลงกบัประเทศไทยหลายฉบบั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมของ

พนักงานท่ีอยู่ในภาวการณ์เปล่ียนแปลงนั้น เห็นไดว้่าบริษทัฯท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลจากทั้ง

ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกนั้น เนน้การพฒันาของบุคลากรในทุกๆดา้น เช่น ความพร้อมดา้น

สังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการปฏิบติังาน ซ่ึงมีผลต่อระดบัการเตรียมความพร้อมของพนกังาน 

และผลของการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในการทาํงานนั้น บริษทัฯยิง่

จาํเป็นตอ้งหามาตรการหรือนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนาํผลท่ี

ไดม้าอภิปรายและสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆในการวิจยัคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา  “การเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษทัไทย

โทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการเปิดรับข่าวสารของพนกังานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อศึกษาแนวทางการ

เตรียมความพร้อมของพนักงาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้แนวทางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิทยาการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)  เป็นการวิจยั

ท่ีมุ่งศึกษาถึงรายละเอียดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ของบุคคล กลุ่มคน หน่วยทางสังคม หรือสถาบนัใด

สถาบนัหน่ึงเป็นราย ๆ ไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัภูมิหลงั สถานภาพ และปฏิสัมพนัธ์

กบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ(เกียรติสุดา ศรีสุข ,2552)  โดยผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยมีแนวคาํถาม

กาํหนดไวล่้วงหน้า (Interview) แบบเผชิญหน้า เป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual 

Interview) จากพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทางดา้น บญัชีการเงิน  ธุรการ/จดัซ้ือ การขาย 

และฝ่ายผลิต วิธีการน้ีเป็นวิธีการให้บุคคลอธิบายถึงการรับรู้ข่าวสาร และแนวทางการเตรียมความ

พร้อมของพนกังาน เพื่อปรับกระบวนการทาํงานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูว้ิจยัใช้

วิธีเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรงเป็นหลกั นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัศึกษาจากเอกสาร ขอ้มูลทาง

วิชาการ สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

วิเคราะห์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการดงัน้ี 

1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา 

2. ผูใ้หข้อ้มูล 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

7. การตรวจสอบขอ้มูล 
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1. การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 

การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือก บริษทั  

ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัฯหน่ึงท่ี ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งผูว้ิจยัยงัทาํงาน ทาํให้สามารถหาขอ้มูล รวมทั้งสามารถสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งตรงกบัความเป็นจริง นาํมาใชป้ระโยชน์ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจึงกาํหนดให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีสําคญั(Key Informant) ในการศึกษาน้ีเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับข่าวสารของพนักงานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวทางการ

เตรียมความพร้อมของพนักงาน เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ประกอบดว้ย  

2.1 กลุ่มพนกังานของบริษทั ไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัได้

คดัเลือกจากผูท่ี้ทาํงานดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานมามากกว่า 

10 ปีในสายงานนั้นๆ เช่น แผนก บญัชีการเงิน ธุรการ/จดัซ้ือ และการขาย ถือเป็นแผนกแรกๆของ

บริษทัฯ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงก่อนแผนกอ่ืน จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อน เม่ือ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.2 กลุ่มผูบ้ริหารท่ีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า 10 ปี จาํนวน 5 คน ซ่ึงเป็น

ผูร่้วมกาํหนดนโยบายต่างๆของบริษทัฯ ทั้งยงัเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบาย

ต่างๆท่ีสาํคญัของบริษทัฯในการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

3.1 ประเภทบุคคล ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยั การวิจยัคร้ังน้ีตวัผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพราะการวิจยัท่ีใช้เป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชป้ระกอบในการวิจยั การสัมภาษณ์ถือเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีสําคญัมาก 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  

3.2 ประเภทเคร่ืองมือสาํหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัไดส้ร้าง แนวคาํถาม (Interview Guide) เพื่อ

ใช้สําหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณ์สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูล คือ แนวคาํถามสําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

เก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้ข่าวสารของพนักงานในบริษทัฯ และการเตรียมความพร้อมของพนักงาน

บริษทัฯ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 .2  แบบสัง เกต (Observation)  ผู ้วิ จัยใช้วิ ธีการสัง เกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant  Observation)  โดยการสังเกตจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการตอบคาํถามของผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั ในเร่ืองการรับรู้ข่าวสารของพนักงานในบริษทัฯ และการเตรียมความพร้อมของพนักงาน

บริษทัฯ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร  

3.3 ประเภทอุปกรณ์ช่วยเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.3.1 สมุดบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลจากการซกัถามและการสงัเกตประจาํวนั 

3.3.2 แฟ้มเก็บขอ้มูล เพื่อแยกขอ้มูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ  เพื่อความเรียบร้อย

และการนาํขอ้มูล มาใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว 

3.3.3 วีดีโอบนัทึกภาพเคล่ือนไหวและเทปบนัทึกเสียง  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รอบคลุมเน้ือหาครบถว้นโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีสาํคญั ๆ ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถ

บนัทึกไวไ้ดท้ั้งหมด ไดท้นัขณะซกัถาม 

3.3.4 กลอ้งถ่ายรูปเพื่อใชบ้นัทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีสาํคญัท่ีผูว้ิจยั

เห็นวา่สมควรจะบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัวางแผนในการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 2 กลุ่มคือกลุ่ม

พนักงานในแต่ละสายงานและกลุ่มผูบ้ริหาร เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาขอ้สรุปท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับ

ข่าวสารของพนักงานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
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พนักงาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาํขอ้สรุปท่ีไดน้าํมาเรียบเรียงจดัลาํดบัเหตุการณ์ 

เพื่อพรรณาวิเคราะห์ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

4.1 แหล่งขอ้มูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี โดย

การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองทั้งการรับรู้ข่าวสาร 

และการเตรียมความพร้อมของพนกังานเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากห้องสมุดสถาบนั 

ศูนยห์นงัสือ และเวบ็ไซดต่์างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการวิจยัใหม้ากท่ีสุด 

4.2 แหล่งขอ้มูลภาคสนาม (Field Research) ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น   

2 แบบ คือ 

4.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี

นาํมาใชป้ระกอบในการวิจยั การสมัภาษณ์ถือเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือก

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

(Individual Interview) โดยการสร้างแนวคาํถามอย่างกวา้งๆ เพื่อเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ไว้

ล่วงหน้า สามารถยืดหยุ่นได้ไม่กาํหนดตายตวั สามารถปรับเปล่ียนลาํดับไปไดต้ลอดเวลาตาม

สถานการณ์หรือความเหมาะสม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลระดบัท่ีเขา้ถึงความเป็นจริงมากท่ีสุด เป็นการ

ซกัถามพูดคุยกนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามแบบเจาะลึกลว้งคาํตอบอย่าง

ละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะใหอ้ธิบายแลว้ จะตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย โดยเร่ืองท่ีถามเป็นเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร แนวทางการเตรียมความพร้อม และวิธีการปรับการทาํงานในการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  

4.2.2 แบบสงัเกต (Observation) ใชว้ิธีการสงัเกต 2 วิธี คือ 

 4.2.2.1 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูว้ิจยัเขา้

ไปมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัทาํงานอยูใ่นบริษทัฯ แห่งน้ี ทาํใหส้ามารถสงัเกตการณ์ทาํงานของผูใ้หข้อ้มูล

หลกัไดต้ลอดเวลา และในสายงานท่ีทาํตวัผูว้ิจยัเองมีหน้าท่ีตอ้งติดต่อกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยตรง 

เวลาทาํการสัมภาษณ์ ตวัผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงมีความสนิท และคุน้เคยกนัดี จึงทาํให้เกิดความ

ไวว้างใจในการให้ขอ้มูล ไม่มีการกดดนัในการตอบคาํถาม สามารถทาํให้เขา้ใจในขอ้มูลระหว่าง

กนัไดดี้  
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 4.2.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) การ

สังเกตโดยผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวั การแสดงพฤติกรรมของผูถู้กสังเกตเป็นไปอย่างธรรมชาติทาํให้ได้

ขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด เช่น สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพื่อนพนกังาน กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมใน

บริษทัฯ  

 

5. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ระยะเวลาท่ีใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน  5 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดเ้พื่อ

นาํมากาํหนดหวัขอ้การวิจยัโดยใชเ้วลาประมาณ  1 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน 2555 

ระยะท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่เดือน  เมษายน – มิถุนายน 2555 ในระยะน้ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ 

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม มีการวางแผนการสัมภาษณ์ โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไป

พร้อมๆกนัและเร่ิมเขียนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะๆ 

ระยะท่ี 3 เร่ิมตั้งแต่  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 หลงัจากผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เสร็จแลว้ เม่ือเกิดปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม ผูว้ิจยัสัมภาษณ์อีกเป็นระยะๆ เพื่อ

เก็บขอ้มูลจนกว่าจะได้ขอ้มูลท่ีชัดเจนสมบูรณ์ท่ีสามารถตอบคาํถามได้ตรงประเด็นเพื่อเขียน

รายงานผลการวิจยั 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และสังเกตมาเรียบเรียงจดัลาํดบัเหตุการณ์ เพื่อ

พรรณาวิเคราะห์ หากมีขอ้มูลส่วนใดยงัไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัสามารถทาํการเก็บเพิ่มเติมตลอดเวลา

ระหวา่งทาํการวิจยั แบ่งเป็น 

6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และแบบสังเกต จะทาํ

การวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ  กบัการเก็บขอ้มูล  โดยในแต่ละวนัท่ีจะเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจะ

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก  การถอดเทปบนัทึกเสียง มาจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ  

พิจารณาขอ้มูลท่ีไดแ้ต่ละคร้ังว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีสามารถตอบคาํถามไดห้รือไม่  และหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
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6.2 ทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศัยวิธีการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา  ในการวิเคราะห์เน้ือหา  ขอ้มูล  ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  การสังเกต  โดยใช้

แนวคิด ทฤษฎี เป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเป็นภาพรวม 

6.3 นาํขอ้สรุปไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อความถูกตอ้งอีกคร้ัง

แลว้จึงจดัทาํเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 

7.  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งเช่ือถือไดน้ั้น ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบไป

พร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยนาํขอ้มูล

ดงักล่าวมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวิธีการดงัน้ี 

ผูศึ้กษาศึกษาวิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบหลายทาง (Triangulation) หลงัจากท่ีเก็บขอ้มูล

เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนสาํคญัในการทาํการวิจยัคือ การตรวจสอบขอ้มูล ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลท่ีใช้

กนัมากในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยแบ่งเป็น 

7.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ี

ผูว้ิจยัไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของขอ้มูลนั้น ตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง 

ไดแ้ก่ เวลา สถานท่ี และบุคคล 

7.1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง ผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลในวนั

และเวลาท่ีต่างกนัไป 

7.1.2 การตรวจสอบสถานท่ี ในท่ีน้ี ผู ้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง 

(Purposive Selective) เป็นกรณีศึกษา คือ บริษทัไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) 

7.1.3 การตรวจสอบบุคคล ผูว้ิจัยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีต่างกัน คือ ผูว้ิจัยได้เลือก

สัมภาษณ์จากระดบัผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และพนกังานของแต่ละแผนก ซ่ึงประกอบไปดว้ย แผนก

บญัชีการเงิน แผนกธุรการ/จดัซ้ือ และแผนกขาย  

7.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้

ขอ้มูลในเร่ืองเดียวกนั หัวขอ้เดียวกนั แต่ถามผูใ้หข้อ้มูลคนละแผนก เพ่ือรวบรวมเร่ืองเดียวกนัโดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

ใชก้ารสังเกตควบคู่กบัการซักถามพร้อมกนั ก็ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทาํการ

ซกัถามผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั เพื่อความแน่นอนวา่เหมาะสมหรือไม่ 

การตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลท่ีได้รับใน

ช่วงเวลาต่างๆนั้นเหมือนกนัหรือไม่ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลา 3 ช่วง คือเดือน มีนาคม 

2555  เดือนมิถุนายน 2555 และเดือนธนัวาคม 2555 

7.3 การตรวจสอบความครบถว้นของคุณภาพขอ้มูล 

7.3.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลจากการบอกเล่า จากการกระทาํ 

ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลทาํโดยการเช่ือมโยงระหว่างการกระทาํ ภายหลงัการสัมภาษณ์ และการ

สังเกตพฤติกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ท่ีปรากฏว่าสอดคลอ้งกันหรือไม่ และตรวจสอบถึงการ

แสดงออกของขอ้มูลดา้นน้ี มีความตอ้งการอยา่งอ่ืนแอบแฝงอยูห่รือไม่ เช่น ความอยากเอาใจผูว้ิจยั 

ความกลวัท่ีจะมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงานดว้ยการใหข้อ้มูลบิดเบือน  

7.3.2 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผูใ้หข้อ้มูล ขอ้มูลท่ีเป็นการใหร้ายละเอียดหรือ

เล่าเหตุการณ์ เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือไดข้องผูใ้ห้ขอ้มูล คน้หาความโน้มเอียงส่วนตวั หรือ

อคติของผูใ้ห้ขอ้มูลว่ามีการรับรู้ต่อเหตุการณ์ท่ีกาํลงัให้รายละเอียดอยา่งไร บุคลิกภาพเป็นอยา่งไร 

และเร่ืองท่ีเล่าสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากเหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงหรือไม่อย่างไร ดว้ยวิธีการ

เปรียบเทียบเร่ืองเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลายๆ คน และหลายๆฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้

ขอ้มูลจากระดบัผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และพนักงานของแต่ละแผนก ซ่ึงประกอบไปดว้ย แผนก

บญัชีการเงิน แผนกธุรการ/จดัซ้ือ และแผนกขาย เพื่อทาํการเปรียบเทียบ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ 

จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูว้ิจยัใช้แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) วิธีวิทยาการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ใชก้ารสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือพนกังานบริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 9 คน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 3 คน  รายละเอียดคาํถามเก่ียวขอ้งกบัการ

รับรู้ข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของพนกังานเม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เป็นการให้พนักงานของบริษทัฯอธิบายถึงการรับรู้ข่าวสาร และแนวทางการ

เตรียมความพร้อม รวมทั้งแนวทางในการปรับกระบวนการทาํงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2558 โดยผูว้ิจยัใช้วิธีเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรง เพื่อ

นาํเสนอขอ้มูลในการศึกษาน้ี แบ่งออกไดเ้ป็น ดงัน้ี  

 

ตอนท่ี 1 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตอนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมของพนกังาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ตอนที ่1 การเปิดรับข่าวสารเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเปิดรับข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

บริษทั ไทยโทเรเทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน)  จากพนกังานของบริษทัฯ จาํนวน 9 ท่าน ทาํให้

ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลการวิจยัในเร่ืองการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการ

ปรับตวัและปรับวิธีการทาํงานไดด้งัน้ี 

1.1 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2 ช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.3 การรับรู้ข่าวสารและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
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1.1 ความรู้เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตพบว่า พนักงานมีความรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในระดบัหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงการรับรู้นั้นเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้ ส่งออก ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

การรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การรับรู้ของพนกังาน

ส่วนใหญ่ จะรับรู้ไดจ้ากส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์  วิทยแุละหนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต พนกังานส่วน

ใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการ เรียนรู้และสนใจ ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมตวัและสามารถ

ปรับวิธีการทาํงานและหามาตรการกนัภายในบริษทัฯ  ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่  

ในปัจจุบนัถือวา่เร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเร่ืองท่ีกาํลงัดงัมาก 

จะบอกวา่ไม่สนใจกไ็ม่ได ้เพราะมีผลต่อการทาํงานมาก เน่ืองจาก การทาํงานทุกวนัน้ี 

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั AEC ซ่ึงงานท่ีทาํเก่ียวกบัการนาํเขา้และในบริษทัฯ ก็มีการนาํเขา้

จากในภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนัอยู่แลว้ ซ่ึงเราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และสนใจ งานท่ีทาํ

เหมือนกบัการบงัคบัให้เราตอ้งสนใจผลประโยชน์หรือส่ิงท่ีบริษทัฯจะเสียไป จึง

จาํเป็นตอ้งใส่ใจ และติดตามข่าวสารให้มากข้ึน ถึงแมว้่า AEC จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 

2558 ก็ตาม แต่เราจาํเป็นตอ้งศึกษาไวก่้อน ติดตามข่าวสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหม้ากท่ีสุด 

(ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

กล่าวโดยสรุป พนักงานแผนกจดัซ้ือจาํเป็นตอ้งรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เน่ืองจากมีผลต่อการทาํงาน ถือเป็นผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะได้รับ เช่น การศึกษาการนาํเขา้

วตัถุดิบจากประเทศแถบอาเซียน จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสนใจข่าวสารเพราะตรงกับสายงานท่ี

รับผดิชอบ  

ถ้าพูดถึงเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว 

เน่ืองจากรับรู้ไดจ้ากทั้งโทรทศัน์ วิทย ุและหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเราสามารถเห็นไดอ้ยูทุ่ก

วนั ในข่าวตามช่องต่างๆ ก็มีการวิเคราะห์ให้ดูเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซ่ึงมองว่าการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจก็อาจมีทั้งผลดีและผลเสีย อยา่งท่ีเห็น

ไดช้ดัเจนก็คือ มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนอยา่งแน่นอน ถา้มองในแง่ของงานขาย แน่นอน

วา่ ทั้ง Supplier และ คู่แข่งจากในอาเซียนดว้ยกนั ตอ้งมีการเขา้มาทาํตลาดในประเทศ

ไทยอย่างแน่นอน ส่ิงท่ีน่ากลัวก็คือ เราจะรักษาฐานลูกคา้และเพิ่มลูกคา้ใหม่ไว้
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อยา่งไร อนัน้ี กต็อ้งหาวิธีการและมาตรการกนัต่อไปภายในบริษทัฯ (เจา้หนา้ท่ีแผนก

ขาย ,2555) 

ปัจจุบนั มีหลายช่องทางการส่ือสารมากมายท่ีมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เท่าท่ีรู้ก็คือว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะเกิดข้ึน

ในปี พ.ศ.2558 ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบกบัการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นดา้นภาษา หรือการ

ทาํงาน เพราะในอนาคต มองว่า ไม่เพียงภาษาองักฤษเท่านั้น ทางบริษทัฯ ถา้มีการ

คา้ขายกบัภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนัแลว้ จาํเป็นอาจตอ้งมีการใหพ้นกังานเรียนภาษาของ

ประเทศในอาเซียนอีกดว้ย หรือแมก้ระทัง่การทาํงาน อีกหน่อยคงตอ้งทาํงานหนกั

มากข้ึนเพราะมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนมากอย่างแน่นอน เราเองในฐานะพนักงานของ

บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเองและบริษทัฯดว้ย เพื่อเป็นการเตรียม

ตวัและสามารถปรับวิธีการทาํงานเพื่อให้พร้อมเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC  (หวัหนา้งานแผนกขาย,  2555) 

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ข่าวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงมีผลกระทบต่อการทาํงาน 

เช่น ทางดา้นภาษา ไม่เพียงแต่ภาษาองักฤษเท่านั้น อาจตอ้งศึกษาเพิ่มเติมภาษาของประเทศอาเซียน

ดว้ย เพื่อการทาํธุรกิจท่ีง่ายข้ึน และพนักงานตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของคู่แข่งขนัทั้งใน

ประเทศ และประเทศกลุ่มอาเซียนดว้ยกนั 

ปัจจุบนัเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีทุกคนสนใจ และให้ความ

สนใจมาก อาจ มองเหมือนเป็นเร่ืองไกลตวั แต่จริงๆแลว้เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัมาก ทั้งใน

ชีวิตประจาํวนั และการทาํงาน เราจึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการทาํงาน 

ซ่ึงมองว่าในปัจจุบนั มีส่ือหลายๆดา้นท่ีประชาสัมพนัธ์ ทาํข่าวดา้นน้ีอยู่แลว้ หรือ

สามารถหาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงก็มีขอ้มูลจากหลายๆท่านไดเ้ขียนว่า เพียงแค่เสร์ิช

หาขอ้มูลเก่ียวกบั AEC ก็สามารถหาขอ้มูลไดแ้ลว้ จึงมองว่าเป็นเร่ืองง่ายในการหา

ขอ้มูลเก่ียวกบั AEC (รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี, 2555) 

ถา้จะบอกวา่ไม่รับรู้กไ็ม่ได ้เพราะในทีวี ประโคมข่าวกนัทุกช่อง จนบางคร้ังเบ่ือ

ท่ีจะดู แต่จะไม่ดูก็ไม่ได ้เพราะจะคุยกบัคนอ่ืนไม่รู้เร่ือง และอีกอย่างมนัสําคญักบั

งานท่ีเราทาํ บริษทัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเหมือนกนั 

ดงันั้นเราตอ้งสนใจท่ีจะศึกษา (พนกังานฝ่ายขาย, 2555) 
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ผลจากการวิจยัเร่ืองการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าการ

รับรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนกังานในบริษทัฯ นั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มอง

ว่ามีความจาํเป็นตอ้งรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะในอนาคตถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ี

จาํเป็นตอ้งรับรู้ และใส่ใจในการรับข่าวสารใหม้ากข้ึน เพราะมีผลกระทบทั้งในชีวิตประจาํวนั และ

การทาํงาน ซ่ึงมีทั้ง ผลดี และผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ  

1.2 ช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่า ช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานนั้นมีการรับข่าวสารจากหลายช่องทางเช่น โทรทศัน์ ท่ีมีทั้งภาพและเสียง

สามารถเขา้ใจง่าย มีหลากหลายช่องท่ีสามารถเลือกชมได้ และมีตารางเวลาในการออกอากาศ 

หนงัสือพิมพ ์ท่ีสามารถเลือกอ่านและสามารถเกบ็ไวอ่้านในภายหลงัได ้ และอินเตอร์เน็ต  เป็นส่ือท่ี

สามารถเขา้ถึงง่ายและมีความสะดวก มีความหลากหลายของขอ้มูล สามารถเปรียบทียบขอ้มูลได ้

ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

ส่ือท่ีเขา้ถึงง่ายท่ีสุด ก็น่าจะเป็นโทรทศัน์ เพราะเห็นทั้งภาพและเสียง สามารถ

เขา้ใจง่าย มีการวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพ หรือในบางทีก็มีการสัมภาษณ์ใหเ้ห็นว่าใครเป็น

ใคร มีการทํางานเอฟเฟกต์ต่างๆ สวยงาม แต่ถ้าอีกส่ือหน่ึงท่ีบริษัทฯ รับก็คือ 

หนังสือพิมพ์ ในปัจจุบนัส่ือหนังสือพิมพ ์ก็มีให้อ่านเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเยอะมาก มีทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจ หนังสือพิมพดี์ท่ีสามารถเก็บไวอ่้านได ้

เพราะบริษทัฯ เองก็เก็บหนงัสือพิมพเ์ก่าไวอ้ยูแ่ลว้ สามารถหาไดง่้าย อีกส่ือหน่ึงก็คือ 

อินเตอร์เน็ต ส่ือน้ีน่าจะหารายละเอียดท่ีเราตอ้งการไดม้ากท่ีสุด เพราะเขา้เวบ็เสร์ิช

ต่างๆ กส็ามารถหาขอ้มูลไดท้นัที (รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี, 2555) 

กล่าวโดยสรุป ช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกับเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พนกังานรับสารผา่นทางโทรทศัน์ เพราะโทรทศัน์เป็นช่องทางส่ือสารท่ีสามารถรับชม ไดท้ั้งภาพ 

และเสียง ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายกวา่ส่ืออ่ืน  

ตอนน้ีถา้อยากหาขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่จะเขา้

หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นอะไรท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความ

หลากหลายทางด้านขอ้มูล สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะถา้ให้มองว่าขอ้มูลของ 

AEC นั้น อาจยงัไม่น่ิง ตอ้งหาขอ้มูลจากหลายๆ ท่ี และอินเตอร์เน็ตก็น่าจะเป็น
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แหล่งขอ้มูลท่ีกวา้ง และมีขอ้มูลเยอะตามท่ีเราตอ้งการจะหาได ้(ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก

ขาย, 2555) 

การเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชใ้น

การหาขอ้มูลก็คือทางดา้นอินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์ สําหรับอินเตอร์เน็ต สามารถ

เข้าหาข้อมูลได้ในทันที ถ้าอยากรู้เก่ียวกับอะไร ไม่เพียงแต่ทางด้านประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น อาจเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ตอนน้ีก็เลือกช่องทางของ

อินเตอร์เน็ต เพราะเป็นอะไรท่ีง่ายและสะดวกมากท่ีสุด สาํหรับทางดา้นโทรทศัน์นั้น 

ในตอนน้ีโทรทศัน์มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั AEC ทุกช่อง และส่วนใหญ่ก็จะมี

ตารางเวลาออกอากาศท่ีแน่นอนอยู่แลว้ว่าช่วงไหนบา้งท่ีเป็นช่วงของ AEC และใน

ปัจจุบันเราก็ยงัสามารถหาดูยอ้นหลังได้ตามเว็บไซต์ของช่องหรือทางเว็บไซต์ท่ี

สามารถดูตามยอ้นหลงัไดอี้ก (หวัหนา้งานแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

กล่าวโดยสรุป ในการคน้หาขอ้มูลการทาํงานเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 

ส่วนใหญ่เลือกใชอิ้นเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุด สามารถ

ค้นหาข้อมูลแล้วนํามาใช้ได้ทันที มีข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้ งหน่วยงานท่ีดูแลด้าน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยตรง เช่น เว็บไซต์ของกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ หรือจาก

หน่วยงานอ่ืนท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวแ้ลว้ สามารถเขา้คน้หาขอ้มูลไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ หรือเวลาท่ีเกิด

ปัญหาข้ึนในการทาํงาน และตอ้งการขอ้มูลแบบเร่งด่วน 

ส่วนใหญ่สามารถรับทราบขอ้มูลจากโทรทศัน์ สามารถดูไดทุ้กช่องส่วนใหญ่จะดู

ช่อง 3 กบัช่อง 7 และมีดูจากอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเลือกดูไดง่้ายมาก บางท่ีใชดู้จากทีวี

ยอ้นหลงั สะดวกง่ายเพียงปลายน้ิวสมัผสั (พนกังานผา่ยผลิต, 2555) 

อยากรู้และศึกษาการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเชียนส่วนใหญ่จะดูจาก

อินเตอร์เน็ต อยา่งเดียว ท่ีวีไม่ค่อยไดดู้เท่าไหร่ อินเตอร์เน็ตสามารถท่ีจะดูทีวียอ้นหลงั

ได ้(เจา้หนา้ท่ีแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

ผลจากการวิจยัเร่ืองช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 

ช่องทางการรับสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่รับสารทางดา้นอินเตอร์เน็ต 

เพราะเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุดและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ี สามารถสืบคน้

ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา และสาํหรับวิทยโุทรทศัน์ นั้นมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนทุกช่องอยู่แลว้ มีตารางออกอากาศท่ีแน่นอนสามารถรับชม ไดท้ั้งภาพและเสียง สามารถ

เขา้ใจส่ือท่ีไดง่้ายข้ึน 

1.3 การรับรู้ข่าวสารและการนํามาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีการรับรู้ข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน สามารถนาํมาปรับและประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดใ้นเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ

ไดอ้ยา่งเสรี เน่ืองจากประเทศไทยมีค่าจา้งแรงงาน วนัละ 300 บาท ทาํให้แรงงานส่วนใหญ่ทาํงาน

ในโรงงานน้อยลง โรงงานจึงจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานต่างดา้วเพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การ

ขยายตลาดในภูมิภาค การส่งออกและการนาํเขา้ท่ีมีอตัราภาษีร้อยละศูนย ์บริษทัจาํเป็นตอ้งรักษา

ฐานลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ด ้และการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ใหเ้พิ่มมากข้ึน การศึกษาขอ้มูลควรศึกษาขอ้มูล

ใหช้ดัเจน เพื่อลดความผดิพลาดในการทาํงาน ดงับทสมัภาษณ์ดงัน้ี 

ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ตอนน้ีมีหลายช่องทางท่ีมีการให้

ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งเช่น 

เรารู้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ

สามารถมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือไดอ้ย่างเสรี ถา้ให้มองในธุรกิจส่ิงทอ หรือของ

บริษทัฯ เอง การสรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงาน ซ่ึงอาจไม่ใช่แรงงานฝีมือ เพราะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอนั้น พนกังานนั้นในไลน์ผลิต ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแรงงานฝีมือซ่ึง

สามารถฝึกฝนให้ชาํนาญงานได ้แต่ในปัจจุบนับริษทัฯ มีการดาํเนินนโยบายเร่ือง

ค่าจา้งแรงงานซ่ึงเท่ากนั คือ 300 บาท ในส่วนน้ีทาํให้มีคนมาสมคัรงานในโรงงาน

ลดลง เพราะหลายคนมองว่าถ้าเขา้มาในโรงงาน ก็อาจจะเหน่ือยกว่าทาํงานตาม

ห้างสรรพสินคา้ หรือร้านสะดวกซ้ือใหญ่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดันครปฐมมากมายได ้

แต่ก็เป็นผลดีกบับริษทัฯ ตรงท่ีว่า เราสามารถหาแรงงานต่างด้าว จากประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนไดง่้ายข้ึน เร่ืองกฎหมายหรือการทาํเร่ืองรับสมคัรแรงงานต่างดา้วก็

ง่ายข้ึน ในส่วนน้ีก็จะเป็นผลดีต่อบริษท่ัฯ เช่นกัน (ผูจ้ ัดการแผนกธุรการ/จัดซ้ือ, 

2555) 

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ข่าวสารเพื่อนาํมาประยุกต์ใชใ้นงานบริษทัฯ มีความจาํเป็น 

เพราะในอนาคตเม่ือประเทศไทยเขา้สู่อาเซียนแลว้ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดนโยบายเพื่อให้

สอดคลอ้งกบักฎ และระเบียบขอ้ปฏิบติัของอาเซียน 
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การท่ีจะเรียนรู้หรือรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเร่ือง

สาํคญัในการ ปรับวิธีการทาํงานเป็นอยา่งมาก ถา้ใหม้องในเร่ืองของงานขาย ทางขาย

เอง ก็มีทั้งขายในประเทศ และต่างประเทศ มีทั้งขายตรงและผ่านเอเยน่ต ์ซ่ึงเซลลทุ์ก

คนจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมและวิเคราะห์ไดว้่าตอ้งหากลยทุธ์ใดบา้งท่ีจะไม่ใหคู่้แข่ง

เขา้มาแข่งกับเราได้ หรือจะทาํวิธีใดบ้างท่ีจะให้ลูกคา้เก่ายงัอยู่กับเราต่อไป และ

วิธีการหาลูกคา้ใหม่ในแถบอาเซียนด้วยกนั เพราะในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะถึง การ

ส่งออกในภูมิภาคน้ีก็จะกลายเป็นภาษีท่ีร้อยละ 0 เราตอ้งหาวิธีการส่งออกไปภูมิภาค

อาเซียนให้ไดม้ากท่ีสุด เพราะจะเป็นการขยายตลาดไปในตวั แต่ในทางกลบักนัการ

แข่งขนัในประเทศกจ็ะสูงข้ึน เพราะการนาํเขา้กจ็ะลดภาษีร้อยละ 0 เช่นกนั เราจึงตอ้ง

ให้ความสําคญักบัลูกคา้ภายในประเทศเช่นเดียวกนั การบริการหลงัการขายถือเป็น

เร่ืองสําคญัท่ีจะทาํให้ลูกคา้อยู่กบัเรา และดาํเนินธุรกิจกบัเราตลอดไป (ผูจ้ดัการฝ่าย

ขาย, 2555)  

สาํหรับการปรับตวัหรือประยุกตข่์าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี

ไดรู้้มานั้น เราเองตอ้งเขา้ใจเสียก่อนวา่เราตอ้งการจะรู้อะไรเก่ียวกบั AEC และอาจจะ

หาขอ้มูลท่ีคิดว่าถูกตอ้ง โดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากหลายๆท่ี เพื่อให้เกิดความแน่ชดัใน

ขอ้มูลมากท่ีสุด เพราะถ้าได้ขอ้มูลท่ีผิดพลาดก็จะทาํให้เราทาํงานท่ีผิดพลาด เม่ือ

ผิดพลาด ผลท่ีตามมาอาจเป็นเร่ืองใหญ่กบับริษทัฯ ทุกอยา่งเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดเรา

จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลท่ีมนัแน่ใจแลว้ว่าสามารถนาํไปปรับใชก้บัวิธีการทาํงานของเรา

ไดโ้ดยไม่ผิด เพราะอยา่งงานบญัชี เป็นอะไรท่ีจะผิดพลาดไม่ไดเ้ลย หรือถา้ผิดก็ตอ้ง

ผดินอ้ยท่ีสุด เพราะจะมีผลกระทบในหลายๆฝ่าย ดงันั้น จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีแน่นอน 

อย่างเช่นการขอยื่นเอกสารขอแบบฟอร์มต่างๆ เราจําเป็นต้องแม่นในข้อมูลว่า 

เอกสารท่ีใชมี้อะไรบา้ง และยื่นกบัหน่วยงานใด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

ทาํงาน จึงจาํเป็นต้องมีการตรวจสอบและคน้หาขอ้มูลให้ถูกต้องก่อนทาํการยื่น

เอกสารต่างๆ (ผูจ้ดัการแผนกบญัชี, 2555) 

กล่าวโดยสรุป ในการคน้หาขอ้มูลเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ควรหาขอ้มูล

จากหลายๆแหล่ง เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล และให้เกิดการผิดพลาดน้อยท่ีสุด เพราะอาจมี

ผลกระทบต่อการทาํงานในหลายฝ่ายตามมา 
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การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเชียนมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการขายได้เพิ่มมากข้ึน ทาํให้มีการเพิ่มการผลิตมากข้ึน

เหมือนกนั (พนกังานฝ่ายขาย, 2555) 

ผมว่ามีผลต่อการทาํงานมากนะ ทุกแผนกมีงานทาํมากข้ึน จนชัว่โมงการทาํงาน

ท่ีทาํอยู่ อาจจะไม่เพียงพอ จึงตอ้งเพิ่มชั่วโมงการทาํงานมากข้ึน ทาํให้พนักงานมี

รายไดม้ากข้ึน (เจา้หนา้ท่ีแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

ผลจากการวิจยัเร่ืองการรับรู้ข่าวสารและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน พบว่า

การรับรู้ข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถนาํมาปรับและประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานโดย

จาํเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลก่อน เช่น การหาขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้  ตวัแทนจาํหน่าย บริษทัฯผูผ้ลิต

วตัถุดิบ หรือแม◌้กระทัง่เอกสารต่างๆ ท่ีตอ้งมีการติดต่อกบัทางภาครัฐ เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลของการเคล่ือนยา้นแรง

งานฝีมืออยา่งเสรี ทาํให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วเพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจาํเป็นตอ้งรักษา

ฐานลูกคา้เดิมและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ 

 

ตอนที ่2 การเตรียมความพร้อมของพนักงานเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเตรียมความพร้อมเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของบริษทั ไทยโทเรเทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน)  จากผูบ้ริหารทางดา้น บญัชีการเงิน 

ธุรการ/จดัซ้ือ และ งานขาย จาํนวน 3 ท่าน ทาํให้ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลในเร่ืองการเตรียมความพร้อม

เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัน้ี 

2.1 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง และลกัษณะงาน 

2.2 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

2.3 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นการทาํงานของพนักงานใน

บริษทัฯ 

 

2.1 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านโครงสร้าง และลกัษณะงาน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่า การเตรียมความพร้อมด้านการเปล่ียนแปลง

ทางด้านโครงสร้างและลักษณะงาน หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่องานและ
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ความสมัพนัธ์ทางดา้นอาํนาจหนา้ท่ี โดยบริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของเน้ือหาและขอบเขต

ของงาน ตลอดจนการจดัแผนกและการแบ่งฝ่ายเสียใหม่ และ การเปล่ียนแปลงลกัษณะของงาน 

หมายถึง การเปล่ียนและปรับปรุงงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการทาํงานภายใน

บริษัทฯ ให้เขา้กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิผลและเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงับทสมัภาษณ์ดงัน้ี 

ทางด้านงานขาย บริษทัฯ มีการคา้ขายทั้ งท่ีเป็นส่งออก และในประเทศ ซ่ึง

สามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ ถา้เป็นดา้นส่งออก หรือ Export บริษทัฯใชว้ิธีการส่งออกท่ี

เรียกว่าการส่งออกทางออ้ม  คือ การท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้ผูอ่ื้นทาํหนา้ท่ีในส่วนท่ี

เป็นการส่งสินคา้ออกแทนตนเอง โดยมีทั้ง ท่ีเป็นตวัแทนการส่งออก หรือ เอเยน่ตท่ี์

ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษา ติดต่อกบัลูกคา้ปัจจุบนั ทาํการโฆษณา และส่งเสริมการ

จาํหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย แมก้ระทัง่ในกรณีท่ียอดขายลดลงตวัแทนก็แนะนาํใหใ้ชว้ิธี

อ่ืนๆเพื่อให้รักษาตลาดไวไ้ด ้ และบริษทัส่งออก ชิปป้ิง ซ่ึงมีความชาํนาญในส่วน

ของการคา้ขายกบัต่างประเทศอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวฒันธรรม กฎหมาย 

ตวัแทนการนําเข้าในต่างประเทศ หรือแม้กระทัง่กระบวนการทางศุลกากรของ

ประเทศคู่คา้ ดงันั้นเซลลท่ี์ดูแลการส่งออก จาํเป็นตอ้งรู้และศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการ

เปิดตลาดเพ่ือส่งออกสู่ต่างประเทศ และศึกษาว่าประเทศใดในอาเซียนท่ีเป็นคู่แข่ง 

หรือสามารถเป็นพนัธมิตรทางด้านการคา้ได้บา้ง รวมถึงศึกษาในเร่ืองถ่ินกาํเนิด

สินค้า ซ่ึงเก่ียวกับมาตรการการลดอัตราภาษีให้เป็นร้อยละศูนยแ์ละอาจต้องทาํ

การตลาดส่งขายในทวีปอาเซียนให้มากข้ึนเพราะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนคร้ังน้ี

เป็นการลดภาษีนาํเขา้ และส่งออกเป็นร้อยละศูนยเ์ช่นกนั และสําหรับงานขายใน

ประเทศ หรือDomestic บริษทั ฯ ใชว้ิธีการทั้งทางตรงและทางออ้ม การขายโดยตรง 

คือ มีการส่งสินคา้ของบริษทัฯไปสู่ลูกคา้โดยตรงไม่ผา่นเอเยน่ต ์ซ่ึงเป็นการดีในเร่ือง

การขายโดยตรง เพราะว่าการขายโดยตรงน้ีเป็นการไดพ้บเจอลูกคา้โดยตรง สามารถ

ส่ือสารกนัโดยไม่ผา่นคนกลาง เป็นการรับรู้วา่ ความตอ้งการหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

ลูกคา้เป็นอยา่งไร และสามารถแกไ้ขปัญหาหรือทาํการเจรจากบัลูกคา้ไดท้นัที และ

ทางออ้ม ซ่ึงเป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ดงันั้นพนกังานการตลาดท่ีดูแลงานขาย

ในประเทศ จาํเป็นตอ้งรู้และศึกษาเพิ่มเติมและวิเคราะห์ว่า ในประเทศไทย มีคู่แข่ง

หรือพนัธมิตรใดบา้งท่ีทาํอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ และตอ้งเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

เพราะเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ ไม่เพียงแต่คู่แข่งในประเทศเท่านั้น 

แต่ยงัมีคู่แข่งจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนัท่ีจะเขา้มาแย่งลูกคา้ ดงันั้น 
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การบริการหลงัการขายถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้ทาํการซ้ือ-ขายกบับริษทัฯ

ต่อไป (ผูจ้ดัการฝ่ายขาย, 2555) 

กล่าวโดยสรุป  งานขายนั้นแบ่งเป็น 2 งาน หลกั ไดแ้ก่ งานส่งออก และขายใน

ประเทศ สําหรับงานส่งออก (Export) บริษัทฯ จะขายผ่านเอเย่นต์ ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลลูกคา้ เพิ่ม

ยอดขาย และหาลูกคา้เพิ่มใหก้บับริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมีชิปป้ิงท่ีช่วยทาํหนา้ท่ีดูแลการส่งออก 

ดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสาร พิธีการต่างๆกบัทางกรมศุลกากร สามารถสอบถามขอ้มูลวิธีการท่ี

ถูกตอ้งในการปฏิบติังานต่างๆได ้สาํหรับพนกังานขายตอ้งดูแล ตอบปัญหาเก่ียวกบังานขายทั้งหมด 

ตกลงกบัลูกคา้ทั้งเร่ืองจาํนวนท่ีสั่งซ้ือและราคา ศึกษาว่าประเทศใดในอาเซียนท่ีเป็นทั้งคู่แข่ง และ

พนัธมิตร เพื่อเป็นการหาลูกคา้เพิ่ม และรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้ 

งานขายในประเทศ (Domestic) บริษทัฯ มีทั้งขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย และขายตรง 

สําหรับงานขายตรง มีขอ้ดีคือพนักงานสามารถติดต่อกบัลูกคา้ไดท้นัทีท่ีเกิดปัญหาไม่ตอ้งผ่าน

เอเยน่ต ์สามารถพดูคุยรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกบัลูกคา้ได ้

อีกทั้งพนกังานตอ้งศึกษาวิเคราะห์ว่าประเทศใดท่ีจะเขา้มาเป็นคู่แข่งสาํคญั และตอ้งหาวิธีการหรือ

มาตรการท่ีทาํใหลู้กคา้ไวว้างใจ มีการบริการหลงัการขาย ตอบคาํถามลูกคา้อยา่งตรงไปตรงมา เพื่อ

รักษาฐานลูกค◌้าเดิมไวใ้หค้งอยูก่บับริษทัฯ ต่อไป  

ดา้นธุรการ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นธุรการ และ ดา้นการจดัซ้ือ สาํหรับดา้น

ธุรการ เป็นการดูแลเก่ียวกบัพนกังานภายในองคก์ร รวมถึงทางดา้นดูแลสวสัดิการ

ของพนกังาน ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายส่วนงานต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะเขา้สู่ 

AEC น้ี สามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงมองว่ามีทั้งผลดีและผลเสียท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบับริษทัฯได ้ผลดีคือ แรงงานประเทศเพื่อนบา้นให้ความสนใจเขา้มาเป็น

พนักงานในบริษทัฯ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัแรงงานทางดา้น ส่ิงทอไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

แรงงานฝีมือ เน่ืองจากฝึกฝนได ้แต่แรงงานท่ีสนใจทาํงานในดา้นส่ิงทอมีจาํนวนนอ้ย

เพราะแรงงานส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทาํงานตามห้างร้านหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 

ซ่ึงให้ค่าจา้งในราคาท่ีเท่ากนัแต่ในลกัษณะงานหลายคนมองว่าเป็นงานท่ีสบายกว่า  

แต่ในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินนโยบายตามรัฐบาล คือ มีการจ่ายค่าแรงขั้นตํ่า 300 

บาท และมีสวสัดิการต่างๆ เช่น ค่าตาํแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล มีหอพกั โบนสั ค่าเช่า

บา้น เพื่อดึงดูดให้แรงงานสนใจมาสมคัรงาน และเร่ิมรับสมคัรแรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบา้นเพื่อรับเขา้มาเป็นพนักงานมากข้ึนสําหรับผลเสีย คือ อาจทาํให้เกิดการ

เคล่ือนยา้ยของแรงงานฝีมือของไทยไปประเทศท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ดงันั้น ใน

การสรรหาพนกังานตอ้งมีการรับมือการเปล่ียนแปลงมากข้ึนเพราะการสรรหาจะยาก

ข้ึน มีการแข่งขนักนัมากข้ึน และตอ้งเพิ่มวิธีการสรรหาเพิ่มมากข้ึน ไม่ใช่แค่ผา่นเพียง
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บริษทัรับจา้งจดัหางานเท่านั้น และสาํหรับดา้นการจดัซ้ือ ลกัษณะงานของจดัซ้ือก็ยงั

คงไวซ่ึ้งลกัษณะเดิม แต่เม่ือเขา้สู่ AEC แลว้พนักงานจดัซ้ือจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูล

ทางดา้นวตัถุดิบท่ีจะนาํมาผลิตสินคา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการลดตน้ทุนการผลิต จากท่ีเคย

ซ้ือจากประเทศท่ีไม่มีการลดภาษีนาํเขา้ จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลว่าในสมาชิกประเทศ

อาเซียน   ท่ีอยู่ในกลุ่ม AEC นั้น หากประเทศใดมีวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรตรงตาม

คุณสมบติัเดิมตามท่ีบริษทักาํหนด  สามารนําไปลดภาษีนําเขา้ได้ เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนการผลิตใหก้บับริษทั (ผูจ้ดัการแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

กล่าวโดยสรุป งานธุรการ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ธุรการ และจดัซ้ือ สําหรับงาน

ธุรการ ดูแลการเพิ่มสวสัดิการของพนกังาน เพื่อดึงดูดพนกังานเก่าให้ทาํงานอยู่กบับริษทัฯ ต่อไป 

และสร้างความสนใจให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจสมคัรงานกบับริษทัฯ เพราะในปัจจุบนั ผูท่ี้สนใจ

มาสมคัรงานเป็นพนักงานปฏิบติัการในโรงงานประเภทส่ิงทอนั้นมีจาํนวนน้อยลง เพราะมองว่า

เป็นงานท่ีเหน่ือย ร้อน และลาํบาก อีกทั้ งค่าแรงขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวเ้ท่ากัน ดังนั้ น บริษัทฯ จึง

จาํเป็นตอ้งหามาตรการเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยการเพิ่มสวสัดิการพนกังาน เช่น มีโบนสั หอพกั 

เพิ่มค่ารักษาพยาบาลรายปี  

งานจดัซ้ือ พนกังานทาํหนา้ท่ีดูแลและหาขอ้มูลทางดา้นวตัถุดิบ และเคร่ืองจกัร ท่ีจะ

นาํมาผลิต หาขอ้มูลว่าประเทศใดในอาเซียน มีวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรตรงตามคุณสมบติัเดิมตามท่ี

บริษทักาํหนด เพื่อเป็นการลดภาษีนาํเขา้และลดตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ 

ดา้นบญัชี จากการดูแลเก่ียวกบัการจดัทาํเอกสารต่างๆ เช่น Form D, JTEPA 

หรือ AJCEP ซ่ึงเป็นลกัษณะงานท่ีอาจคลา้ยหรือลกัษณะเดียวกนักบั AEC หรืองานท่ี

ตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น กรมศุลกากร กรมการคา้ต่างประเทศ 

พนกังานจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็น AEC เพื่อความรวดเร็ว

ในการยื่นและจัดทาํเอกสารต่างๆ ให้กับบริษทัฯ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการ

ดาํเนินการ พนกังานจาํเป็นตอ้งรู้ว่าตอ้งเพิ่มหรือลดเอกสารใดลงบา้ง (ผูจ้ดัการแผนก

บญัชี, 2555) 

กล่าวโดยสรุป สําหรับงานบญัชี พนักงานควรศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองเอกสาร กฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป และการติดต่อกบัหน่วยงานราชการใดบา้ง เม่ือเขา้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนวา่มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับส่ิงใดบา้ง เพื่อการทาํงานท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็วในการทาํงาน 

ผลการวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง และ

ลกัษณะงาน พบว่าบริษทัมี 3 แผนก คือ แผนกขาย ซ่ึงประกอบดว้ยจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความ

พร้อมด้านการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างและลกัษณะงาน สรุปได้ว่าบริษทัฯ ยงัไม่มีการ

วางแผนท่ีจะจดัตั้งแผนกใหม่ข้ึนมาเพื่อรองรับใหส้อดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เป็น
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การเตรียมความพร้อมในการทาํงานของแต่ละแผนกเสียมากกว่า ตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติมมากข้ึน 

เช่น แผนกขาย ตอ้งศึกษาทั้งท่ีเป็นคู่แข่งและพนัธมิตรท่ีอยู่แถบอาเซียนดว้ยกนั ทางดา้นธุรการ ก็

ตอ้งมีการเพิ่มวิธีการสรรหาบุคคลากรมากข้ึน ไม่ใช่แค่ผ่านเพียงบริษทัรับจา้งจดัหางานเท่านั้น 

ทางดา้นจดัซ้ือก็จาํเป็นตอ้งศึกษาหาแหล่งวตัถุดิบจากทางอาเซียนให้มากข้ึนเพ่ือเป็นการลดตน้ทุน

การผลิต และสาํหรับทางดา้นบญัชีพนกังานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมของกฎต่างๆ เพื่อความ

รวดเร็วในการยืน่และจดัทาํเอกสารต่างๆ ใหก้บับริษทัฯ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการดาํเนินการ 

2.2 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ี 

จากการสมัภาษณ์และสงัเกต พบวา่ การพยายามนาํแนวทางใหม่มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

มีการนาํวิทยาการหรือเทคโนโลยไีปใชใ้นบริษทัฯ เช่น การนาํโปรแกรมการซ้ือขาย และโปรแกรม

ต่างๆท่ีบริษทัตอ้งนาํไปใช ้ การเติมอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆให้ครบและสมบูรณ์ท่ีสุด ตลอดจนมี

การเตรียมผูดู้แลและรักษาระบบไวโ้ดยเฉพาะ เทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถวดัไดว้่าการลงทุนนั้น

คุม้ค่า ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

การเตรียมความพร้อมด้านเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงถา้นึกถึงคาํว่า              

เทคโนโลยีจะนึกถึงว่ามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น บริษทัฯ จาํเป็นตอ้ง

ปรับตัวให้พร้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานไม่ว่าจะเป็น 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือแมก้ระทัง่โทรศพัท์ อุปกรณ์ทุกอย่างท่ีเป็น

เทคโนโลยถืีอเป็นส่ิงจาํเป็นในการทาํงาน เพราะจะมีผลทาํใหก้ารทาํงานสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งข้ึน อย่างเช่น การติดต่อกบัลูกคา้ต่างประเทศผ่านทางอีเมล์ ถา้เกิดระบบ 

lead lines เสีย หรือเกิดเหตุขดัขอ้งเกิดข้ึนทาํใหติ้ดต่อกบัลูกคา้ไดล้าํบาก ไม่สามารถ

ตอบคาํถามของลูกคา้ไดท้นัที อาจสร้างความไม่พอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เพราะบางทีอาจ

เป็นเร่ืองด่วนท่ีตอ้งการคาํตอบในทนัที ดงันั้น การซ่อมบาํรุงดูแลอุปกรณ์เหล่าน้ึจึง

เป็นเร่ืองสาํคญัในการติดต่อส่ือสารในยคุปัจจุบนัเป็นท่ีสุด (ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ,2555) 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ใชอี้เมลใ์นการติดต่อกบัทาง Supplier ในการจดัซ้ือทั้งในและ

ต่างประเทศ อีเมลถื์อว่าเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํงานในยคุปัจจุบนั และสามารถใชเ้ป็น

หลกัฐานยนืยนัการทาํงานไดอี้กดว้ย ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยใีนงานซ้ือ-ขายเป็นเร่ือง

สาํคญัอยา่งมาก  (ผูจ้ดัการแผนกธุรการ/จดัซ้ือ ,2555) 

กล่าวโดยสรุป การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนั้ น บริษทัฯตอ้งยอมรับและ

ปรับตวัให้พร้อมเสมอกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยียงัรวมถึง อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เช่น 
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โทรศพัท ์หรือ คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่าน้ีมีความสาํคญัอยา่งมากในการติดต่อกบัลูกคา้ 

ดงันั้น ควรบาํรุงดูแลรักษา เพื่อใหก้ารทาํงานไม่เกิดความขดัขอ้ง ล่าชา้ ซ่ึงอาจสร้างความไม่พอใจ

ใหก้บัลูกคา้ และอาจเกิดความเสียหายใหก้บับริษทัฯได ้

บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีฝ่ายดูแลและรักษาระบบด้านน้ีโดยเฉพาะ อีกทั้งรวมถึง

ระบบโปรแกรมต่างๆ ท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างไวแ้ลว้ เป็นระบบตั้งแต่คิดตน้ทุน จนถึง

งานขาย ซ่ึงถือว่าตั้งแต่เร่ิมซ้ือจนจบกระบวนการขาย ซ่ึงถือว่าเป็นการใชเ้ทคโนโลยี

ให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด และเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มองว่าน่าจะ

เป็นระบบปฏิบติัการเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น พวกโปรแกรมต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีบริษทัก็

พร้อมท่ีจะปรับ เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการทํางานของพนักงานได ้

(ผูจ้ดัการแผนกบญัชี, 2555)   

กล่าวโดยสรุป บริษทัฯ มีพนกังานท่ีดูแลดา้นระบบสารสนเทศโดยตรง ส่ิงท่ีเปล่ียนไป 

คือ ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯกพ็ร้อมปรับเพื่อใหเ้ขา้กบัการทาํงาน และเกิดความ

สะดวกและง่ายในการดาํเนินงาน เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

ผลการวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี พบว่า

การเตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยีนั้นเป็นเร่ืองสําคญัมากในการติดต่อส่ือสารยุคปัจจุบนั ไม่

เพียงแค่ระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ยงัรวมถึงอุปกรณ์สาํนักงานต่างๆ ท่ีตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อ

รองรับกบัระบบปฏิบติัการใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึน และบริษทัฯก็พร้อมท่ีจะลงทุนดา้นสารสนเทศเพื่อ

ความสะดวกและง่ายในการดาํเนินงานและใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านการทาํงานของพนักงานในบริษัทฯ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่า ในแต่ละแผนกไม่มีการเปลียนแปลงทางดา้นการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัฯ แต่มีความคิดเห็นว่า ถา้เขา้สู่ประชาคมอาเชียนในปี 2558 ในแต่ละ

แผนกตอ้มมีการเปล่ียนแปลง เช่น แผนกฝ่ายบญัชี อาจตอ้งมีการสรรหาหาบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในดา้นน้ีโดยตรงเขา้มาทาํงานและจดัส่งพนักงานเขา้ไปอบรม แผนกธุรการ/จดัซ้ือ 

ควรจดัส่งพนกังานเขา้ไปอบรม ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

การเปล่ียนแปลงการทํางานของพนักงานในแผนกขายนั้ นอาจยงัไม่มีการ

เปล่ียนแปลงในตอนน้ี เพราะว่าเราอาจยงัไม่รู้ว่าจะมีการโยกใครไปทาํตาํแหน่งใดบา้ง 

แต่ในขณะเดียวกนั เรามีพนกังานท่ีอยูใ่นทีมขายดูแลงานเก่ียวกบัดา้นน้ีอยูแ่ลว้ และถือ

ว่าพนกังานเหล่าน้ีเป็นผูมี้ความรู้อยู่แลว้เก่ียวกบังานท่ีทาํ อย่างเช่น ตอนท่ีเราเร่ิมทาํ 
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ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญ่ีปุ่น (AJCEP) ใหม่ๆ ช่วงแรก เราก็ส่ง

พนกังานของเราท่ีดูแลดา้นส่งออก (Export) เขา้รับการอบรม ว่าบริษทัฯ จะไดห้รือเสีย

สิทธ์ิใดบา้ง ถา้เขา้ร่วมกบั AJCEP ในคร้ังนั้น และบริษทัฯ ของเรามี Shipping เขา้มา

นั่งในบริษัทฯ อยู่แล้ว เราสามารถหาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลจากพนักงาน 

outsourceไดท้นัที ทาํใหก้ารทาํงานสะดวกและราบร่ืนมากข้ึน สาํหรับ พนักงานท่ีดูแล

ด้านน้ี เราก็ยงัให้ทาํงานส่วนน้ีไปก่อน จนกว่า ใน ปีพ.ศ. 2558 อาจตอ้งดูความ

เหมาะสมหรือมีการหมุนเวียนการทาํงานอีกที (ผูจ้ดัการฝ่ายขาย, 2555) 

กล่าวโดยสรุป สาํหรับงานขายนั้น ยงัไม่มีการเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือ มีการรับคน

เขา้มาเพิ่ม เพราะในการทาํงานปัจจุบันนั้ น มีพนักงานท่ีดูแลงานลักษณะน้ีโดยตรง แต่ได้ส่ง

พนักงานเขา้รับการอบรม สัมมนา เพิ่มเติมในหัวขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และ ถา้ในกรณีเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ พนักงานท่ีดูแลดา้นน้ีอยู่ยงัไม่สามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามกฎต่างๆ  อาจตอ้งดูความเหมาะสมหรือมีการหมุนเวียนการทาํงานอีกคร้ัง 

สําหรับการเปล่ียนแปลงการทํางานของพนักงานแผนกบัญชี ก็ยงัไม่มีการ

เปล่ียนแปลงหน้าท่ี ยงัไม่มีการหมุนเวียนงานกันในตอนน้ี เน่ืองจากงานบัญชี 

จาํเป็นตอ้งมีทกัษะในงานแต่ละประเภท เช่น งานคิดตน้ทุน หรือเอกสารประจาํเดือน 

ซ่ึงงานเหล่าน้ี ถา้มีการหมุนเวียนงาน หรือเปล่ียนหน้าท่ีกนั ตอ้งมีการฝึกฝนกนัใหม่ 

ทาํใหเ้สียเวลาและงานไม่เดินหนา้ จึงจาํเป็นตอ้งคอยดูกนัต่อไปว่า เม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนแลว้ งานบญัชีท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีผลกระทบต่องานตรงส่วนไหนบา้ง 

หรือเม่ือมีผลกระทบเกิดข้ึน อาจตอ้งสรรหาบุคลากรเขา้มาเสริมทีมท่ีมีความรู้ดา้นน้ี

โดยตรงเพื่อเขา้มาให้ บริษทัฯ ได้เดินหน้าต่อไป และจาํเป็นตอ้งส่งให้พนักงานใน

แผนกเขา้รับการอบรมในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดว้ย เพื่อเป็นทกัษะในการ

ทาํงานต่อไป (ผูจ้ดัการแผนกบญัชี, 2555) 

กล่าวโดยสรุป งานบญัชี ยงัไม่มีการหมุนเวียนงาน เพราะเน่ืองจากงานบญัชีนั้นเป็น

งานท่ีใช้ทกัษะ และเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจตอ้งดูว่ามีผลกระทบต่องานส่วน

ใดบา้ง หรือเม่ือมีผลกระทบ อาจสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาเสริมในแผนก  

งานทางดา้น ธุรการ / จดัซ้ือ ในงานดา้นน้ีก็ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงงานเช่นกนั 

แต่จําเป็นต้องมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะทางด้านจัดซ้ือว่ามี
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ผลกระทบใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มด้านใดบา้ง และเม่ือ

อบรมหรือสัมมนามาแลว้ จาํเป็นตอ้งให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรมจดัทาํเป็นรายงานแลว้

รายงานผลสรุปการอบรมให้กบัผูอ่ื้นไดรู้้เช่นกนั สําหรับงานดา้นธุรการ ส่วนใหญ่

เนน้การทาํเอกสาร ประสานงาน สรรหาบุคลากร  งานด้านน้ีอาจตอ้งศึกษาเก่ียวกับ

ตวับทกฎหมายมากข้ึนในการสรรหาพนกังาน เน่ืองจากเม่ือ เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนแลว้จะเป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออย่างเสรี ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา

ดา้นกฎหมายใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ  (ผูจ้ดัการแผนกธุรการ/จดัซ้ือ, 2555) 

กล่าวโดยสรุป งานทางดา้น ธุรการ / จดัซ้ือ ยงัไม่มีการหมุนเวียนงานเช่นกนั แต่เนน้

การส่งพนักงานเขา้รับการอบรม สัมมนา แลว้ให้พนักงานนําความรู้ท่ีได้มาเผยแพร่ต่อเพื่อน

พนกังานดว้ยกนั และจดัทาํเป็นรายงาน เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลของบริษทัฯ  

ผลการวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นการทาํงานของ

พนกังานในบริษทัฯ พบว่าในการเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงการทาํงาน ไดด้งัน้ี  ในปี 

พ.ศ.2558 ท่ีทางบริษทัฯเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือยา้ยงาน

ให้กบัพนกังานโดยให้แต่ละคนยงัคงทาํงานท่ีรับผดิชอบของตวัเอง ซ่ึง แต่ละแผนกของบริษทัฯ มี

ผูดู้แลรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว เช่น ตอนท่ีบริษัทฯเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ              

อาเซียน – ญ่ีปุ่น หรือ AJCEP  บริษทัฯ ก็มีการจดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือนาํมาใชก้บัการ

ปฏิบติังานจริง และยงัมีบริษทัท่ีเป็น ชิปป้ิงท่ีมีความรู้ดา้นน้ีโดยตรงสามารถสอบถามหรือปรึกษา

ขั้นตอนการทาํงานไดต้ลอดเวลาทั้งเร่ืองการเดินเอกสารพิธีการทั้งขาเขา้ และขาออก  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 

 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง  “การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ 

จํากัด (มหาชน) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) วิธีวิทยาการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 

1) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารของพนกังานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อศึกษาแนวทาง

การเตรียมความพร้อมของพนักงาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผผลเป็นเป็นประเดน็สาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. การเตรียมความพร้อมของพนกังาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

สรุปผลการวจัิย 

1.  การเปิดรับข่าวสารเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเปิดรับข่าวสารประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

บริษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกดั (มหาชน)  จากพนักงาน ทางดา้น บญัชีการเงิน ธุรการ/

จดัซ้ือ และการขาย จาํนวน 9 ท่าน ทาํให้ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลในเร่ืองการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่ ในปัจจุบนัมีการส่ือสารจากทางภาครัฐในหลายๆช่องทางการส่ือสาร 

ซ่ึงช่องทางท่ีส่ือสารท่ีเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด ก็คือ ทางด้านอินเตอร์เน็ต และวิทยุโทรทัศน์ 

รองลงมา ซ่ึงในปัจจุบนัมีการประชาสัมพนัธ์ถึงในอนาคตว่าประเทศไทยและอีก 9 ประเทศจะตอ้ง

รวมกนัเป็นอาเซียน เพื่อใหเ้กิดการลงทุนท่ีเสรีมากข้ึน รวมถึงมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ จากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงาน         

บริษทัฯ นั้น ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสารเพื่อการปรับตวัและวิธีการทาํงานไดเ้ป็น            

3 อยา่ง ดงัน้ี 
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1.1 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.2 ช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.3 การรับรู้ข่าวสารและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

 

1.1 ความรู้เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

พนักงานมีความรู้เ ก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับหน่ึง จากการ

ประชาสมัพนัธ์จากทั้งทางภาครัฐและเอกชนท่ีนาํเสนอหลายแง่มุม เม่ือประเทศไทย เขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะไดห้รือเสียประโยชน์อยา่งไรบา้ง รับรู้ว่าประเทศ

ไทยกาํลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ก็ยงัไม่รู้ว่ามีผลกระทบกบับริษทัฯในดา้นใด 

เน่ืองจาก การวิเคราะห์ต่างๆ ท่ีออกตามช่องทางการส่ือสารทัว่ไปนั้น ส่วนใหญ่มกัวิเคราะห์ใหเ้ห็น

ถึงภาพรวมของประเทศมากกว่า ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรือส่วนใหญ่

เนน้ไปท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) การรับรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในบริษทัฯ นั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่า เรามีความจาํเป็นตอ้งรู้เร่ืองประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพราะมีผลกระทบทั้งในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน ดงันั้น จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 

หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติม ถึงผลดี หรือ ผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 

1.2 ช่องทางการรับข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

พนกังานรับสารจากช่องทางส่ือสารทางดา้นอินเตอร์เน็ต และวิทยโุทรทศัน์ มากท่ีสุด 

เพราะเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงง่าย และเขา้ใจในรายละเอียดได้ง่ายท่ีสุด สําหรับทางด้าน

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา และทุก

สถานท่ี เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายท่ีสุดอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้นัทีในเวลาท่ี

ตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติม และทางดา้นวิทยุโทรทศัน์เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด 

เพราะสามารถเห็นไดท้ั้งภาพและเสียง ทาํใหผู้รั้บชมสามารถเขา้ใจ และรับรู้สารและสามารถเขา้ใจ

ถึงสารท่ีตอ้งการส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด  
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1.3 การรับรู้ข่าวสารและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 

การรับรู้ข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถนาํมาปรับและประยกุตใ์ชใ้น

การทาํงานไดโ้ดยตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ การคน้หาขอ้มูลทาํไดห้ลายวิธี เช่น 

การคน้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต หรือการดูโทรทศัน์  การรับรู้และติดตามข่าวสารเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั

มาก เพราะขอ้มูลจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจาํเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในสายงานของตวัเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 

หรือนอ้ยท่ีสุด และความรวดเร็วในการดาํเนินธุรกิจ 

 

ตอนที ่2 การเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเตรียมความพร้อมเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของบริษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน)  จากผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทางดา้น 

บญัชีการเงิน ธุรการ/จดัซ้ือ และการขาย จาํนวน 3 ท่าน ทาํใหผู้ว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลในเร่ืองการเตรียม

ความพร้อมเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัน้ี การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็น

การเปล่ียนแปลงท่ีบริษทัฯ ตอ้งประสบ พนักงานของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้การทาํงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตวัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหอ้ยูร่อดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์

บริษทัฯ กาํหนดไว ้โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558 นั้น ถือไดว้่าเป็น

การเปล่ียนแปลงบริษทัฯ อีกรูปแบบหน่ึง ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งมีการเตรียมความพรัอมทั้ง 3 ดา้น

ดงัน้ี  

2.1 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้าง และลกัษณะงาน 

2.2 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

2.3 การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นการทาํงานของพนกังานในบริษทัฯ 

  

2.1 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านโครงสร้าง และลกัษณะงาน 

การเปล่ียนแปลงของบริษทัเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษทัฯจาํเป็นตอ้งมี

การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างและลกัษณะงาน โดยนโยบายของ
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บริษทัฯ ยงัไม่มีการวางแผนท่ีจะจดัตั้ งแผนกใหม่ข้ึนมาเพ่ือรองรับให้สอดคลอ้งกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  แต่ใหแ้ต่ละแผนกมีการเตรียมความพร้อมของพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

งานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะงานคลา้ยแบบเดิม อย่างเช่นลกัษณะงานของ ความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น หรือ AJCEP ซ่ึงมีลกัษณะงานคลา้ยกบัการทาํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อยู่แล้ว และพนักงานท่ีดูแลรับผิดชอบในงานท่ีทาํจําเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละลกัษณะงาน รวมทั้งตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

การศึกษาขอ้มูลนั้นนาํมาปฏิบติังานจริง เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเกิดขอ้ผดิพลาดใหน้อ้ยท่ีสุดใน

การปฏิบติังาน 

2.2 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ี 

การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นเร่ืองสําคญัมากในการติดต่อส่ือสาร           

ยุคปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัดา้นเทคโนโลยีมาโดยตลอด บริษทัฯ มีพนักงานท่ีดูแล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  ดูแลระบบการปฏิบัติงานของทั้ งบริษัทฯ ซ่ึง มีทั้ ง

ระบบปฏิบติัการทั้งทางดา้นงานขาย งานบุคคล งานซ้ือ และ งานทางดา้นการบญัชี ซ่ึงพร้อมจะปรับ

ให้ทนักบัการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และบริษทัฯก็พร้อมท่ีจะลงทุนดา้นสารสนเทศ

เพื่อความสะดวกและง่ายในการดาํเนินงานและให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด และส่ิงท่ีเปล่ียนไป

หลงัจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ คือระบบปฏิบติัการ หรือ โปรแกรมทางดา้น

คอมพิวเตอร์ท่ีทาํให้การทาํงานสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดเกิดความรวดเร็วในการ

ติดต่อส่ือสาร และการทาํงาน  

2.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านการทาํงานของพนักงานในบริษัทฯ 

การเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงการทาํงานของพนักงาน สําหรับการเขา้

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมท่ีเก่ียวกบัการ

ทาํงานของแต่ละแผนกโดยตรง ในปัจจุบนัไดมี้หลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชนไดมี้การ

จดัสัมมนา และอบรมเก่ียวกบัเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม 

โดยส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมนั้น  เม่ือส่งตวัแทนไปสัมมนา หรืออบรมมาแลว้ ผูท่ี้ไดรั้บเลือก

ตอ้งนาํขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดใ้หม่ๆมาเผยแพร่ให้กบัพนกังานท่านอ่ืน แลว้จดัทาํเป็นรายงานเพ่ือ

เสนอหัวหนา้งานต่อไป และสามารถเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลของบริษทัได ้หรือเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งทาํงาน
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จริงแลว้เห็นว่า พนักงานท่ีปฏิบติังานในหน้าท่ีนั้นยงัไม่สามารถปฏิบติังานได ้ก็อาจตอ้งสรรหา

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นน้ีโดยตรง หรือตอ้งมีการหมุนเวียนงานกนัเกิดข้ึน เพ่ือให้

การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อบริษทัฯ 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์

มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ในดา้นการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น            

รู้เร่ืองเก่ียวกับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 แลว้ แต่ยงัไม่มีการลง

รายละเอียดว่า ทราบมากนอ้ยเพียงใด อาจเป็นเพราะว่า ยงัไม่ไดมี้การทาํงานเกิดข้ึนจริง จึงยงัไม่มี

ความสนใจในการเปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2538) ได้

กล่าววา่ การเลือกรับ หรือเลือกใช ้(Selective Exposure) คือ ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร

จากแหล่งต่างๆ ตามความสนใจและความตอ้งการของตน เพื่อนาํมาแกปั้ญหาหรือสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของตน และการเลือกจดจาํ (Selective Retention) กล่าวคือ ผูรั้บสารจะเลือกจดจาํ

เน้ือหาสาระของสารในส่วนท่ีตอ้งการจาํเขา้ไวเ้ป็นประสบการณ์ โดยเลือกจดจาํเฉพาะส่วนท่ีตรง

กบัความสนใจตามความตอ้งการ ทศันคติ และความเช่ือของตนเอง และองคป์ระกอบของการติตต่อ

ส่ือสาร จากแนวคิดของ วิมลพรรณ อาภาเวท (2546) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1)ผูส่้งสาร ไดแ้ก่ 

หน่วยงานต่างๆจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเป็นหน่วยงานจดัอบรม สัมมนา รวมทั้งพนักงาน

ดว้ยกนัเองท่ีเขา้รับการอบรมแลว้นาํมาเผยแพร่ต่อพนกังานดว้ยกนั 2) สาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร

เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ช่องทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ การรับรู้ของพนกังานผา่นประสาท

สัมผสัทั้ง 5 โดยผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์4) ปฏิกิริยาตอบกลบั คือ ผลสะทอ้นท่ี

พนกังานรับรู้ข่าวสารเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้นาํมาประยกุตแ์ละปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จากผลการวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์

มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในดา้นช่องทางการรับข่าวสาร 

พบว่า มีการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตและวิทยุโทรทศัน์มากท่ีสุดในการคน้หาขอ้มูล ส่ือทั้ง 2 ชนิดน้ีมี

ความสะดวกสบายในการค้นหา รวมทั้ งเป็นอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยในการค้นหาขอ้มูลอีกด้วย             
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอนันต์ธนา องักินันทน์ (2532) การเลือกเปิดรับข่าวสารมกัมีวิธีการ

แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัประเภทของผูรั้บ (Type of Audience) ประเภทของส่ือ (Type of Media) 

และลกัษณะของข่าวสาร (Message) นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัขั้นตอนของกระบวนการการยอมรับ

ของผูรั้บสาร (Recipient’s Stage in Adaption Process) ดงันั้น จึงตอ้งเลือกและใชส่ื้อแต่ละประเภท

ใหเ้หมาะสม เพราะถา้หากเลือกและใชส่ื้อแต่ละประเภทไม่เหมาะแลว้ ความสาํเร็จของโครงการนั้น

อาจเป็นไปไดย้าก การส่งข่าวสาร หรือการใหก้ารศึกษายอ่มตอ้งอาศยัส่ือ (Media) เป็นเคร่ืองช่วยนาํ

เน้ือหาข่าวสารไปยงัผูรั้บใหเ้กิดความเขา้ใจ ชดัเจนถูกตอ้ง แต่การจะใชส่ื้ออะไร อยา่งไร ให้บงัเกิด

ตามความต้องการนั้ นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ต้องทาํความเข้าใจกับส่ือเหล่านั้ นให้ดีเสียก่อน และ

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ถึงธรรมชาติ และหนา้ท่ีของส่ือแต่ละชนิด เพื่อการวางแผนการใชส่ื้อเหมาะสม  

จากผลการวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์

มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นการเปล่ียนแปลงทางดา้น

โครงสร้าง ลกัษณะงาน เทคโนโลยี และทางดา้นการทาํงานของพนกังาน พบว่า บริษทัฯ ถึงแมย้งั

ไม่ไดมี้นโยบายในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม แต่ไดเ้ตรียม

ความพร้อมในทุกๆดา้นท่ีกล่าวมา อีกทั้งยงัหาแนวทางในการปรับตวั และพร้อมท่ีจะนาํไปปฏิบติั 

เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี    พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น

เร่ืองใหม่ท่ียงัคงตอ้งศึกษา เพื่อให้พนกังานสามารถนาํมาปรับใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

ทาํงานของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งชดัเจน

และถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันท์ (2541) ได้ให้ความเห็นของการ

เปล่ียนแปลงไวว้่า การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีสังคมตอ้งประสบทั้งปัจเจกบุคคลและองคก์รจะตอ้ง

ปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการพฒันาทกัษะและทรัพยากร รวมถึงการบริหาร

และจดัการองคก์ร ในดา้นการบริหารและจดัการองคก์รเป็นท่ียอมรับว่า การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได ้และมีลกัษณะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาเน่ืองจาก การเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นเร่ืองของปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และส่งผลให้

บริษัทฯต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับรูปแบบการทาํงาน เพื่อให้สอดคล้องเพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542) ได้

กล่าวไวว้่า ในฐานะท่ีองคก์รเป็นระบบเปิดท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดรั้บ

ผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และ

เทคโนโลยีต่างๆ องค์กรท่ีมีประสิทธิผลจึงเป็นองค์กรท่ีสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้อยู่รอดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
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และการตดัสินใจเปล่ียนแปลงองคก์รและการปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารทุกระดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ ประเสริฐ บณัฑิตศกัด์ิ(2540) เร่ือง 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา 

ความเห็นท่ีว่า เน่ืองจากองคก์รไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร องคก์รจึง

ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เพื่อความอยู่รอดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดั้งนั้น 

องคก์รจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงได ้ความสําเร็จในการจดัความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคก์รกบัสภาพแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบสาํคญั คือความสามารถในการคาดคะเน หรือการ

ทาํนายภาวะแวดลอ้ม ความถูกตอ้งในการรับรู้ภาวะแวดลอ้ม และระดบัของความจาํเป็นหรือเหตุผล

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัส่ิงแวดลอ้ม 

การเตรียมความพร้อมในด้านการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้าง ลักษณะงาน 

เทคโนโลยี และทางดา้นการทาํงาน นั้นไม่เพียงพนกังาน และบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ ตอ้งมีการพฒันา

ทกัษะและทรัพยากร เทคโนโลยต่ีางๆ รวมถึงการบริหารและการจดัการองคก์ร ไม่เพียงแต่พนกังาน

ผูท่ี้ลงมือปฏิบติังานท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงแลว้ ผูบ้ริหาร ก็ตอ้งใหค้วามสาํคญัใน

นโยบายต่างๆดว้ยเช่นกนั เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึง การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทั ไทยโทเร

เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกัด (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ          

ความคิดเห็นดงัน้ี 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมของพนักงานเป็นการช้ีให้เห็นถึง

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีแต่ละแผนกตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ตรงกับสายงานเพื่อการ

ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ควรส่งเสริมใหพ้นกังานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในดา้นต่างๆ ดว้ย เพื่อเป็น

การสนับสนุนทั้งทางด้านขอ้มูล การทาํงาน การติดต่อประสานงาน กับบุคลากรในบริษทัฯ และ

หน่วยงานนอกบริษทัฯ ดว้ย 

1.2 ผลการวิจยัพบวา่ ขอ้มูลท่ีสมัภาษณ์ในดา้นการเตรียมความพร้อมของพนกังาน

มาจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูร่้วมกาํหนดนโยบายของบริษทัฯ ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดส้ามารถท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันาองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดแผนงานและเป้าหมายท่ีชดัเจนในดา้นการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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1.3 ผลการวิจยั พบว่ามีการส่งพนกังานเขา้รับการสัมมนา / อบรมจากทั้งภาครัฐ

และเอกชนในเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น ดงันั้น ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ควรจัดกิจกรรมด้านอ่ืนให้กับพนักงาน เช่น การส่งเสริมทางด้าน

นวตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑ ์การตลาด และการขนส่งของบริษทัฯ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 เน่ืองจากเร่ืองการเตรียมความพร้อมของพนักงานบริษทั บริษทั ไทยโทเร 

เท็กซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งไปท่ีหน่วยงานดา้นการ

บญัชีการเงิน ธุรการ/จดัซ้ือ และขายเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรนาํความรู้และงานวิจยั

น้ีไปขยายผลต่อหน่วยงานอ่ืนๆเช่น ฝ่ายคลงัสินคา้ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และความเขา้ใจในการรับมือสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกๆหน่วยงาน 

2.2 เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุน สําหรับ

ผูบ้ริหารใชใ้นการกาํหนดทิศทางแนวทางบริษทัฯ เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาขอ้มูลด้านอ่ืน เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการทาํงานจริง รายละเอียด

เก่ียวกบักฎ และระเบียบต่างๆ ท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามกฎประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.3 เน่ืองจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในเร่ืองการเตรียมความพร้อมของพนักงาน

บริษทัฯเป็นการสมัภาษณ์ระดบัผูบ้ริหาร จึงทาํใหเ้ห็นความคิดเห็นเพียงดา้นเดียว สาํหรับการศึกษา

คร้ังต่อไปควรเป็นการสมัภาษณ์ระดบัผูท่ี้ทาํงานหรือเป็นผูป้ฏิบติังานจริงในดา้นน้ีดว้ย 

2.4 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพร้อมของพนกังานเท่านั้น 

สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปอาจขยายผลไปถึงศึกษาในเร่ืองการกาํหนดนโยบายของภาครัฐท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสามารถนาํมาปรับใชร่้วมกบันโยบายของบริษทัฯได ้

2.5 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจ

ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เช่น จาํนวนการรับรู้ สถิติ หรือเปอร์เซ็นตข์องจาํนวนพนกังานท่ีมีการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะป็นประโยชน์ในการนาํไปใชป้รับปรุงและ

พฒันาในดา้นการวิจยัคร้ังต่อไป 
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จากhttp://wwwhrcenter.co.th/HRknowView.asp.2id=181>. 
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แบบสอบถามการวจัิย 

การเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษัท ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์มิลลส์ จํากดั (มหาชน) 

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารของพนกังานเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของพนกังาน เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามของสถานประกอบการและผูมี้

ประสบการณ์ หรือซินแส 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัขอ้มูลโดยทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของพนักงานเม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
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แบบสอบถามการวจัิย 

การเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษัท ไทยโทเร เทก็ซ์ไทล์มิลสส์ จํากดั (มหาชน) 

ในการเข้าสู่ประชาคามเศรษฐกจิอาเซียน 

 

1. ประวตัิข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.1 ช่ือ………………….นามสกลุ……………... 

ตาํแหน่ง................................................................................................. 

อายกุารทาํงาน.................................ปี 

ขอบเขตงานรับผดิชอบ……………………………………..………… 

  

2. แบบสอบถามเกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสารเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

2.1 ท่านมีความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากนอ้ยเพียงใด 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.2 ท่านคิดวา่ ท่านสามารถรับรู้ข่าวสารเร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีใดบา้ง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.3 ท่านคิดว่า ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท่านรู้แลว้นั้น สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานไดอ้ยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3. แบบสอบถามเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมของพนักงานเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

3.1 ท่านคิดว่าการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงดา้น

โครงสร้างดา้นใดบา้ง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.2 ท่านคิดว่าการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงดา้น

เทคโนโลยีอย่างไร และสามารถนาํวิทยาการใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใชใ้นบริษทัได้

อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.3 ท่านคิดว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทจะมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรในบริษทั หรือไม่ อยา่งไร (การพฒันาสมรรถภาพของตวับุคคล

ในการปฏิบติังาน) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.4 ท่านคิดว่าการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน

มากน้อยเพียงใด และถา้มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน ท่านมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกบั

ลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4. ข้อเสนอแนะ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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