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บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของวิศวกรไทยในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบศักยภาพของวิศวกรไทย, ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือมาตรฐานใน
วิชาชีพ หรือ Mutual recognition arrangements: MRAs ของวิศวกรไทย และเพื่อทัศนคติของ
วิศวกรไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาเชิงลึก (In-
depth interview) และใช้ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลและคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ
วิศวกรในการเก็บข้อมูล เก็บรวมรวมข้อมูลจาก 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ Purchasing engineer, 
Production engineer, QA Engineer และ Maintenance engineer รวม 20 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท า
การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับความพร้อมต่อการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมอาเซียน เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาประเด็นส าคัญ แปลความหมายพร้อมกับ
ข้อความหรือประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความพร้อมของวิศวกรไทยเพื่อรองรับการเปิด
เสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในบทที่ 5 จะน าเสนอหัวข้อดังนี้ 1)สรุปผลการวิจัย 
2) อภิปรายผลการวิจัย และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้ง
ต่อไป  

 

สรุปผลการวิจัย  
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลและบรรยากาศในการสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบว่าประชากรตัวอย่างวิศวกรจ านวน 20 คน ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 5 คน คือ Purchasing engineer, Production engineer, 
QA Engineer และ Maintenance engineer โดยประชากรตัวอย่างเป็นชายทั้ง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด ช่วงอายุตั้งแต่ 26-40 ปี ระยะเวลาที่ท าการสัมภาษณ์คือ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2557  
 บรรยากาศในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และนัดสัมภาษณ์แบบ
พบปะ เช่น ที่โรงอาหารวิทยาพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและที่พักผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วน
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ใหญ่ท าการสัมภาษณ์ในช่วงเย็น ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 15-25 นาที โดยบรรยากาศในการให้
สัมภาษณ์ได้รับความร่วมมือเป็นดี มีความเป็นกันเอง และตอบค าถามชัดเจน เน่ืองจากผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคุ้นเคยรู้จักกับผู้วิจัย รวมถึงข้อมูลที่ได้รับน่าเชื่อถือได้เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวข้องโดยตรงหัวข้อ 
 2.  ศักยภาพของแรงงานวิศวกรของวิศวกรไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ 
  2.1  ความสามารถหลัก (Core competency) 
   2.1.1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ (Business knowledge) ผลการศึกษาพบว่า
วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรตัวอย่าง
ทั้งหมด 20 คน ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทขนาดใหญ่ ชั้นน าของประเทศไทย และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้วิศวกรในกลุ่ม
ประเภทงาน Purchasing engineer และ Production engineer จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในระดับปานกลาง 
   2.1.2  การให้บริการกับลูกค้า เพื่อท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (Service orientation)  
ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองแตกต่างกันตามประเภทของงาน  
วิธีการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ 1) สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน  
2) จัดส่งสินค้าถูกต้องและตรงตามเวลา 3) ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า 4) ราคาถูก  
5) ไม่มีการ Claim และของเสียเป็นศูนย์ และ 6) ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้
ส่งลูกค้าได้ทันเวลา  
   2.1.3  การท างานร่วมกันเป็นทีม (Working in teams) ผลการศึกษาพบว่าวิศวกร
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
และให้ความส าคัญในเร่ืองการท างานเป็นทีม เนื่องจากงานที่รับผิดชอบต้องท างานร่วมกัน ระบบ
การท างานต้องท างานเป็นทีม และมีการแบ่งงานกันภายในทีม รวมถึงมีการประสานและท างาน
ร่วมกับแผนกอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งการท างานเป็นทีมเกิดผลดี คือ เกิดความปลอดภัยภายในทีม เพราะมี
งานในส่วนที่ต้องท างานกับเคร่ืองจักรที่เป็นอัตโนมัติ 
  2.2  ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency)  
   2.2.1  วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ผลการศึกษาพบว่า
วิศวกรกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ใช้วิธีการพิจารณาปัญหา หากสามารถ
แก้ไขด้วยตนเองได้ก็จะท าการแก้ไข แต่หากแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้จึงจะท าการประชุมเพื่อหา
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สาเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และวิศวกรตัวอย่างบางส่วนใช้วิธีการอ่ืนในการแก้ไขปัญหา คือ  
1) เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ และขอค าปรึกษาในการแก้ไข 2) พิจารณาจากสถานที่จริง
ในการเกิดปัญหา และน าเอาหลักการ Why why analysis เข้ามาใช้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่ง
ผู้ให้ค าตอบนี้ทั้งหมดเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ใน กลุ่มที่ 4 ประเภทงาน Maintenance engineer 
   2.2.2  ความสามารถในการวางแผนงานและจัดระบบงาน (Planning and 
Organizing) ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการ
วางแผนงานและจัดระบบงาน และส่วนใหญ่ประเมินความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก และ
ให้ความส าคัญกับการวางแผนและจัดระบบงาน เน่ืองจากการวางแผนช่วยในการก าหนดกิจกรรมที่
ต้องท า ความรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพ โดยมีเพียงร้อยละ 20 ที่ประเมินตนเองว่ามี
ความสามารถอยู่ในระดับพอสมควรและปานกลาง 
   2.2.3  ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communication) กับเพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 90 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมากถึงดีมาก เน่ืองจากหน่วยงานของวิศวกรกลุ่มตัวอย่างมีการติดต่อกับ
ผู้ร่วมงานอยู่แทบตลอด เพื่อให้งานที่ตนเองท ามีประสิทธิภาพ และมีเพียงร้อยละ 10 ที่ประเมิน
ตนเองว่ามีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับพอสมควรและความสามารถในการ
สื่อสารน้ันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
  2.3  ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) ผลการศึกษาพบว่า
วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรตัวอย่าง
ทั้งหมด 20 คน ประเมินตนเองในด้านความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ คือ มีความ
เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์การท างานมาก จึงก่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยังมีบางส่วนประเมินตนเองว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปยังบุคลากรใหม่ ๆ ได้ 
  2.4  ความมีศักยภาพของวิศวกร จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ผลการศึกษา
พบว่าจากการประเมินศักยภาพตนเองของวิศวกรกลุ่มตัวอย่างจากศักยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ  
1) ความสามารถหลัก (Core competency) 2) ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial 
competency) และ 3) ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) วิศวกรกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ประเมินตนเองว่าตนเองเป็นแรงงานวิศวกรที่มีศักยภาพ  
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  การประเมินตนเองในด้านศักยภาพที่เป็นจุดแข็งวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน คือ ความสามารถหลัก
เฉพาะงาน (Functional competency) เน่ืองจากตนเองมีเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและมี
ประสบการณ์การท างานมาก และสามารถสอนงานบุคลากรใหม่ ๆ ได้ จึงเลือกความสามารถของ
ตนเองในด้านนี้ขึ้นมาเป็นจุดแข็ง และด้านที่มีการประเมินรองลงมา คือ ความสามารถหลักเชิง
บริหารจัดการ (Managerial competency) ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงใน
ส่วนของการวางแผนงานและการแก้ไขปัญหา 
  การประเมินตนเองในด้านศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงของวิศวกรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน 
คือ ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) เน่ืองจากประเมินตนเองว่ายังมี
ความสามารถในด้านไม่ดีพอ และมีความไม่ค่อยถนัดในการบริหารงาน โดยที่มีความถนัดในส่วน
ของความเชี่ยวชาญในงานมากกว่า โดยมีการระบุย่อยลงไปอีก คือ การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานและการวางแผนงาน และด้านที่มี
การประเมินรองลงมา คือ ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) โดยมีการให้
เหตุผลว่า 1) เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์มุ่งเน้นไปในงานด้านบริหารจัดการตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ
แล้ว ความมุ่งเน้นในด้านความสามารถเฉพาะงานจึงลดลง 2) ผู้ให้สัมภาษณ์มีการเลื่อนต าแหน่งไป
ในส่วนงานรับผิดชอบที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ท าให้ต้องปรับปรุงความสามารถในด้านนี้  
 จากการประเมินตนเองของผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มประเภทงาน พบว่าในแต่ละกลุ่ม
ผู้ให้สัมภาษณ์มีการประเมินตนเองในส่วนของจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแตกต่างกัน 
 กลุ่มที่ 1  ประเภทงาน Purchasing engineer วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินจุด
แข็งของตนเอง คือ ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) และจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง 
คือ ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) 
 กลุ่มที่ 2  ประเภทงาน Production engineer วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินจุด
แข็งของตนเอง คือ ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) ประเมินตนเองจากการ
ท างานได้ดี และมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดตลอด จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงส่วนใหญ่ประเมินเป็น
ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) 
 กลุ่มที่ 3  ประเภทงาน QA Engineer วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินจุดแข็งของ
ตนเอง คือ ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) เน่ืองจากท างานเฉพาะงานบ่อย และ
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงมี 2 ด้าน คือ 1) ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) เน่ืองจาก
มุ่งเน้นไปในงานด้านบริหารจัดการตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบแล้ว ความมุ่งเน้นในด้าน
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ความสามารถเฉพาะงานจึงลดลง 2) ความสามารถหลัก (Core competency) ด้านการให้บริการกับ
ลูกค้า ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ เน่ืองจากเป็นความสามารถในส่วนที่ไม่ค่อยได้ด าเนินการเอง 
 กลุ่มที่ 4  ประเภทงาน Maintenance engineer วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินจุด
แข็งของตนเอง คือ ความสามารถเฉพาะงาน (Functional competency) เน่ืองจากมีเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบและมีประสบการณ์การท างานมาก มีความเชี่ยวชาญในงานจนสามารถสอนงานบุคลากร
ใหม่ๆ และและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial 
competency) 
 3.  คุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual recognition arrangements: MRA
ของแรงงานวิศวกรของวิศวกรไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
  3.1  ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านแรงงานสาขาวิศวกรในอาเซียน ผลการศึกษา
พบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 
คนประเมินตนเองในด้านของความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านแรงงานสาขาวิศวกรในอาเซียนอยู่ใน
ระดับทราบรายละเอียดบ้างพอสมควร คือ เป็นการเปิดเสรีแรงงานของอาชีพวิศวกร โดยสามารถ
เดินทางไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี และวิศวกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน 
ประเมินตนเองอยู่ในระดับทราบรายละเอียดน้อยมากถึงไม่ทราบเลย และวิศวกรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 3 คน ประเมินตนเองว่าทราบรายละเอียดถึงทราบรายละเอียดค่อนข้างมาก 
  3.2  ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพวิศวกร (Mutual recognition 
arrangement หรือ MRA) ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ประเมินตนเองว่าไม่มีความรู้เลย มีเพียง 1 
คนเท่านั้น ในกลุ่มที่ 4 ประเภทงาน Maintenance engineer ที่มีความรู้บ้างเล็กน้อย โดยให้ค าตอบว่า
วิศวกรต้องจบในมหาวิทยาลัยที่มีการรับรอง และต้องมีประสบการณ์ 7 ปี 
  3.3  การประเมินศักยภาพตาม MRA ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ประเมินตนเองว่ายัง
มีคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐาน MRA มีวิศวกรกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบตาม MRA จ านวน 
7 คน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่ 2 ต าแหน่งงานประเภท Production 
engineer ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบตาม MRA 
  3.4  คุณสมบัติที่ไม่สามารถท าให้บรรลุได้ตาม MRA ผลการศึกษาพบว่าวิศวกรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน
ไม่ได้ตอบค าถามเนื่องจากมีการตอบไปแล้วในค าถามก่อนหน้า และเมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมด
พบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนประชากรตัวอย่าง
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ทั้งหมด 20 คน ขาดคุณสมบัติ  2 ส่วน คือ ขาดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ
ประสบการณ์ท างานไม่ถึง 7 ปี และมีผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 7 คน มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ส่วน 
ขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 คน แจ้งว่า ขาดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว และ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คน แจ้งว่า ขาดประสบการณ์ท างานคือไม่ถึง 7 ปี ส่วนที่ขาดใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมเน่ืองมากจากในประเทศไทยยังไม่จ าเป็นต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในลักษณะงานที่ท า 
 4.  ทัศนคติของวิศวกรไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน AEC  
  4.1  การตัดสินใจเดินทางไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าวิศวกร
ส่วนใหญ่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ของจ านวน
ประชากรตัวอย่างทั้งหมดยังไม่มั่นใจว่าเมื่อเปิด AEC แล้ว จะเดินทางไปท างานในประเทศกลุ่ม
อาเซียนหรือไม่ เนื่องจากมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาควบคู่ประกอบการตัดสินใจ คือ 1) ค่าตอบแทน  
2) สวัสดิการ/ ข้อเสนอ 3) ต าแหน่งงาน 4) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  
5) สถานการณ์หลังจากมีการเปิด AEC และวิศวกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน คน ไม่ไปท างานที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลังจากมีการเปิด AEC เน่ืองจากปัจจุบันต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการที่ได้รับขณะนี้เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้ว และวิศวกรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน จะเดินทางไป
ท างานต่างประเทศหากมีโอกาสได้ไป 
  4.2  ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่วิศวกรต้องการเดินทางไปท างาน ผลการศึกษาพบว่า
วิศวกรส่วนใหญ่จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คนเลือก
ประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 1 เน่ืองจาก 1) สภาพเศรษฐกิจดี 2) ประชากรมีคุณภาพ 3) ภาษา
ค่อนข้างดี (อังกฤษ) 4) ผลตอบแทนค่อนข้างสูง 5) ลักษณะงานมีหลากหลาย 6) เทคโนโลยีเจริญ  
7) การหาอาหารรับประทานสะดวก 8) การเดินทางสะดวก แลประเทศมาเลเซียเป็นอันดับที่ 2 
เน่ืองจาก 1) ใกล้กับประเทศไทย 2) เทคโนโลยีเจริญ 3) เศรษฐกิจดี และ 4) น่าท่องเที่ยว และมี
วิศวกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ไม่เลือกประเทศใด เนื่องจากไม่มีความคิดที่จะเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 
  4.3  ประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรเมื่อมีการเปิด AEC ต่อตนเอง ผล
การศึกษาพบว่าวิศวกรส่วนใหญ่ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 20 
คน ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรเมื่อมีการเปิด AEC เน่ืองจาก 1) เปิดโลกทัศน์
ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ 2) พบเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติและได้เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 3) พบเจอ
หลากหลายวัฒนธรรม 4) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรม
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ใหม่ๆ 5) มีงานที่หลากหลาย 5) พัฒนาศักยภาพตนเอง และ 7) ได้พัฒนาด้านภาษา และพบว่ามี
จ านวนวิศวกร 2 คน ได้รับประโยชน์น้อยมากถึงมีประโยชน์บ้างบางส่วน เน่ืองจากยังไม่มีความคิด
ที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศในขณะนี้ และมีจ านวน 1 คนที่ไม่ได้รับประโยชน์เลย 
  4.4  การปรับตัวจากการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรเมื่อมีการเปิด AEC ผลการศึกษา
พบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรตัวอย่าง
ทั้งหมด 20 คน คิดว่าควรมีการปรับตัวและพัฒนาในด้านภาษา โดยมองภาษาเป็นสิ่งส าคัญ และให้
เหตุผลว่าจะต้องพัฒนาให้สามารถแข่งขันก็ต่างประเทศได้ และสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติ
เข้าใจได้ และวิศวกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน คิดว่าควรปรับตัวและพัฒนาทั้งทางด้านภาษา และ
ด้านทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่กันไป เพื่อให้มีความเท่าเทียมกับวิศวกรจากประเทศ
ต่างๆ และจ านวน 2 คน มองไปที่ควรปรับตัวทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาทางด้านภาษา 
  4.5  อุปสรรคเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผลการศึกษาวิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน มีการมองอุปสรรคทางด้าน
ภาษา การติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษามากกว่าตนเอง และหาก
มีปัญหาเร่ืองการสื่อสารก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานไม่เต็มที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร คือ 1) ควรให้มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา เรียนรู้เพิ่มเติม 
2) ควรให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษา และเสนอให้มีการพัฒนาภาษาที่ 3 ร่วม
ด้วย  
  อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ค าตอบ
รองลงมา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน คือ การ
แข่งขันกันของแรงงานวิศวกร เน่ืองจากการไหลเข้ามาของวิศวกรต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 
อาจส่งผลกระทบให้เกิดการแย่งงานของวิศวกรไทย แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการแข่งขัน
กันของแรงงานวิศวกร คือ ให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติ เพื่อ
ป้องกันการถูกแย่งงาน  
  วิศวกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 คน มองอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี คือ การไม่กล้าออกไปท างานต่างประเทศ อาจจะเกิดการไหลเข้ามาของแรงงานจาก
ต่างชาติฝ่ายเดียว แก้ด้วยการให้ภาครัฐ หรือเอกชนเข้ามาให้ความรู้ และกระตุ้นวิศวกรให้มี 
ความตื่นตัว 
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วัตถุประสงค์จากการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบศักยภาพท้ัง 3 ด้าน คือ ความสามารถหลัก, ความสามารถ
หลักเชิงบริหารจัดการ และความสามารถหลักเฉพาะงาน ของวิศวกรไทยต่อการเปิดเสรีด้าน
แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 
 ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพทั้ง 3 ด้านนั้น มีการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของศักยภาพ
ทั้ง 3 ด้าน ดงันี้ 
  1.1  ความสามารถหลัก (Core competency) แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้
ความเข้าใจในด้านธุรกิจ (Business knowledge), การให้บริการกับลูกค้า เพื่อท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
(Service orientation) และการท างานร่วมกันเป็นทีม (Working in teams)  
  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 กลุ่มประเภทงานแล้ว กลุ่มประเภทงาน QA Engineer และ 
Maintenance engineer ประเมินตนเองในส่วนของความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจของตนเองและ
การท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมากทั้งหมด เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่และชั้นน าของ
ประเทศไทย และการงานที่รับผิดชอบต้องท างานร่วมกัน ระบบการท างานต้องท างานเป็นทีม 
ตามล าดับ และพบว่ากลุ่มประเภทงาน Purchasing engineer และ Production engineer ยังคงมี
บางส่วนประเมินตนเองในส่วนของความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจของตนเองปานกลาง แต่
ทางด้านของการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับกลุ่มประเภทงาน QA Engineer 
และ Maintenance engineer  
  ส่วนในด้านที่เหลือ คือ ด้านการให้บริการกับลูกค้า เพื่อท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (Service 
orientation) กลุ่มประเภทงานแต่ละกลุ่มใช้วิธีการแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีการสรุป
ดังนี้ คือ 1) สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน 2) จัดส่งสินค้าถูกต้องและตรงตามเวลา 3) ผลิตสินค้าตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 4) ราคาถูก 5) ไม่มีการ Claim และของเสียเป็นศูนย์ และ 6) ซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางเดียวกันในทุกกลุ่มประเภทงาน คือ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  
  1.2  ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน คือ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving), ความสามารถในการ
วางแผนงานและจัดระบบงาน (Planning and organizing) และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงาน  
  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 กลุ่มประเภทงานแล้ว กลุ่มประเภทงาน Maintenance engineer 
ประเมินตนเองในส่วนของความสามารถในการวางแผนงานและจัดระบบงาน (Planning and 
organizing) อยู่ในระดับมาก และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่ในระดับ
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มากถึงดีมาก เน่ืองจากการวางแผนช่วยในการก าหนดกิจกรรมที่ต้องท า ความรับผิดชอบ เพื่อให้
งานที่ท ามีประสิทธิภาพ และทางหน่วยงานของตนเองจะมีการติดต่อกับผู้ร่วมงานอยู่เกือบตลอด 
เพื่อให้งานที่ตนเองท ามีประสิทธิภาพ และพบว่ากลุ่มประเภทงานอื่น ๆ คือ Purchasing engineer, 
Production engineer และ QA Engineer ยังคงมีบางส่วนประเมินความสามารถในการวางแผนงาน
และจัดระบบงาน (Planning and organizing) ของตนเองอยู่ในระดับพอสมควรและปานกลาง และ
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communication) กลุม่ Purchasing engineer บางส่วนประเมิน
ความสามารถตนเองอยู่ในระดับพอสมควร โดยที่ทางกลุ่มประเภทงาน Production engineer และ 
QA Engineer ประเมินความสามารถตนเองอยู่ในระดับมากถึงดีมากเช่นเดียวกับกลุ่มประเภทงาน 
Maintenance engineer  
  ส่วนในด้านที่เหลือ คือ วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) กลุ่ม
ประเภทงานแต่ละกลุ่มใช้วิธีการแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีการสรุปวิธีการที่ใช้แก้ไข
ปัญหา 3 อันดับ ดังนี้ 1) หากเกิดปัญหาขึ้น จะใช้วิธีการพิจารณาปัญหาด้วยตนเองก่อนว่าเป็นปัญหา
ที่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้หรือไม่ หากไม่ได้จึงจะท าการประชุมเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 2) เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ และขอค าปรึกษาในการแก้ไข 3) พิจารณาจาก
สถานที่จริงในการเกิดปัญหา และน าเอาหลักการ Why why analysis เข้ามาใช้วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา ซึ่งผู้ให้ค าตอบนี้ทั้งหมดเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ใน กลุ่มที่ 4 ประเภทงาน Maintenance engineer 
  1.3  ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) กลุ่มประเภทงาน 
Purchasing engineer, Production engineer และ QA Engineer ประเมินตนเองในส่วนของ
ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากมีประสบการณ์
การท างานมาก จึงท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และพบว่ากลุ่มประเภทงาน 
Maintenance engineer ยังคงมีการประเมินความสามารถหลักเฉพาะงานของตนเองอยู่ในระดับเข้า
ใกล้สู่ระดับมาก เน่ืองจากการเลื่อนต าแหน่ง และต้องมีการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆที่ตนเองไม่ได้เรียนมา 
ส่งผลให้ความสามารถหลักเฉพาะงานยังไม่ถึงในระดับมาก 
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบศักยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ ความสามารถหลัก, 
ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ และความสามารถหลักเฉพาะงาน ของวิศวกรไทยต่อการเปิด
เสรดี้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
ข้างต้น กลุ่มประเภทงาน Maintenance engineer ประเมินศักยภาพของตนเองในด้านความสามารถ
หลัก (Core competency) และด้านความสามารถหลักเชิงบริหาร (Managerial competency) อยู่ใน
ระดับมากถึงดีมาก ซึ่งสูงกว่าในประเภทงานอ่ืนๆ แต่ในด้านความสามารถหลักเฉพาะงาน 
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(Functional competency) ทุกกลุ่มประเภทงาน ยกเว้นกลุ่มประเภทงาน Maintenance engineer 
ประเมินความความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) อยู่ในระดับมากทั้งหมด 
  จากการศีกษาความมีศักยภาพของวิศวกร จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง จาก
ศักยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถหลัก (Core competency) 2) ความสามารถหลักเชิงบริหาร
จัดการ (Managerial competency) และ 3) ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) 
วิศวกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประเมินตนเองว่าตนเองเป็นแรงงานวิศวกรที่มีศักยภาพ พบว่าวิศวกร
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดประเมินตนเองเป็นแรงงานวิศวกรที่มีศักยภาพ โดยที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงเป็นในทิศทางเดียวกันในกลุ่มประเภท Purchasing engineer, Production engineer 
และ Maintenance engineer คือ ความสามารถเฉพาะงาน และ ความสามารถเชิงบริหารจัดการ 
ตามล าดับ เน่ืองจากตนเองมีเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์การท างานมาก และ
สามารถสอนงานบุคลากรใหม่ๆ และยังมีการบริหารงานไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานและการวางแผนงาน โดยกลุ่ม
ประเภทงาน QA Engineer ประเมินจุดแข็ง คือ ความสามารถเฉพาะงาน ในขณะเดียวกันก็ประเมิน
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ ความสามารถเฉพาะงาน และความสมารถหลัก แตกต่างจากกลุ่ม
ประเภทงานอ่ืนๆ 
 2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual 
recognition arrangements: MRAs ของวิศวกรไทยต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  
 ผลการศึกษา พบว่าจากคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual recognition 
arrangements: MRAs ของวิศวกรอาเซียน ซึ่งในที่นี้ศึกษาจากเกณฑ์มาตรฐาน 3 ส่วน คือ  
1) จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2) มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 7 ปี และ 3) เคยได้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ วิศวกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตาม
คุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual recognition arrangements: MRAs ของวิศวกร
อาเซียนคิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน และวิศวกรกลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 35 มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานที่ก าหนด และหากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มวิศวกรที่มี
คุณสมบัติไม่ครบตามมาฐาน MRA จะเห็นได้ว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างขาดคุณสมบัติ โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ขาดคุณสมบัติทั้ง 2 ส่วน คือ ขาดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และประสบการณ์ท างานไม่ถึง 7 ปี 2) ขาดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว 
และ 3) ขาดประสบการณ์ท างานคือไม่ถึง 7 ปี ทั้งนี้การขาดคุณสมบัติในด้านของใบอนุญาต
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อาจเนื่องมาจากงานที่รับผิดชอบอยู่ ในขณะนีโ้รงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยยังไม่ให้ความจ าเป็นต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการท างาน 
 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 กลุ่มประเภทงานแล้ว กลุ่มประเภทงาน QA Engineer คุณสมบัติ
หรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual recognition arrangements: MRAs ของวิศวกรอาเซียนครบ
มากที่เมื่อท าการเปรียบเทียบกับกลุ่มประเภทงานอ่ืนๆ และรองลงมาคือกลุ่มประเภทงาน 
Maintenance engineer ซึ่งหากเปรียบเทียบในส่วนของการขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน พบว่ากลุ่ม
ที่มีการขาดคุณสมบัติด้านมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 7 ปีมากที่สุด คือ กลุ่มประเภทงาน QA 
Engineer และ Maintenance engineer รองลงมาเป็นกลุ่มประเภทงาน Production engineer และ 
Purchasing engineer ตามล าดับ ในด้านสุดท้ายคือด้านวิศวกรเคยได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศ ในด้านนี้กลุ่มประเภทงานที่ขาดคุณสมบัติด้านน้ีมากที่สุด คือ QA Engineer 
เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการท างาน และกลุ่ม
ประเภทงาน Purchasing engineer และ Maintenance engineer รองลงมา และที่ขาดคุณสมบัติใน
ด้านน้ีน้อยที่สุด คือ กลุ่มประเภทงาน Production engineer 
 3.  เพื่อศึกษาทัศนคติของวิศวกรไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
ต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการศึกษา พบว่าทัศนคติของวิศวกรกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์ต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจว่า
เมื่อเปิด AEC แล้ว จะเดินทางไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือไม่ เน่ืองจากมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาควบคู่ประกอบการตัดสินใจ คือ 1) ค่าตอบแทน 2) สวัสดิการ/ ข้อเสนอ 3) ต าแหน่งงาน  
4) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 5) สถานการณ์หลังจากมีการเปิด AEC แต่
หากจะเดินทางไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศที่เลือกเดินทางไปท างาน คือ ประเทศ
สิงคโปร์ เนื่องจาก 1) สภาพเศรษฐกิจดี 2) ประชากรมีคุณภาพ 3) ภาษาค่อนข้างดี (อังกฤษ)  
4) ผลตอบแทนค่อนข้างสูง 5) ลักษณะงานมีหลากหลาย 6) เทคโนโลยีเจริญ 7) การหาอาหาร
รับประทานสะดวก 8) การเดินทางสะดวก และรองลงมาเป็นประเทศมาเลเซีย 
 กลุ่มวิศวกรตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าตนเองจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิศวกรเมื่อมีการเปิด AEC คือ 1) เปิดโลกทัศน์ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ 2) พบเพื่อนร่วมงาน
ชาวต่างชาติและได้เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 3) พบเจอหลากหลายวัฒนธรรม 4) มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ 5) มีงานที่หลากหลาย 5) พัฒนา
ศักยภาพตนเอง และ 7) ได้พัฒนาด้านภาษา 
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 ในด้านการปรับตัวจากกการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรเมื่อมีการเปิด AEC และการพัฒนา
ตนเอง ส่วนใหญ่มองไปที่ควรมีการปรับตัวและพัฒนาในด้านภาษาโดยผู้ให้สัมภาษณ์มองภาษา
เป็นสิ่งส าคัญ และให้เหตุผลว่าจะต้องพัฒนาให้สามารถแข่งขันก็ต่างประเทศได้ สามารถสื่อสารให้
ชาวต่างชาติเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในด้านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน คือ อุปสรรคทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร เน่ืองจาก
ชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษามากกว่าตนเอง และหากมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็จะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานไม่เต็มที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านภาษา  
การติดต่อสื่อสาร คือ 1) ควรให้มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา เรียนรู้เพิ่มเติม 2) ควรให้ทางภาครัฐ
เข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษา และอาจรวมไปถึงการพัฒนาภาษาที่ 3 ร่วมด้วย  
 4.  ศึกษาความพร้อมของวิศวกรไทยต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 
 ผลการศึกษา พบว่าวิศวกรกลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองว่าเป็นแรงงานวิศวกรที่มีศักยภาพ 
โดยกลุ่มประเภทงานที่มีการประเมินตนเองว่ามีศักยภาพจากศักยภาพทั้ง 3 ด้าน 1) ความสามารถ
หลัก (Core competency) 2) ความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) และ  
3) ความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
1) กลุ่มประเภทงาน Maintenance engineer มีศักยภาพมากถึงดีมาก 2)      ประเภทงาน QA 
Engineer มีศักยภาพมาก 3)      ประเภทงาน Production       ภา ปานกลางถึงมาก และ  
4)      ประเภทงาน Purchasing engineer มีศักยภาพปานกลาง ทางด้านจุดแข็งส่วนใหญ่วิศวกรมอง
ว่าเป็นในด้านความสามารถหลักเฉพาะงาน (Functional competency) และจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
ส่วนใหญ่มองว่าความสามารถหลักเชิงบริหารจัดการ (Managerial competency) ซึ่งจากผล
การศึกษาวิศวกรกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในส่วนของศักยภาพของตนเองอยู่ในระดับปานกลางถึง
ดีมาก 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิศวกรตัวอย่าง พบว่าวิศวกรร้อยละ 60 ของจ านวนประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด 20 คน มีความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านแรงงานสาขาวิศวกรในอาเซียน อยู่ใน
ระดับพอทราบรายละเอียดบ้างพอสมควรเท่านั้น และพบว่า ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ไม่มีความรู้เลยในเร่ืองของคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual 
recognition arrangements: MRAs ของวิศวกร เมื่อพิจารณาในส่วนคุณสมบัติหรือมาตรฐานใน
วิชาชีพ หรือ Mutual recognition arrangements: MRAs ของวิศวกร ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 65 ของจ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 20 คน ซึ่งมากกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากร ขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐาน MRA ส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติทั้ง 2 ส่วน คือ ขาดใบอนุญาตประกอบ
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วิชาชีพวิศวกรรม และประสบการณ์ท างานไม่ถึง 7 ปี จากมาตรฐาน MRA 3 ข้อ โดยกลุ่มที่มีความ
พร้อมในด้านคุณสมบัติมากที่สุด คือ กลุ่มประเภทงาน Production engineer และกลุ่มประเภทงานที่
ขาดคุณสมบัติมากที่สุด คือ กลุ่มประเภทงาน QA Engineer โดยสรุปความพร้อมในส่วนความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC, มาตรฐาน MRA อยู่ในระดับน้อยมากถึงปานกลาง และคุณสมบตัิตาม
มาตรฐาน MRA นั้นถือว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
 หากพิจาณาในเร่ืองความพร้อมที่จะเดินทางไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนหากมีการ
เปิด AEC ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ยังยังไม่มั่นใจว่าเมื่อเปิด AEC แล้ว จะเดินทางไปท างานใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนหรือไม่ เน่ืองจากจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการเคลื่อนย้าย
เสรีแรงงานในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรนั้น วิศวกรกลุ่มตัวอย่างมองเห็นอุปสรรคไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ อุปสรรคทางด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร เนื่องจากชาวต่างชาติมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา
มากกว่าตนเอง และหากมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานไม่เต็มที่ และ
จะต้องท าการปรับตัวและพัฒนาตนเองในด้านภาษาเพื่อให้แข่งขันกับวิศวกรจากต่างประเทศได้ 
  

อภิปรายผล 
 ผลการอภิปรายท่ีสอดคล้อง 
 งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของปนิตดา นิจันทึก (2552) ได้ศึกษาเร่ืองบริษัท
ก่อสร้างต่างชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ ต้องเร่ิมจากการพัฒนาศักยภาพ
วิศวกรของประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับศักยภาพ พบว่า มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับศักยภาพในด้านต่างๆ ของวิศวกรดังนี้ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองในบริษัทแห่งเดียว และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของคีรินทร์ ชูธรรมสถิต (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กรณีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business efficiency) ผลการวิจัยพบว่าถ้าประเทศไทยไม่เร่งพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น จะท าให้เสียประเทศไทยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
การเปิด AEC ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านหลายๆด้าน และด้านที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยนี้ คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ AEC โดยการผลักดันให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ ภาษาที่ 2 ของประเทศ และผลักดันการผลิตบุคคลากรในวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อรองรับเข้าสู่
ตลาดอาเซียน และยังมีส่วนของการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของ “ทุนมนุษย์” 
(Human capital : HC) เพื่อหึความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับความต้องการของ
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ภาคเอกชน และระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน
การติดต่ออย่างเป็นทางการของอาเซียน รวมทั้งภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน 
 งานวิจัยนี้ยังกล่าวถึงระดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 2 และประเทศ
มาเลเซียมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจนได้อันดับที่ 6 จากอันดับที่ 14 ใน
ปี 2554 สอดคล้องกับผลการวิจัยที่วิศวกรมีเหตุผลในการเดินทางไปท างานในประเทศทั้ง 2 มาก
ที่สุด ตามล าดับ 
 งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวดี แจ้งข า (2555) ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบ
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่าการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานที่มีทักษะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย คือ แรงงานที่มี
ทักษะจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการว่างงาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแรงงานดังกล่าวไม่ได้ท าให้อัตราการว่างงานในประเทศสูงขึ้น และเมื่อแรงงาน
ดังกล่าวสูงขึ้น ความมีประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมที่มาจากการใช้แรงงานกลุ่มทักษะ
ที่สามารถใช้ความรู้และทักษะที่มีมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็เพิ่มขึ้น และ
เกิดการถ่ายทอดทักษะให้กับแรงงานไทย ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1.  ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษาของวิศวกรเพื่อให้สามารถสื่อสาร และแข่งขันกับ
วิศวกรจากชาติอ่ืนได้ 
 2.  ควรมีการสนับสนุนวิศวกรไทยให้มีศักยภาพในด้านเทคนิคการท างาน 
 3.  ควรมีการบริหารจัดการเร่ืองปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีแรงงาน 
AEC 
 4.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม
ของวิศวกรจากการเปิดเสรีแรงงาน AEC และคุณสมบัติหรือมาตรฐานในวิชาชีพ หรือ Mutual 
recognition arrangements: MRAs ของวิศวกร ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
 5.  ภาครัฐ และภาคเอกชนควรมีการกระตุ้นวิศวกรให้มีความอยากไปท างานใน
ต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีแรงงานอย่างเต็มที่ 
 6.  รัฐบาลควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจน เงื่อนไข ขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อที่วิศวกรจะได้
เตรียมรับมือจากการเปิด AEC ได้อย่างถูกต้อง 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของวิศวกรไทยในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น
ในการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ เพื่อให้มีการน าข้อมูลความ
พร้อมของวิศวกรในประเภทอ่ืนไปใช้ในเตรียมรับมือก่อนการเปิดเสรีแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
 2.  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของวิศวกรไทยในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยยก
กลุ่มวิศวกรตัวอย่าง จ าแนกออกมาเป็นประเภทงาน 4 ประเภท คือ Purchasing engineer, Production 
engineer, QA Engineer และ Maintenance engineer ดังนั้นในการศึกษาในครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาในกลุ่มวิศวกรในประเภทงานอ่ืนๆ เพื่อให้มีการน าข้อมูลความพร้อมของวิศวกรในกลุ่ม
ประเภทงานอ่ืนไปใช้ในเตรียมรับมือก่อนการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
อย่างถูกต้อง 
 3.  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาเชิงลึก (In-depth interview)
 ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นการจึงเป็นข้อมูลที่ได้ในเชิงลึกทั้งในด้านที่เป็นเร่ืองราว และ
ความคิดเห็น และเป็นเฉพาะบุคคล ดังนั้นในการวิจัยครั้งหน้าควรท าวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาออกมาเป็นตัวเลข และน ามาใช้อธิบายซึ่งกันและกัน 
 


