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การเตรียมความพร้ อม ด้ านการรับรู้ ด้ านบุคลิกภาพ และด้ านวัฒนธรรมองค์ กร ทีม& ีประสิ ทธิผลต่ อการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนย่ านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาการเตรี ยมความพร้อม ด้านการรับรู ้ ด้านบุคลิกภาพและ ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ทีมีต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร
ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบ
ความตรงของเนื อหา และความน่ าเชื อถื อด้วยวิธีของครอนบาร์ ค กับพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 30 คน
ได้ระดับความเชือมัน 0.890 โดยแจกกับพนักงานบริ ษทั เอกชนในย่านสี ลม จํานวน 400 คน ส่ วนวิธีการทาง
สถิตแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายและแบบพหุ คูณ พบว่าการเตรี ยมความพร้อม
ด้านการรับรู ้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กร ในเรื องของการมีวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ
ทีเหมาะสมมีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสํ าคัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน, ประสิ ทธิ ผลการทํางาน, การรับรู ้ บุคลิกภาพ และวัฒนธรรม
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Abstract
The objective of this research was to study the preparation of awareness, personality, and
organizational culture affecting the organizational effectiveness of company workers towards the ASEAN
Economic Community. Questionnaires were used as the data collection tool after being tested with 30
company workers by means of Cronbach’s alpha to check the validity and reliability, with a value of
0.890. The respondents included 400 company workers in the Silom district. The statistical data analysis
was conducted by using the descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation, and
the inferential statistics including Simple and Multiple Regression Analyses. The results of the study
revealed that awareness factor, personality factor and organizational culture factor only vision and mission
of organization had affect the organizational effectiveness of company workers towards the ASEAN
Economic Community with the significant level of 0.05.
Keywords
ASEAN Economic Community, organizational effectiveness, awareness personality and
organizational culture.
1. บทนํา
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian Nation ) ก่อตัง
เมื อวันที 8 สิ งหาคม 2510 ณ กระทรวงการต่ างประเทศของประเทศไทย ประเทศสมาชิ ก ที เริ มก่ อตังมี
จํานวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศมาเลเซี ย ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ประเทศสิ งคโปร์ และ
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์การรวมตัวครังแรก เพือการสร้างความมันคงในภูมิภาคทีป้ องกันภัยคุ กคาม
จากคอมมิวนิ สต์ ในเวลาต่อมาได้มีสมาชิ กเพิมเติมอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรู ไน ประเทศเวียดนาม
ประเทศลาว ประเทศเมียนม่าร์ และประเทศกัมพูชา รวมทังหมดเป็ น 10 ประเทศ และได้มีการทําข้อตกลง
กัน ในการเป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ โดยจัด ตังประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) และจะมีผลบังคับใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกันภายใต้การร่ วมมืออย่างเป็ นทางการ
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป สําหรับการจัดตังประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เป็ นการมุ่งหมาย
เพือให้เกิ ดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิ จ และการอํานวยความสะดวกในการติ ดต่อค้าขายระหว่างกัน การ
เคลื อนย้ายเสรี ด้านเงิ นทุ น สิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มื อ ส่ งเสริ มให้เป็ นตลาดและฐานการผลิ ต
เดียวกัน เสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซี ยน การลดช่องว่างระดับการพัฒนาของประเทศ
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สมาชิ กอาเซี ยน ส่ งเสริ มให้อาเซี ยนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่เสี ยเปรี ยบ ดังนันการ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน จึงเป็ นบทบาททีสําคัญทีจะทําให้ประเทศไทยต้องกลับมา
ทบทวนในหลากหลายประเด็น เพือให้การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมีความสมบูรณ์และสามารถอยู่
ร่ วมกันได้ในวัฒนธรรมการทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งการศึกษาของจุไรรัตน์ แสงบุ ญนํา (2554) ทีระบุว่า
บทบาทสํ า คัญขององค์ก ร ที จะต้องกํา หนดเป้ าหมายในการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นให้ ชัดเจน ควรให้
ความสําคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ งถือเป็ นแนวทางใน
การปรับตัวของบุคลากร ตลอดทังการก้าวไปสู่ การแข่งขันในอนาคต จากสภาวการณ์ปัจจุบนั นี หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนไทยเริ มมีการตืนตัวและเห็นถึงความสําคัญของการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยมี
การเตรี ยมสร้างคนเพือเตรี ยมความพร้อม วิกานดา วรรณวิเศษ (2555) กล่าวว่าองค์กรควรมีความพร้อมเพือ
การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น แต่ ท งนี
ั เพื อให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลที ดี ต่ อพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะต้องสร้างการรับรู ้ การมีบุคลิกภาพทีดี และความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรที
แตกต่างทีจะมีความหลากหลายในการทํางานร่ วมกัน ซึ งต้องมีศกั ยภาพพร้อมทีจะรับมือกับการเปลียนแปลง
แบบใหม่ทีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ภาษาและวิธีการทํางานในอนาคตได้ และ
องค์กรจะประสบความสําเร็ จโดยจะต้องมี วิสัยทัศน์และศักยภาพสู ง พร้ อมกับมี คุณสมบัติทีเพียบพร้ อม
รับมือกับความท้าทายและการเปลียนแปลงทีไม่หยุดนิ งทังด้านเทคโนโลยี การสื อสาร หรื อตลาดการค้าเสรี
(วิไล แจ้งบุญ, 2555; วีรากร อุตร์ เลิศ, 2555)
จากปั ญหาดังกล่ าวจึงจําเป็ นต้องมี การเตรี ยมความพร้ อม ด้านการรับรู ้ ด้านบุ คลิ กภาพ และด้าน
วัฒ นธรรมองค์ก ร ที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การทํา งานของพนัก งานเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื อ
ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาไปสู่ ค วามสําเร็ จทังในแง่ มุ มของพนักงานและองค์ก รในอนาคต โดยงานวิจยั นี ได้
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี คือ
1. เพือศึกษาการเตรี ยมความพร้อม ด้านการรับรู ้ ทีมีต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. เพือศึกษาการเตรี ยมความพร้อม ด้านบุคลิกภาพทีมีต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3. เพือศึกษาการเตรี ยมความพร้อม ด้านวัฒนธรรมองค์กร ทีมีต่อประสิ ทธิ ผลต่อการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ& กีย& วข้ อง
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2.1 แนวคิดเกีย& วกับการรับรู้
ไกรชิ ต สุ ตะเมือง (2549) กล่าวว่า การรับรู ้ ส่วนใหญ่สังเกตได้จากทัศนคติ ทีมาจากพฤติกรรมที
สั ง เกตเห็ น โดยบางครั งอาจจะขาดความชัด เจนในพฤติ ก รรมในภาพรวมทังหมด จึ ง จํา เป็ นต้อ งอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุน้ (สิ งทีสังเกตเห็น) กับการตอบสนอง (การรับรู ้) โดยการทบทวนความรู ้บน
พืนฐานของหลักฐานทีได้มาจากการสังเกตทังหมด เพือการตอบสนองต่อการรับรู ้ และเกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ที
เป็ นระบบ สะท้อนต่อการตัดสิ นใจของตนเองได้ซึงเป็ นขันตอนสุ ดท้าย นอกจากนี Pal (2004) กล่าวว่าการ
รั บรู ้ เพือนําไปสู่ การเรี ย นรู ้ ในการปฏิ บตั ิ การในคอมพิวเตอร์ ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ พบว่าการรั บรู ้ ในการ
ดํา เนิ น การทางธุ ร กิ จ อยู่ใ นระดับ ที ดี ม าก จากผลการรั บ รู ้ นี ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที ดี แ ละเป็ นระบบ
นอกจากนี ยังพบว่าการรับรู ้ ทีดี นนจะต้
ั
องมาจากจินตนาการหรื อมีความรู ้สึกทีพร้ อมทีจะส่ งผ่านไปยังการ
เรี ยนรู ้ทาํ ให้เป็ นระบบความคิด จนเป็ นความเคยชิน และในทีสุ ดกลายเป็ นการรับรู ้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี
สมัย จิตหมวด (2552) กล่าวว่า การรับรู ้ เป็ นการเห็น ได้ยิน สัมผัส ได้รสและรู ้สึกถึงอุณหภูมิ แล้วส่ งผลต่อ
ระบบประสาทส่ วนกลาง เช่ น การคิ ด การจําความต้องการและจิ นตนาการ และการรั บ รู ้ ของบุ คคลนัน
เปรี ยบเสมือนระบบทีสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆได้โดยผ่านประสาทสัมผัส การเห็น การได้ยิน การชิ ม
และการดม แล้วก็นาํ ข้อมูลที ได้มาจัดระบบ และแปลเป็ นสิ งรั บรู ้ และตอบสนองออกมาเป็ น การกระทํา
ความนึ กคิด และเป็ นการเรี ยนรู ้ ในทีสุ ด นอกจากนี วีรากร อุตร์ เลิ ศ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การเตรี ยม
ความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เพือรองรั บการก้า วสู่ ประชาคมอาเซี ยน กรณี ศึ กษา: พืนที
เทศบาล ตําบลบ้านแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ความรู ้ และความเข้าใจ เกียวกับการเตรี ยม
ความพร้ อมของท้องถิ น ส่ วนมากได้รับข้อมูลมากจากข่าวสารจากเว็บไซต์ ข่าวสารจากหนังสื อพิมพ์ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ตามลําดับ
2.2 แนวคิดเกีย& วกับบุคลิกภาพ
แสงสุ รีย ์ สํา อางค์กูล (2539) กล่ า วว่าลักษณะเฉพาะของบุ คลิ กภาพ เป็ นลักษณะส่ วนใหญ่ ของ
โครงสร้ างต่ าง ๆ และกิ จกรรมทังมวลของบุ คคลและเป็ นลักษณะเฉพาะที คงที และเปลี ยนแปลงได้ยาก
บุ ค ลิ ก ภาพเกี ยวข้อ งกับ มิ ติ ห รื อ ด้า นต่ า ง ๆ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องเขาและเป็ นลัก ษณะที เขามี อ ยู่ รวมถึ ง
พฤติ ก รรมที เป็ นเรื องของนิ สั ย ไม่ ว่า จะเรื องการพู ด จา การแสดงความคิ ด เห็ น การแสดงอารมณ์ และ
ความรู ้สึก เป็ นต้น รวมทังการศึกษาของ นิภาพร พวงมี (2554) ทีกล่าวว่า บุคลิกภาพของคนประกอบด้วย 5
บุคลิกภาพ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวันไหว บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง และบุคลิ กภาพแบบมีจิตสํานึ ก และ การศึกษาของ พัชรศิริ ราชรักษ์ (2555) ที
พบว่าระดับของความต้องการประสบความสําเร็ จในกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่ม Generation Y ถูกผลักดัน
ด้วย บุ คลิ กภาพและคุ ณลักษณะเฉพาะของงานที เน้นเรื องของการที สามารถทํางานได้หลายๆ อย่าง การ
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ตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ ว การมุ่งสู่ ความสําเร็ จของงาน การคิดวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและกล้าแสดงออก
ความมันใจในตนเอง และมีความรู ้สึกรับผิดชอบทางสังคม
2.3 แนวคิดเกีย& วกับวัฒนธรรมองค์ กร
สุ พาณี สฤษฎ์วานิ ช (2549) กล่ า วว่า ปั จจัยด้า นวัฒนธรรมองค์ก รกับ ปั จจัยด้า นประสิ ท ธิ ผลของ
องค์การมี ส่วนสัมพันธ์กนั โดยตรง ถ้าองค์กรใดมี วฒั นธรรมองค์กรทีเข้มแข็งทีให้ความสําคัญกับองค์กร
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในทิศทางทีเกือหนุ นซึ งกันและกัน ก็จะเป็ นการรับประกันในเรื องของ
ประสิ ทธิ ผลในภาพรวมองค์กรได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบเสมือนเป็ นบรรทัดฐานในการอยูร่ ่ วมกันแบบครอบครัว
นอกจากนี วัฒนธรรมองค์กรยังก่อให้เกิ ดความผูกพัน และการมีส่วนร่ วมในองค์การในการนําพาองค์กร
ไปสู่ เป้ าหมายทีได้วางไว้ ซึ ง พิชิต เทพวรรณ์ (2554) กล่าวว่าการให้ความสําคัญการผูกพันของบุคลากรใน
องค์กรนันเป็ นเรื องทีองค์กรต้องให้ความสําคัญ โดยต้องมุ่งสู่ การทําให้บุคลากรในทุกระดับชันมีวฒั นธรรม
องค์กรในทิศทางทีเกือหนุนซึ งกันและกัน โดยระบุวา่ หากมีวฒั นธรรมองค์กรทีดีแล้ว อัตราการลาออกของ
พนักงานจะน้อยลง แต่จะมีความผูกพันทีดี มากขึน หากมีวฒั นธรรมองค์กรทีไม่ดี มีความขัดแย้งกัน ก็จะ
ส่ งผลต่ออัตราการลาออกทีเพิมขึน และสะท้อนต่อความผูกพันของพนักงานทีปฏิ บตั ิงานอยู่ และงานวิจยั
ของ ซานู ซี ยีปง และชวลิ ต เกิ ดทิพย์ (2556) ที กล่ าวว่าปั จจัยวัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในตามการรับรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิ วาส แสดงให้เห็ นว่าวัฒนธรรมองค์ก ารที ดี ไม่ เพียงแต่มี ผลโดยตรงต่อความสํา เร็ จในวงการธุ รกิ จ
เท่านัน แต่ยงั มีผลโดยตรงกับวงการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน
2.4 แนวคิดเกีย& วกับประสิ ทธิผลต่ อการทํางาน
เลิ ศ ไชยณรงค์ (2556) กล่ าวว่าองค์กรจะมี ประสิ ทธิ ผลก็เมือผูป้ ฏิ บตั ิงานปฏิ บตั ิ ตรงตามบทบาท
องค์ ก รได้ก ํา หนดไว้ โดยระบุ ว่า ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารในแนวคิ ด เดิ ม จะเน้น ในเรื องของการเพิ มพู น
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน จึงเน้นในเรื องความชํานาญเฉพาะทาง ก่ อให้เกิ ดการขาดประสานงาน ต่อมา
แนวคิดนี เปลียนไปเป็ นการเน้นความร่ วมมือ โดยมีเป้ าหมายหลักอยู่ทีความพยายามให้งานบรรลุผลสําเร็ จ
รวมถึ ง ภรณี กี ร์ติบุ ตร (2549) กล่ าวว่า องค์ก รเกิ ดขึ นมาจากความจํา เป็ นของคนที จะร่ วมมื อกันทํา งาน
บางอย่างให้บรรลุเป้ าหมายซึ งงานดังกล่าวนัน คนๆ เดียวทําเองไม่ได้ เพราะมีขอ้ จํากัดต่าง ๆ ดังนันจึงนําเอา
คนตังแต่สองคนขึนไปมาร่ วมมือกันในการทํางาน แต่ทงนี
ั ไม่ใช่เรื องง่ายในการนําคนมาทํางานร่ วมกัน จึง
จําเป็ นต้องทําความเข้าใจในสิ งทีต้องการให้เกิ ดขึนในการรวมตัวกันเพือทํางานร่ วมกัน เพราะองค์การจะ
ดํารงอยูไ่ ด้ต่อเมือคนทีมารวมกัน สามารถผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรไปสู่ เป้ าหมายขององค์การ
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
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งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ทีมีรูปแบบการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิ ด (Closed-end Questionnaire) ประกอบด้วยข้อมูลทังหมด 5 ส่ วน คื อ ส่ วนที 1 แบบสอบถาม
เกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที 2 แบบสอบถามด้านการรับรู ้ ส่ วนที 3 แบบสอบถาม
ด้านบุคลิ กภาพ ส่ วนที 4 แบบสอบถามด้านวัฒนธรรมองค์กร และส่ วนที 5 แบบสอบถามด้านประสิ ทธิ ผล
การทํางาน ทังนีเนืองจากกลุ่มประชากรมีจาํ นวนไม่จาํ กัดจํานวนคน ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางการคํา นวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างของ Taro Yamane ที ระดับ ความเชื อมัน 95% ระดับ
ความคลาดเคลื อน +- 5% ซึ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และผูว้ ิจยั จะกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในพืนทีย่านสี ลม 400 คน จากจํานวนพนักงานในพืนทีย่านสี ลม และเนื องจากถนนสี ลมเป็ นย่าน
ธุ รกิจ มีจาํ นวนประชากรหนาแน่น เป็ นศูนย์กลางการขยายเจริ ญเติบโตของสํานักงานและบริ ษทั ค่อนข้างสู ง
แบบสอบถามทีสร้างขึนมาถูกนําไปทดสอบความตรงของเนือหา (Content Validity Test) จากผูท้ รงคุณวุฒิที
มีความเชียวชาญ ตลอดทังมีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของงานวิจยั ได้ตรวจสอบและลงความเห็นถึงความ
เหมาะสม และนําความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิมาพิจารณา ปรับปรุ งและแก้ไขให้แบบสอบถามมี ความ
ถูกต้องและเหมาะสมต่อการวิจยั และทดสอบความน่าเชื อถือ (Reliability Test) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่
พนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร จํา นวน 30 คน เพื อตรวจสอบความน่ า เชื อถื อโดยการวิเ คราะห์ ป ระมวลหา
ค่าครอนบาร์ คแอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ งได้ค่าเท่ากับ 0.890 หลังจากนันแบบสอบถาม
จะนําไปให้กลุ่ มตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ในการศึกษาโดยใช้เวลาตังแต่ วันที 1 มีนาคม
พ.ศ. 2558 จํานวน 200 คน และ วันที 10 มีนาคม พ.ศ.2558 จํานวน 200 คน
4. สรุ ปและอภิปรายผล
สํา หรั บ การสรุ ป และอภิ ป รายผลงานวิ จ ัย นี สามารถสรุ ป ข้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.5 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 62.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.3
สถานภาพโสด ร้ อยละ 78.8 ประเภทตําแหน่ งงาน ระดับปฏิ บตั ิการ ร้ อยละ 85.0 ระดับรายได้ต่อเดื อน
20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 44.8 ข้อมูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์สมมุติฐานทัง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวจิ ยั ดังนี
สมมติ ฐานข้อที 1 การเตรี ย มความพร้ อม ด้า นการรั บ รู ้ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลต่ อการทํา งานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
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ตารางที 1: แสดงค่าอิทธิ พลของปั จจัยการเตรี ยมความพร้อมด้านการรับรู ้ ทีมีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้วย
วิธีวเิ คราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ด้ านการรับรู้
1. ข้อมูลข่าวสารเกียวกับ AEC

สัมประสิ ทธิz การถดถอย
(Beta)
.103

ค่า t

Sig (P - Value)

2.068

.039*

2

R = .011, F-Value = 4.278, n = 400, P-Value ≤ 0.05*
จากตารางที 1 พบว่าการเตรี ยมความพร้ อม ด้านการรับรู ้ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที 2 การเตรี ยมความพร้ อม ด้านบุคลิ กภาพ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ตารางที 2: แสดงค่าอิทธิ พลของปั จจัยการเตรี ยมความพร้ อมด้านบุคลิ กภาพทีมีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางาน
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ด้วยวิธีวเิ คราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
R2 =
สัมประสิ ทธิzการถดถอย ค่า t
Sig (P ด้ านบุคลิกภาพ
.182,
(Beta)
Value)
F1. บุคลิกภาพแบบแสดงออก
.408
2.258
.024*
Valu
2. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
.139
8.767
.000*
e=
ประสบการณ์
44.18
1, n = 400, P-Value ≤ 0.05*
จากตารางที 2 พบว่าการเตรี ยมความพร้อม ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบแสดงออก
และบุคลิ กภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ มีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม
กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที 3 การเตรี ยมความพร้อม ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อประสิ ทธิ ผลต่อ
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การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน
ตารางที 3: แสดงค่าอิทธิ พลของการเตรี ยมความพร้อม ด้านวัฒนธรรมองค์กรทีมีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางาน
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ด้วยวิธีวเิ คราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
R2 =
สัมประสิ ทธิzการถดถอย ค่า t
Sig (P ด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
.019,
(Beta)
Value)
F1. การผูกพัน และการมีส่วนร่ วม
.032
.616
.538
Value
2. การปรับตัวทีเหมาะสม
.002
.046
.963
=
3. การประพฤติปฏิบตั ิได้สมําเสมอ
.060
1.163
.246
1.933,
4. การมีวสิ ัยทัศน์และภารกิจของ
.104
2.046
.041*
n=
องค์การทีเหมาะสม
400, PValue ≤ 0.05*
จากตารางที 3 พบว่าการเตรี ยมความพร้อม ด้านวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย การผูกพัน และการ
มีส่วนร่ วม การปรับตัวทีเหมาะสม และการประพฤติปฏิบตั ิได้สมําเสมอ ไม่มีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ยกเว้นการมี
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การทีเหมาะสมมีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม
กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากผลการศึกษาพบว่าการเตรี ยมความพร้อม ด้านการรับรู ้ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ ไกรชิ ต สุ ตะเมือง (2549) ที บ่งบอกถึ งว่าการเรี ยนรู ้ ได้
เกิ ดขึนแล้วซึ งผลทีได้ทาํ ให้มีการรั บรู ้ ทีจะมีการเลื อกรั บตัวกระตุน้ จากสิ งแวดล้อมนันเป็ นผลให้สามารถ
รับรู ้ถึงการตัดสิ นใจของตนเองได้ซึงเป็ นขันตอนสุ ดท้าย และสอดคล้องกับการศึกษาของ Pal (2004) ทีระบุ
ว่าการรั บรู ้ ทีดี นนจะต้
ั
องมาจากจินตนาการหรื อมีความรู ้ สึกในการเรี ยนรู ้ ในอดี ตจนกระทังการเรี ยนรู ้ นัน
กลายเป็ นความเคยชิ น และในทีสุ ดกลายเป็ นการรับรู ้โดยอัตโนมัติ และ สมัย จิตหมวด (2552) ทีกล่าวว่า
การรับรู ้ของบุคคลนันเปรี ยบเสมือนระบบทีสามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆได้โดยผ่านประสาทสัมผัส การ
เห็ น การได้ยิน การชิ ม และการดม แล้วก็นาํ ข้อมูลที ได้มาจัดระบบ และแปลเป็ นสิ งรั บรู ้ และตอบสนอง
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อ อ ก ม า เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม นึ ก คิ ด แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วีรากร อุตร์ เลิ ศ (2555) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื อง การเตรี ยมความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เพือ
รองรั บ การก้า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น กรณี ศึ ก ษา: พื นที เทศบาล ตํา บลบ้า นแยง อํา เภอนครไทย จัง หวัด
พิษณุ โลก พบว่า ความรู ้ และความเข้าใจ เกี ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมของท้องถิน ส่ วนมากได้รับข้อมูล
มากจากข่า วสารจากเว็บ ไซต์ ข่าวสารจากหนังสื อพิมพ์ และได้รับ ข้อมูล ข่าวสารจากหน่ วยงานราชการ
ตามลําดับ
ในส่ วนการเตรี ย มความพร้ อม ด้า นบุ คลิ ก ภาพ ประกอบด้วยบุ คลิ ก ภาพแบบแสดงออก และ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดรั บ ประสบการณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การทํา งานของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนย่า นสี ล ม
กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ นิ ภาพร พวงมี (2554) ทีกล่าวว่า บุ คลิ กภาพของคนประกอบด้วย 5 บุ คลิ กภาพ ได้แก่
บุคลิกภาพแบบหวันไหว บุคลิ กภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิ กภาพแบบ
การเห็นพ้อง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึ ก และบุคลิกภาพแบบแสดงออก (Extraversion) และบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to experience) และสุ พาณี สฤษฎ์วานิ ช (2549) ทีกล่าวว่าในปั จจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การและประสิ ทธิ ผลขององค์การ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การเป็ นอย่างมาก วัฒนธรรม
นันก่อให้เกิด การผูกพัน และการมีส่วนร่ วมในองค์การ สอคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรศิริ ราชรักษ์ (2012) ที
พบว่าระดับของความต้องการประสบความสําเร็ จในกลุ่มตัวอย่างพนักงานในกลุ่ม Generation Y ถูกผลักดัน
ด้วย บุคลิ กภาพและคุ ณลักษณะเฉพาะของงานจะเน้นเรื องของการทีสามารถทํางานได้หลายๆ อย่าง การ
ตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ ว การมุ่งสู่ ความสําเร็ จของงาน การคิดวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและกล้าแสดงออก
ความมันใจในตนเอง และมีความรู ้สึกรับผิดชอบทางสังคม
การเตรี ยมความพร้ อม ด้านวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย การผูกพัน และการมี ส่วนร่ วม การ
ปรั บตัวที เหมาะสม และการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ได้สมําเสมอ ไม่มีประสิ ทธิ ผลต่อการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนย่านสี ลม กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ยกเว้นการมีวิสัยทัศน์และ
ภารกิ จ ขององค์ ก ารที เหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การทํา งานของพนั ก งานบริ ษัท เอกชนย่ า นสี ลม
กรุ งเทพมหานคร ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับ พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ทีกล่าวว่าให้ความสําคัญกับพนักงานต่อความผูกพันในองค์กร โดยองค์กรต่าง ๆ
ต้องการให้พ นักงานมี ค วามผูก พันในงานของพนัก งานและผูกพันต่ อองค์กร เนื องจากความผูก พันของ
พนักงานต่ อองค์กรจะมี ค วามสัมพันธ์ กบั อัตราลาออก ถ้าพนักงานมี ความผูกพันต่อองค์ก รสู ง อัตราการ
ลาออกก็ จ ะตํา และ สุ พ าณี สฤษฎ์ ว านิ ช (2549) ที กล่ า วว่า ปั จ จัย ด้า นวัฒ นธรรมองค์ก รกับ ปั จ จัย ด้า น
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารมี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ัน โดยตรง ถ้า องค์ ก รใดมี ว ฒ
ั นธรรมองค์ก รที เข้ม แข็ ง ที ให้
ความสําคัญกับองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในทิศทางทีเกือหนุ นซึ งกันและกัน ก็จะเป็ นการ
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รับประกันในเรื องของประสิ ทธิ ผลในภาพรวมองค์กรได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบเสมือนเป็ นบรรทัดฐานในการอยู่
ร่ วมกันแบบครอบครั ว รวมทังงานวิจยั ของ ซานู ซี ยีป ง และชวลิ ต เกิ ดทิ พ ย์ (2556) ที กล่ า วว่า ปั จจัย
วัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในตามการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การทีดีไม่เพียงแต่
มีผลโดยตรงต่อความสําเร็ จในวงการธุ รกิจ เท่านัน แต่ยงั มีผลโดยตรงกับวงการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน
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