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------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ภายใน  กับการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก กบัการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 (2) ปัจจยัภายใน การเรียนรู้ AEC มีผลต่อการรับรู้การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 (3) ปัจจยั

ภายนอก นโยบายภาครัฐ มีผลต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 (4) การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

คําสําคัญ: การรับรู้, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, AEC 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research was to examine the perception on opening 

Asean Economic Community of Thai Government in working people in Bangkok area 

to analysis on various factors relating to Organizational Culture factors influencing 

perception of AEC. The purpose (1) Were to study the different factors of personal 

with perception of AEC; (2) To study the relationship between relevant factor 

learning AEC with perception of AEC; and (3) To study the relationship between 

irrelevant factor economic growths with perception of AEC. 

 The result of Hypothesis testing found that perception factors; Learning AEC 

had effect to perception of AEC in statistical significantly .05. The policy of Thai 

government had effect to perception of AEC in statistical significantly .05. Economic 

growing had effect to perception of AEC in statistical significantly .05.  

 

Keywords: perception, Asean economic community, AEC 

บทนํา  

ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

การเตรียมความพร้อมของประชากรในการรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีสําคญั โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครควรท่ีจะมีการรับรู้ในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

กลุ่มกําลังท่ีสําคัญของประเทศและบุคลากรในสายงานอาชีพท่ีมีผลกระทบโดย

ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการรับรู้ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ

ประชากรกลุ่มน้ีวา่มีการรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อตวับุคคล 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และประเทศไทยอย่างไร ทั้งในแง่ผลดีและผลเสีย ใน

การเลือกทาํวิจยัเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะวา่เป็นเมืองหลวงของประเทศ 

และกลุ่มประชากรท่ีน่าจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ กลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในวยัทาํงาน 

ซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญัของประเทศในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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ซ่ึงผลของการวิจยัจะไดบ้่งช้ีถึงผลของการให้ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ ใน

การเผยแพร่ขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน ควรจะมีการเตรียมความพร้อมให้มากกวา่น้ี เม่ือมีการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC บุคลากรท่ีสําคญัของประเทศไทย และองคก์ร

ในภาครัฐและภาคเอกชน ไดมี้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งใน

ตวัของบุคลากร องค์กร สังคม มากน้อยเพียงใด เพื่อสะทอ้นถึงการประชาสัมพนัธ์

ของภาครัฐ ท่ีเก่ียวกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพื่อให้การเผยแพร่ขอ้มูล

เก่ียวกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จึงได้ทาํการวิจยัในหัวขอ้ การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC ในกลุ่มบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครข้ึน เพื่อตอ้งการทราบวา่ในกลุ่ม

บุคคลท่ีเป็นกลุ่มประชากรน้ีเกิดการรับรู้ การต่ืนตวัมากน้อยเพียงใด มีการเตรียม

ความพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปน้ีหรือไม่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในกบัการรับรู้การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก กบัการรับรู้การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC 

ประโยชน์ของการทาํวจัิย 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 

ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อยา่ง

เตม็ท่ี 

2. เพื่อนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านการเตรียมความพร้อมในระดับ

องค์กรธุรกิจ ในการแสวงหาช่องทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน การดําเนินกลยุทธ์การตลาดในเชิงรุก โดยเจาะถึงผูซ้ื้อในตลาด
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ต่างประเทศ การศึกษาลู่ทางการคา้ใหม่ ๆ รวมถึงช่องทางในดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

3. เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นกาํหนดวิสัยทศัน์ของประเทศไทย 

ในปี 2558 ใหช้ดัเจน พร้อมทั้งประกาศใหป้ระชาชนร่วมรับรู้และร่วมมือ 

4. เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นการกาํหนดนโยบายเร่ืองการดูแล

และป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้

ชดัเจน เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีตามมา เม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC 

5. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการศึกษากฎระเบียบ เง่ือนไขต่าง ๆ 

และพยายามหาช่องทางเพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

6. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาการแลกเปล่ียน

วฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในกลุ่มประเทศ AEC 

7. เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาแนวทางการเพิ่ม

ศกัยภาพของบุคลากร องคก์รและระดบัประเทศใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

 ( Independent variable) และตวัแปรตาม (Dependent variable) 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา รายได้และ

สถานภาพ 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเรียนรู้ AEC ลกัษณะองคก์ร ส่ิงแวดลอ้มในการอยู่

ร่วมกนัในสังคม 

3. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย นโยบายภาครัฐ วฒันธรรมและการเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั ได้ทาํการสรุป แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการรับรู้ (Perception Theory) 

การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ โดยจะนาํไปสู่ทศันคติ ความเช่ือ ซ่ึง

จะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงได้ทําการรวบรวม

แนวความคิดเก่ียวกบัการรับรู้ จากผูท้รงคุณวฒิุต่าง ๆ ดงั ต่อไปน้ี  

 ไกรชิต สุตะเมือง (2549 อา้งถึงใน Greenwald, 1975, p.490) กล่าวไวว้า่ การ

รับรู้ส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภคนั้นเห็นไดจ้ากทศันคติท่ีมาจากพฤติกรรมเท่านั้น โดยท่ี

ขนาดหรือจาํนวนของข่าวสารภายในท่ีไดรั้บนั้นยงัขาดความชดัเจนดงันั้นตอ้งอาศยั

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นกับการตอบสนองโดยความรู้บนพื้นฐานของ

หลักฐานท่ีได้มาจากการสังเกตจากการตอบสนองท่ีเฉพาะเจาะจงต่อตัวกระตุ้น

ภายนอกท่ีบ่งบอกถึงว่าการเรียนรู้ได้เกิดข้ึนแล้วซ่ึงผลท่ีได้จากการเรียนรู้จะทาํให้

ลูกคา้มีการรับรู้ท่ีจะมีการเลือกรับตวักระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคนั้นเป็นผล

ให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงการตดัสินใจของตนเองได ้ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จาก

การศึกษาของ Pal (2004) ช้ีใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้ในการปฏิบติัการในคอมพิวเตอร์ของ

ผูป้ระกอบธุรกิจจนกระทัง่ถึงหน่วยงานของรัฐทาํให้ผูก้ลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจเหล่าน้ีมี

การรับรู้ในการดาํเนินการทางธุรกิจในระดบัท่ีดีมากและจากผลการรับรู้น้ียงัส่งผลให้

ประชาชนและผูบ้ริโภคทัว่ไปมีการรับรู้ในข่าวสารท่ีดีข้ึน นอกจากนั้นจากการศึกษา

ของ Zadra, Desjardins, and Mascotte (2006) ยงัคน้พบอีกวา่การรับรู้ท่ีดีนั้นจะตอ้งมา

จากการจินตนาการหรือมีความรู้สึกลุ่มลึกในการเรียนรู้ในอดีตจนกระทัง่การเรียนรู้

นั้นกลายเป็นความเคยชิน (the actual state) และในท่ีสุดกลายเป็นการรับรู้โดย

อตัโนมติั โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคในสินคา้ท่ีตวัเองมีความพึงพอใจหรือสม

ปรารถนา (the desired state) เป็นเวลายาวนานก็จะทาํให้เกิดการรับรู้ในตราสินคา้นั้น
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ไปเองในท่ีสุดและการรับรู้ของผูบ้ริโภคในอีกนยัหน่ึงก็คือทนัทีท่ีผูบ้ริโภคมุ่งความ

สนใจไปท่ีตวักระตุน้และเกิดการเรียนรู้ก็จะทาํให้กระบวนการรับรู้ในการทาํการแปล

ความหมาย ข่าวสารเขา้สู่กระบวนการความนึกคิดท่ีมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลไป

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการส่ือสารดว้ย  

ณัฐศรุต นนทธี (2544 อา้งถึงใน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ�, 2549, หน้า 8) 

กล่าวว่า ความหมาย การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ ความเห็นซ่ึงเกิดข้ึน

จากการตีความ การสัมผสัระหวา่ง อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิง

เร้า โดยมีการใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยในการให�้ ความหมายแห่งการสัมผสันั้น ๆ 

 ศุภร เสรีรัตน์ (2545: 143) ให้ความหมายของการรับรู้/การสัมผสัรู้ไวว้า่ การ

รับรู้ (Perception) คือวธีิการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูร่อบ ๆ ตวับุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คน

อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อยา่งเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมี

วิธีการยอมรับถึงตวักระตุน้ (recognize) การเลือกสรร (select) การประมวล 

(organize) และการตีความ (interpret) เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่เหมือนกนั 

อย่างไรก็ตาม ยงัข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนท่ีจะมีเก่ียวกบั

ความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ประสบการณ์ คือ

ส่ิงท่ีเรารับรู้ พบเห็น มีความหมายและจดจาํไวใ้ชซ่ึ้งไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม ภาษา 

ความรู้ สถานะทางสังคม ทศันคติ บุคลิกลกัษณะ ศาสนาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี อาชีพ ความตอ้งการ อารมณ์ เป็นตน้ การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ

ส่ือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร 

เนช และคณะ (Knech and et al. 1962, p. 56) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้

ว่าหมายถึง สภาพความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด เกิดข้ึนจากการได้รับ

สัมผสัจากส่ิงเร้าภายนอกผา่นประสาทสัมผสัของร่างกาย แลว้แปลความหมายจนเป็น

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ดาลเลทท์ (Dallett, 1969, p. 11-12) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การรับรู้

หมายถึง การรับโดย การเห็น ได้ยิน สัมผสั ได้รส รู้สึกถึงอุณหภูมิ แล้วเกิดผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น การคิด การจาํ ความตอ้งการและจินตนาการ 
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ฮูสและโบว์ดิทช์ (Huse and Bowditch, 1977, p. 127) กล่าวว่า บุคคล

เปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผา่นประสาทสัมผสั การ

เห็น ไดย้นิ ชิม และดม แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบ แปลเป็นส่ิงรับรู้และตอบสนอง

ออกเป็นการกระทาํ ความนึกคิดและแนวคิด 

การ์ริสันและมากูน (Garrison and Magoon, 1972, p. 607) ให้ความหมายของ

คําว่า การรับรู้ว่าเป็นกระบวนการท่ีสมองแปลความหมายท่ีได้จากการสัมผ ัส 

(Sensation) ส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นส่ิงเร้า โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าของร่างกาย ทาํ

ให้เราทราบวา่ส่ิงเร้านั้นเป็นอะไร มีความหมายและลกัษณะอยา่งไร โดยการท่ีเราจะ

รับรู้ส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัได้นั้น จะตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปล

ความหมาย 

จําเนียร ช่วงโชติ (2526, หนา้ 177) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ การ

รับรู้ หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลไดน้าํเอาส่ิงท่ีตนไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดรู้้สึก

จากส่ิงเร้าภายนอกรอบตวับุคคลเข้ามาจดัระเบียบ และให้ความหมายโดยอาศยั

ประสบการณ์เดิมหรือความรู้สึกเดิม ออกเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ

ของตนเอง และกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของคนเรามีมากมายหลายประการ 

ชิพแมน แอนด์ คาร์นุก (Schiffman and Kanuk. 1994: 162) ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้เลือกสรร จดัระเบียบ และ

ตีความหมายส่ิงท่ีมากระตุน้ เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายเป็นภาพรวมข้ึนมา  

มอริสัน (Morison. 1996: 45) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ลูกคา้ไดใ้ชป้ระสาท

สัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การชิมรส การสัมผสั และการไดก้ล่ินใน

การรับรู้ถึงการบริการและ ขอ้มูลส่งเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ  

ออสบอร์นและคณะ (Osborn & Others. 1998: 78) ให้ความหมายการรับรู้คือ

เป็น กระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและตีความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อให้

ความหมายเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม 
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โดยสรุปแลว้การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีสมองรับส่ิงเร้าจากรอบตวัเรา

โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าแลว้มาจดัระบบและแปรความหมายเป็นความรู้ความ

เขา้ใจ โดยอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปรความหมาย 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วีรากร อุตร์เลิศ (2555) ท่ีไดท้าํการวิจยัในเร่ือง การเตรียมความพร้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: 

พื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อศึกษาระดบัความรู้

และความเขา้ใจของ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดั

พิษณุโลก เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีทาํการวจิยัพบวา่ระดบัความรู้และ

ความเขา้ใจ ของประชาชนเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส่วนมาก

ขอ้มูลข่าวสารมาจากเวบ็ไซต ์ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก

หน่วยงานราชการ อยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 

วิไล แจง้บุญ (2555) ไดท้าํการวิจยัในเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร

สาย สนับส นุนและ ช่วยวิชาก าร  สั งกัดคณะศิ ลป ศาส ตร์แล ะวิท ยา ศา สตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)” พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทางด้าน อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กนัต่อการรับรู้ เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตกต่างกนั

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 กนกวรรณ สมรักษ ์(2555) ไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบว่า

รายได ้พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

    ตวัแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - อาย ุ

- อาชีพ -วฒิุการศึกษา 

- รายได ้- สถานภาพ 

 

ปัจจัยภายใน 

 -การเรียนรู้ AEC 

-ลกัษณะองคก์ร 

-ส่ิงแวดลอ้มในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

 

ปัจจัยภายนอก 

-นโยบายภาครัฐ 

-วฒันธรรม 

-การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 

ภาพ 1 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาวจิยั 

สมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษาท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้ AEC ท่ีแตกต่าง 

2. ปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ย การเรียนรู้ AEC, ลกัษณะองคก์ร, ส่ิงแวดลอ้ม

และการอยูร่่วมกนัทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ AEC 

3. ปัจจยัภายนอกท่ีประกอบดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม และการเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ AEC 

 

การรับรู้ ต่อการเปิดการคา้

เสรีอาเซียน AEC 

ตวัแปรตาม 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากร คือกลุ่มบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการกาํหนดตวัอย่างของ Yamane ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, pp.886-887) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจาก 10 เขต

คือ เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตบางนา เขต

สาทร เขตบางรัก เขตพญาไท และเขตบางแค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจัยภายในประกอบด้วย การเรียนรู้ AEC, ลักษณะองค์กร ส่วนท่ี 3 เป็น

แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม, 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ต่อ AEC โดยใชส้ถิติ

ดงัน้ี 

1. หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ย 

การเรียนรู้ AEC และปัจจยัภายนอกประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ, วฒันธรรม, 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ต่อ AEC 

3. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดย

ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

4. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหว่าง 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยใช้การ

วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance: ANOVA) 

5. วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
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ผลการวจัิย 

ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหูคูณของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ต่อ

การรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) .338 .176  1.923 .055   

1.การเรียนรู้ AEC .383 .048 .385 7.959 .000 .298 3.361 

2.ลกัษณะองคก์ร .015 .036 .018 .399 .690 .356 2.810 

3.ส่ิงแวดลอ้มและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 
.042 .035 .048 1.221 .223 .444 2.255 

3.นโยบายภาครัฐ .103 .033 .137 3.132 .002 .363 2.758 

4.วฒันธรรม .011 .046 .012 .231 .817 .258 3.869 

5.ความเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจ 
.352 .033 .453 10.563 .000 .379 2.642 

R= .852 R2= .726 S.E.E=1.00332 F=173.523 Sig. = .000 

ตาราง 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.633 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.118 ปฏิเสธ 

อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.129 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัภายใน 

การเรียนรู้ AEC MRA 0.000 ยอมรับ 

ลกัษณะองคก์ร MRA 0.690 ปฏิเสธ 

ส่ิงแวดลอ้มและการอยูร่่วมกนัทางสงัคม MRA 0.223 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัภายนอก 

ดา้นนโยบายภาครัฐ MRA 0.002 ยอมรับ 

ทางดา้นวฒันธรรม MRA 0.817 ปฏิเสธ 

ทางดา้นความเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองการรับรู้ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจการอาเซียน ของกลุ่ม

ประชากรวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถาม Check list 

และจากการได้วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน(1)ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ พบว่า มีเฉพาะ 

ดา้นอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่อการรับรู้ใน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาจาก

ผลการวจิยัเบ้ืองตน้แลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นางสาววิไล แจง้บุญ ท่ีไดท้าํ

การวิจยัในเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลทางดา้น อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กนัต่อการ

รับรู้ เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ .05 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกวรรณ สมรักษ ์(2555) 

ซ่ึงไดว้จิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรม

ต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบวา่รายได ้พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนั

มีทัศนคติท่ีมีต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน(2) ปัจจัยภายในท่ี

ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ AEC ลกัษณะองค์กร ส่ิงแวดล้อมและการอยู่ร่วมกนั 

พบว่ามีเฉพาะ ดา้นการเรียนรู้ AEC ท่ีมีผลต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกวรรณ สมรักษ ์(2555) ซ่ึงไดว้ิจยั

เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ือง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC พบว่าการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้การรับรู้

ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่าง

กนั(3) ปัจจยัภายนอกท่ีประกอบไปดว้ย นโยบายภาครัฐ วฒันะธรรม ความเติบโต

ทางดา้นเศรษฐกิจ พบว่ามีเฉพาะ ทางดา้นนโยบายภาครัฐ ท่ีมีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วีรากร อุตร์เลิศ ท่ีได้ทาํการวิจยัในเร่ือง การเตรียมความพร้อมของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: 

พื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อศึกษาระดบัความรู้

และความเขา้ใจของ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดั

พิษณุโลก เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีทาํการวจิยัพบวา่ระดบัความรู้และ

ความเขา้ใจ ของประชาชนเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน (ASEAN) ส่วนมากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์อยู่ในระดบัน้อย 

ไดค้่าเฉล่ีย 2.26 รองลงมาจากเว็บไซต์ อยู่ในระดบัน้อยไดค้่าเฉล่ีย 2.25 และลาํดบั

สุดทา้ยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ อยู่ในระดบันอ้ย ไดค้่าเฉล่ีย 2.03 

(4) ปัจจยัภายนอกพบว่ามีเฉพาะ ทางดา้นความเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กนัต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553) ท่ีระบุว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลทั้ง

ทางบวกและทางลบ ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการเตรียมความ

พร้อมอยา่งดีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 1. จากผลการวจิยั ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นรายได ้มีผลต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึง

ควรใหค้วามสาํคญัในลกัษณะส่วนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา ต่อการ

รับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC แตกต่างกนั เห็นไดว้่า ผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาในระดบั ปวช/ปวส/อนุปริญญามีความแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีระดบัการศึกษา

ในระดบั ปริญญาโทและปริญญาเอก ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบั 

ปริญญาตรี มีความแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบั ปริญญาเอก ต่อการ
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รับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรให้

ความสําคญัต่อกลุ่มประชากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีให้มาก

ยิง่ข้ึน 

3. จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัภายใน ดา้นการเรียนรู้ AEC ท่ีมีผลต่อการรับรู้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กันต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้น จึงเห็นควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริม ส่ือการ

เรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC เพื่อให้ประชากรมีการเรียนรู้มากข้ึน เพื่อส่งให้มีผลงานและการพฒันา

ท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ 

4. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัภายนอก ดา้นนโยบายภาครัฐ ต่อการรับรู้การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพันธ์กันต่อการรับรู้การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐท่ี เก่ียวข้อง ควรให้

ความสาํคญัในการรณรงคใ์หก้ลุ่มประชากร เรียนรู้และรับรู้ต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพื่อกลุ่มประชากร ไดเ้ตรียมความพร้อม

ในการก้าวไปสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC 

5. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัภายนอก ทางด้านความเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ ต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีความสัมพนัธ์กนัต่อ

การรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดงันั้นจึง

ควรใหค้วามสาํคญัต่อการใหก้ารสนบัสนุนประชากรให้มีความพร้อม และการพฒันา

เพื่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน AEC 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ในการวิจยัคร้ังน้ีวิจยัเฉพาะกลุ่มคนทาํงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ท่ีมีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรทาํการวิจยัเพิ่มเติมในกลุ่มคนทาํงานในทุกจงัหวดั และครอบคลุมไปถึง
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