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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของพนักงานเอกชน

ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Factors Affecting to the Development of English Language 

Skills of Private Company Employees to 
The ASEAN Economic Community

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ*

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย1) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรและงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ของพนักงานเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อศึกษาปัจจัย

การแข่งขันในทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานเอกชน

ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่ม

คนทำางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน  400 คน ใช้วิธีการทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา

และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจและการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลต่อ

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 33.2 

คำาสำาคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันทางธุรกิจการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
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ABSTRACT

  The objectives of this study were 1)to study factor’s motivation affecting 

the development of English language skills of private company employeesto The ASEAN        

Economic Community 2. to study to factor’s organizations and work affecting the        

development of English language skills of private company employeesto  The ASEAN 

Economic Community. 3) tostudy  factor’s business competitionaffecting the development 

of English language skills ofprivate company employeesto The ASEAN Economic Community. 

  The sample group inthis researchincluded 400private company peoples-

workingin Bangkok. The statistic methods were categorized into the descriptive and 

influential statistics methods. The influential statistics method was Independent-Sample 

T-Test, One-Way Anova and Multiple Regression Analysis. The result found that moti-

vation and business competitionaffecting the development of English language skills to 

The ASEAN Economic Community.Theforecastingperformance for33.2percentages.

Keywords: ASEAN Economic Community, business competition,the development of 

language skills

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์กรและงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพ่ือทำาให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิม

เติมของคนในองค์กร

  2. เพ่ือทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
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อังกฤษ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  3. เสนอแนะผู้บริหารใช้เป็นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและงาน เพื่อให้

เกิดความเจริญก้าวหน้า และตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดแรงจูงใจในการ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

  4. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในองค์กรในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

แรงจูงใจ

องค์การและงาน

การแข่งขันทางธุรกิจ

การพัฒนาทักษะด้านภาษา

อังกฤษในการเตรียม

ความพร้อมสู่ AEC

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

 

ภาพที่1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Approach) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคนทำางานบริษัท

เอกชนขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 100 คน จำานวน 20 บริษัทๆละ 20 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 25 - 50 ปี บริษัทละ 20 คน รวมจำานวน 400 คน 

ซึ่งจำานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Yamane (1973) โดยกำาหนดความคลาดเคลื่อน

ร้อยละ 5 

วิธีการทางสถิติ

  1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)โดยใช้ร้อยละความถี่

ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์ความตระหนักในปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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  2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

สมมติฐานโดยมีการใช้สถิติดังนี้

 สมมุติฐานที่ 1เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test

 สมมุติฐานที่ 2 ลักษณะที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ F-test

 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจ องค์กรและงาน และการแข่งขันทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย

ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

  ตอนที่1. ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5  มีช่วงอายุ 30-40ปี จำานวน 200 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50  มีสถานภาพโสด จำานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีประสบการณ์ทำางานไม่เกิน 5 ปี จำานวน 135 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาทจำานวน 124 

คน คิดเป็นร้อยละ 31 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ

  ด้านปัจจัยแรงจูงใจ เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษช่วยต่อยอด

โอกาสในอนาคตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.45 ซึ่งหมายความว่าแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษจะช่วยต่อยอดโอกาสในอนาคตมากท่ีสุดรองลงมาคือ การได้รับการยอมรับ

นับถือจากเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษเพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และข้ออื่นๆ มีระดับความคิดเห็นรองลงมา ตามลำาดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยองค์กรและงาน

  ด้านปัจจัยองค์กรและงาน เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.20 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยองค์กรและ

งานส่งผลให้พนักงาน พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามากที่สุดรองลงมาคือ องค์กรสนับสนุนให้

บุคลากรมีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่อย่างเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 



154  Business Administration and Economics Review

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ

  ด้านปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจก่อให้เกิดการแย่งงานและคนที่ได้เปรียบ คือคนที่มี

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.28 ซึ่งหมายความว่า

ปัจจัยการแข่งขันเชิงธุรกิจส่งผลให้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

อาจก่อให้เกิดการแย่งงานและคนท่ีได้เปรียบ คือคนท่ีมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์

ที่ดีมากที่สุดรองลงมาคือ พนักงานคิดว่าการแข่งขันเชิงธุรกิจ เมื่อประเทศไทยเข้าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำาให้ต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.23 

  ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้การทดสอบค่า

สถิติ T-test

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษในการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 เพศ   N x  S.D.     t P-value

 ชาย 166 4.30 0.487 -0.795  0.001*

 หญิง 234 4.34 0.485 -0.795  0.001*

  จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.001) 

  

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความแปรปรวนทางเดียวในความแตกต่างระหว่างอายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์ทำางานและรายได้ต่อเดือนเดียวกับการพัฒนาทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้การ

ทดสอบค่าสถิติ F-test
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  ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวกับการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จำาแนกตามอายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพประสบการณ์ทำางานและรายได้ต่อเดือนโดยใช้การทดสอบค่า

สถิติ F-test

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ประสบการณ์ทำางาน

รายได้ต่อเดือน

F

0.533

0.293

16.348

3.161

1.547

3.171

P-value

0.660

0.746

 0.000*

0.076

0.202

 0.014*

      

  จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มคนที่มีอายุต่างกันมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 0.05 (Sig =0.660) กลุ่มคนที่มีสถานภาพที่ต่างกันมีผลต่อการพัฒนาทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.746) กลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.000) กลุ่มคนที่มีอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.076) กลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำางานที่ต่างกันมี

ผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ที่ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.202) และกลุ่มคนที่มีรายได้ต่อ

เดือนที่ต่างกันมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.014)

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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  ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตัวแปรตาม : การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), 

r =0.576 , R2 = 0.332, Constant(a) = 1.837

ตัวแปรต้น

(ค่าคงที่)

แรงจูงใจ

องค์กรและงาน

การแข่งขันทางธุรกิจ

Hypo

theses

H1

H2

H3

b

1.837

0.369

-0.064

0.311

β

0.404

-0.081

0.323

Std. 

error

0.180

0.050

0.055

0.059

t

10.213

7.365

-1.176

5.274

Sig.

0.000

0.000

0.240

0.000

Support

Yes

No

Yes

Tole

-rance

0.559

0.365

0.450

VIF

1.788

2.813

2.221

  จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ดังนี้

  ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

องค์กรและงาน และการแข่งขันทางธุรกิจมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์เพียงร้อยละ 33.2 

โดยมีปัจจัยด้านแรงจูงใจและการแข่งขันทางธุรกิจเท่านั้น ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านองค์กรและงาน ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติและถ้าทราบค่าของตัวแปรปัจจัยด้านแรงจูงใจและการแข่งขันทางธุรกิจ  จะสามารถ

คาดคะเนค่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้จากสมการถดถอยดังต่อไปนี้

สมการถดถอยที่คำานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ

  จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ที่มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผลทำาให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.369 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น และถ้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผลทำาให้มีการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.311 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น

Y (การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ) = 1.837 + 0.369 (แรงจูงใจ) + 0.311 (การแข่งขันทางธุรกิจ)
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สมการถดถอยที่คำานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ

Z (การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ) = 0.404(แรงจูงใจ) + 0.323 (การแข่งขันทางธุรกิจ)

  จากสมการโดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถอธิบายได้ว่า หากปรับค่าทุกตัวแปรใน

สมการให้เป็นมาตรฐานที่ระดับการมีนัยสำาคัญ 0.05 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้มีค่าคงที่แล้ว

พบว่า ถ้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น 1 

คะแนน จะมีผลทำาให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 0.404 คะแนนและถ้า

การการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 

1 คะแนน จะมีผลทำาให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.323 คะแนน

สรุปและอภิปรายผล

  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยรวมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับ

มากข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษช่วยต่อยอดโอกาสในอนาคต อาจ

เน่ืองมาจากบุคลากรต้องการแรงผลักดันท้ังจากภายในและภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยจากภายใน 

เช่น ความสนใจในเรื่องของทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ความมุ่งมั่นและความทะเยอยานใน

ตัวบุคคลที่ต้องการให้ตัวเองประสบความสำาเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การทำางาน และปัจจัยจาก

ภายนอก คือ การได้รับการยกย่อง ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน  การได้รับความก้าวหน้า

ในตำาแหน่งหน้าที่การงาน ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลทำาให้ตัวบุคคลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และในด้านปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจโดยรวมส่งผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน อาจก่อให้เกิดการแย่งงานและคนที่ได้เปรียบ คือคนที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากในปัจจุบันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำาให้เกิดภาวการณ์

แข่งขันที่สูงทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบันส่งผลทำาให้ธุรกิจจะต้อง

แข่งขันในหลายระดับทั้งแข่งขันกับคู่แข่งภายในประเทศและแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศ

ทั้งคู่แข่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งภาวการณ์แข่งขันนี้เองส่งผลทำาให้ความ

ต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั้นมีเพิ่มมากขึ้น เพราะคนที่มีทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีความได้เปรียบมากกว่าผู้อื่น ทั้งในเรื่องของการทำางาน ที่
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สามารถเลือกทำางานที่ได้รับเงินเดือนที่สูง มีการใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง 

หรือสามารถโยกย้ายเปลี่ยนงานไปทำางานในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ การแข่งขันจากใน

ตัวบุคคลนั้นจึงส่งผลไปถึงการแข่งขันในทางธุรกิจ เพราะถ้าหากองค์กรได้คนที่มีประสิทธิภาพ

และมีความสามารถมาทำางานในองค์กร องค์กรน้ันก็จะประสบความสำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้

  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และ ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ ส่ง

ผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จากการศึกษางานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผลการศึกษา ซึ่ง

อธิบายได้ว่า

  James (สรยา มหากณานนท์, 2551) ได้กล่าวถึงความสำาคัญของแรงจูงใจไว้ว่าการ

จูงใจเป็นสิ่งสำาคัญในการบริหารงานหากพนักงานได้รับการจูงใจพวกเขาจะใช้ความสามารถใน

การทำางานเพิ่มขึ้นการพิจารณาความสำาคัญของแรงจูงใจอาจแยกได้เป็นประเด็นสำาคัญได้ 3 

ประการคือ

  1. ความสำาคัญต่อองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารงานบุคลากรคือช่วย

ให้องค์กรได้คนดีมีความสามารถมาร่วมทำางานด้วยและรักษาคนดีๆเหล่าน้ีให้อยู่ในองค์กรต่อ

ไปนานๆ

  2. ความสำาคัญต่อผู้บริหารช่วยให้การมอบอำานาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานการจูงใจจะช่วยให้อำานาจ

หน้าที่ของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเอื้ออำานวยต่อการสั่งการ

  3. ความสำาคัญต่อบุคลากรคือสนองต่อความต้องการของบุคลากรและเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่ายทำาให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจไม่เบื่อหน่ายต่อการทำางานทุ่มเทกับการทำางานเต็มท่ี

ทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

  สมชาย แซวจันทึก (2553) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร กรณี

ศึกษา หน่วยงานธุรกิจก่อสร้างและบำารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่าความ

สามารถทางการแข่งขันของหน่วยงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยปัจจัย

ด้านการแข่งขันทางธุรกิจโดยรวมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และการเปรียบเทียบความ

สามารถทางการแข่งขัน จำาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และหน่วยงานต้นสังกัดท่ีแตกต่างกัน มีความสามารถทางการแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำาหรับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอื่น ซึ่งประกอบด้วย ตำาแหน่งงาน รายได้
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จากการทำางาน และ ระยะเวลาในการทำางาน มีความสามารถทางการแข่งขันไม่แตกต่างกันผล

การวิจัยนี้พบว่ามีส่วนที่สอดคล้องและส่วนที่แตกต่างกับงานวิจัยที่ได้ทำาการศึกษา ในเรื่องของ

การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จำาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่าง

กัน จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และปัจจัยลักษณะ

ส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น อายุ สถานภาพ อาชีพ ประสบการณ์ทำางานที่ต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

  เสนาะ ติเยาว์ (สมชาย แซวจันทึก,2553) กล่าวว่า ความสามารถทางการแข่งขัน 

หมายถึง ความสามารถที่องค์กรดำาเนินธุรกิจของตนเองได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆ นั้นคือ การทำากำาไร

ได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้น หรือ การที่องค์กรสามารถสร้างให้เกิดคุณค่ามากกว่าคู่

แข่งขัน 
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