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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นมุมมองของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงพรรณนาดว้ย
วิธีการสาํรวจ (Survey research method) และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษามุมมองของกลุ่ม
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ในการคาดคะเนถึงผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูท้าํวิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีผา่น 
การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) เรียบร้อยแลว้ 
นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแจกแบบสอบถาม จาํนวน 450 ชุด  
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติท่ีเลือกใชด้งัน้ี 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่าง t-test, F-test (One-way 
ANOVA) 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของบุคลากรผู้ปฏบัิตงิานในโรงงานของ 
กลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่ง
งานต่าง ๆ อาทิ วิศวกร ผูช่้วยแผนกต่าง ๆ หวัหนา้งาน พนกังานตาํแหน่งต่าง ๆ ภายในโรงงาน 
จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73, ส่วนมากอยูใ่นโรงงานท่ีมีจาํนวนพนกังานจาํนวน 201-400 คน 
เป็นจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25, มีจาํนวนการผลิตในแต่ละวนัจาํนวน 6,001 ช้ินข้ึนไป 
เป็นจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56, ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นโรงงาน 
ท่ีมีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือขายภายในประเทศและการส่งออก เป็นจาํนวน 291 คน  
คิดเป็นร้อยละ 72.75, ทาํงานอยูใ่นโรงงานท่ีส่งอะไหล่ช้ินส่วนรถยนตไ์ปขายในประเทศไทย 



95 

มากท่ีสุด มีจาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25, เป็นผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นโรงงานท่ีมีโรงงานในเครือ 
ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศ จาํนวน 1 โรงงาน เป็นจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75  
 ส่วนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) ต่อโรงงานผลติช้ินส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี  
ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดคะเนผลกระทบ 
จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตร์ายดา้น เรียงลาํดบั
จากมากไปนอ้ย พบวา่ ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีผลต่อโรงงานผลิต
ช้ินส่วนรถยนตใ์นมุมมองของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน มากท่ีสุดคือ ดา้นการสร้างเสริม 
ขีดความสามารถแข่งขนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.755 รองลงมา เป็นดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
อยา่งเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.731 ลาํดบัต่อมาเป็นดา้นการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.656 และดา้นการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.605 
 ส่วนที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 1-4 ตาํแหน่งงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั มีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในดา้นต่าง ๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการเป็นตลาดและ 
ฐานการผลิตร่วม ดา้นการสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอ
ภาค และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา่ ตาํแหน่งงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์
แตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ในดา้นต่าง ๆ 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 5-8 จาํนวนพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์
แตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนก 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค มีค่า P–value มากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 
หมายความวา่จาํนวนพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ส่วนดา้นการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม ดา้นการสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั 
และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา่จาํนวนพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงงานผลิต
ช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 9-12 จาํนวนช้ินงานท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนัในโรงงานผลิตช้ินส่วน
รถยนตแ์ตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในดา้นต่าง ๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนก 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการสร้างเสริม 
ขีดความสามารถแข่งขนั มีค่า P–value มากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 
หมายความวา่ จาํนวนช้ินงานท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนัในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั  
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 ส่วนดา้นการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 
และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา่ จาํนวนช้ินงานท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนัในโรงงานผลิต
ช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 13-16 ลกัษณะการดาํเนินงานของโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์
แตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ในดา้นต่าง ๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนก 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม ดา้นการสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
อยา่งเสมอภาค และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P–value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ  
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา่ ลกัษณะการดาํเนินงาน 
ของโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ตกต่างกนั มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 17-20 ประเทศท่ีส่งออกอะไหล่รถยนตไ์ปขายมากท่ีสุดแตกต่างกนั 
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในดา้นต่าง ๆ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนก 
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม ดา้นการสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
อยา่งเสมอภาค และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ  
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ไม่สามารถปฏิเสธ H1 หมายความวา่ ประเทศท่ีส่งออกอะไหล่รถยนตไ์ปขาย
มากท่ีสุดแตกต่างกนัมีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ในดา้นต่าง ๆ 
 สมมติฐานท่ี 21-24 จาํนวนโรงงานในเครือท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยแตกต่างกนัมีผลต่อ
การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในดา้นต่าง ๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ดา้นการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตร่วม ดา้นการสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 
และดา้นการบูรณาการกบัเศรษฐกิจโลก มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความวา่ จาํนวนโรงงานในเครือท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย
แตกต่างกนัมีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
ในดา้นต่าง ๆ 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษา ทดสอบสมมติฐานในงานวิจยั เร่ือง การคาดคะเน

ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นมุมมอง 
ของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี อภิปรายผลโดยอา้งอิง 
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาปัจจยัพื้นฐานดา้นบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี อนัไดแ้ก่ ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน จาํนวนพนกังาน 
ในโรงงาน จาํนวนช้ินงานท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนั ลกัษณะการดาํเนินงานของธุรกิจโรงงาน ประเทศ 
ท่ีส่งอะไหล่รถยนตอ์อกไปขายมากท่ีสุด จาํนวนโรงงานท่ีตั้งอยูภ่ายในประเทศ พบวา่ ทุกตวัแปร  
มีผลต่อการคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่วนมากให้
ระดบัความสาํคญัต่อผลกระทบในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีลาํดบัความสาํคญัของการ
คาดคะเนถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละดา้น เรียงตามลาํดบัโดยดา้นท่ีใหค้วามสาํคญัมาก 
เป็นลาํดบัหน่ึงคือดา้นของการสร้างขีดความสามารถแข่งขนั รองลงมา คือดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
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อยา่งเสมอภาค ดา้นการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก และดา้นการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุติมาวดี ทองจีน และฐิติวรดา ไชยเมืองช่ืน (2555) ท่ีไดท้าํการศึกษา
เก่ียวกบั ทศันคติของผูป้ระกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการคา้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นตลาด และปัจจยัดา้นการบริหาร
การจดัการมีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติของผูป้ระกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรี 
ทางการคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะผูป้ระกอบการ
ไทยตอ้งมีการเตรียมตวัในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรี
ทางการคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากอาจจะตอ้งขยายการลงทุน การตลาด หรือมีแรงงาน
ขา้มชาติ ปรับระบบอตัราแลกเปล่ียน ระบบภาษี หรือการใชภ้าษา ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการปรับ
โครงสร้างองคก์ร หรือรูปแบบการบริหารจดัการใหม่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภชยั วิสุทธิ
อารียรั์กษ ์(2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบเขตการค่าเสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรมเมด็พลาสติก
พีวีซี ในดา้นของการแข่งขนั เน่ืองจากการเปิดเสรีอาเซียน ทาํใหอ้าจจะมีการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมจากการนาํเขา้เพื่อการบริโภค เป็นการผลิตเพื่อส่งออก จึงทาํใหห้ลงัการเปิดเสรี 
จะพบวา่การนาํเขา้มีปริมาณท่ีลดลง ในขณะท่ีการส่งออกจะมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ 
การส่งออกไปยงัประเทศนอกกลุ่ม แต่อยา่งไรกต็ามพบวา่ในระยะแรกของการเปิดเขตการคา้เสรี 
ปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกเพิ่มมากกวา่ก่อนเปิดเสรีการคา้ แมใ้นระยะต่อมาปริมาณ
การคา้จะลดลงกต็ามเน่ืองจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศจึงทาํใหค้วามจาํเป็น
ในการนาํเขา้เพื่อบริโภคลดลง นอกจากน้ีประเทศสมาชิกจะมีความสามารถในการแข่งขั้นกนั 
ในดา้นราคามากยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง การคาดคะเนผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ต่อโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นมุมมองของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ชลบุรี ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่จากการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.  โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตค์วรจดัทาํนโยบายวางแผนกาํหนดกลยทุธ์  
สร้างตาํแหน่งทางการแข่งขนัในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นโอกาสขยายตลาด ดว้ยการพฒันาคุณภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ นาํเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร เขา้มาใชเ้พื่อใหเ้กิดความสามารถ 
ในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี อาจมีการรวมตวักนัในกลุ่มธุรกิจสร้างความร่วมมือกนัในรูปแบบ
สถาบนัหรือสร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะเครือข่ายท่ีเขม้แขง็เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้  



99 

และเป็นการสร้างอาํนาจต่อรองทั้งดา้นการคา้และการกาํหนดราคากบัคู่คา้ภายนอก รวมถึง 
มีการพฒันากลุ่มใหเ้กิดความเขม้แขง็ 
 2.  โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ควรเร่ิมวางแผนเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนใน
ธุรกิจ โดยเร่ิมตน้ท่ีเนน้พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรในองคก์รใหมี้ความพร้อมรับมือต่อ
ความเปล่ียนแปลงจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาซียน อาทิ ดา้นภาษา ความชาํนาญเฉพาะทาง 
ความชาํนาญในการใชอุ้ปกรณ์ นอกจากน้ีควรมุ่งพฒันาในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตใหท้นัสมยั และอาจขอการสนบัสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อส่งเสริมดา้นการลงทุน  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการวิจยัคร้ังต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
 1.  ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อาทิ นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ความพร้อม 
ในการแข่งขนัของธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา คุณภาพของสินคา้และ
บริการสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ ซ่ึงปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวอาจส่งผลต่อ 
การดาํเนินธุรกิจโรงงานของท่าน 
 2.  ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อใหมี้การเตรียมความพร้อมรับมือกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 3.  ควรศึกษาวจิยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ  
ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์เช่น ดา้นการตลาด การนาํเขา้ ส่งออก การเขา้มาลงทุน
ของบริษทัใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาแข่งขนัในตลาดเดียวกนั 
 


