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งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และ

การเตรียมความพร้อมของพนักงานบริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยวิธีวิเคราะห์ศึกษาเป็นรายกรณี ใชก้ารสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจาก

ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 10 ปี รวมทั้งผูบ้ริหารท่ีมีส่วนร่วมกาํหนด

นโยบายของบริษทัฯ  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์มากท่ีสุด ซ่ึงการรวมตวัเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีผลต่อชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน สําหรับในดา้นการทาํงาน

พนักงานควรต้องเรียนรู้  ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงผลดี หรือผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ                      

เพ่ือสามารถนาํมาปรับใชใ้นการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สําหรับนโยบายการเตรียมความพร้อม             

เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ถึงแมบ้ริษทัยงัไม่มีนโยบายอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

แต่ไดเ้ตรียมความพร้อมในทางดา้นโครงสร้าง ลกัษณะงาน เทคโนโลย ีและทางดา้นการทาํงานของ

พนักงาน อีกทั้งยงัหาแนวทางนํามาปรับใช้เพื่อให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการทาํงานของบริษทัฯ              

และสอดคลอ้งกบัรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างชดัเจนและถูกตอ้ง รวมทั้งผูบ้ริหาร

ตอ้งให้ความสําคญัในนโยบายในการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือความเจริญเติบโตและยัง่ยืน

ของธุรกิจ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือ พนกังานควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงาน          

ท่ีรับผิดชอบ และบริษทัฯ ควรสนบัสนุนกิจกรรมดา้นอ่ืนให้กบัพนกังานเพ่ือสนบัสนุนการทาํงาน

ของพนักงานในบริษทัเพื่อให้เกิดแผนงานและเป้าหมายท่ีชัดเจนในดา้นการเตรียมความพร้อม          

เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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This research was qualitative research , which had purpose 1) to perceive an 

information and 2) to prepare of employee for into ASEAN Economic Community (AEC)          

for this study used case study approach method by individual interview from connoisseur              

and experience employees, whom had more over 10 years of working, including executives           

were  a part of determination policy of company.  

The research of result showed that employees had been perceiving an information 

about ASEAN Economic Community (AEC) from government and private sector, via internet 

and television channel. However, ASEAN Economic Community integration had effected            

for dairy life and working. Thus, they must learn and add acknowledgement about strength               

and weak with company for adapted correct working. For preparation for into ASEAN   

Economic Community (AEC), a company had not clear and concrete of policy about AEC.           

It had already prepared and adapted characterization of job, technology and operation                       

for harmonized with working and AEC format. Not only employees but also executives                 

must be emphasized with the changing of policy for the growth of company.  

The suggestion of this research were 1) the employees should study acknowledgement 

moreover and 2) a company should support other activities for clearly planning and goal                

for preparation ASEAN  Economic Community entry. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ และคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์  อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั และ อาจารย ์ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ์ท่ีไดก้รุณา

ให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา 

การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ใน

การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไ้ขงานให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณ พนกังาน บริษทั ไทยโทเร เทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) ทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบคาํถาม การให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ  รวมถึงความ

ช่วยเหลือและกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัวตลอดจนหวัหนา้งานและเพื่อนๆ จนทาํใหง้านวิจยัฉบบั

น้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความ

ช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาตลอดหลกัสูตรการศึกษา  

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ี์อบรมสัง่สอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดีเสมอมา 
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