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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยบุคลิกภาพ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมแบบผสมผสาน กรณีศึกษาบริษัท
ญ่ีปุ่ นที่ด าเนินธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู และ
การทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา การทดสอบความน่าเช่ือถือ โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า ครอนบาร์ค แอลฟา 
กบักลุม่ตวัอยา่ง 30 คน โดยแจกกบัพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน วิธี
ทางสถิติแบง่เป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนมุาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้สถิติทดสอบหาความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
ประกอบด้วย แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบเปิดเผย แบบประนีประนอม และแบบยึดมั่นในหลกัการ ปัจจยัด้านการ
สื่อสารข้ามวฒันธรรม ประกอบด้วย ทกัษะในการสื่อสาร และทกัษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ และปัจจัยด้านความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ประกอบด้วย ลกัษณะอปุนิสยั ลกัษณะวิธีการท างาน และลกัษณะจริยธรรมและคุณธรรม สง่
ตอ่ประสทิธิผลการท างานเป็นทีมแบบผสมผสาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นปัจจยัด้านบคุลิกภาพแบบ
อารมณ์มัน่คง ไม่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมแบบผสมผสาน จากผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร เพื่อน าไปสูก่ารท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึง่น าไปสู่
การบรรลเุป้าหมายที่พงึประสงค์ขององค์กร 
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Abstract 
 

This research aims to study personality, cross-cultural communication and cultural 
diversity. The samples are employees of practitioner level, which are affected to effectiveness 
of integrated working as team. This paper the remaining open Japanese companies in 
Bangkok and perimeter areas by using questionnaires as a tool for collecting data, testing 
validity and testing reliability of contents. The research use Cronbach’s method for 30 
samples and disseminating questionnaires to 400 employees of practitioner level in Bangkok 
and perimeter areas. There are two kinds of statistics, descriptive statistics and inferential 
statistics including of percentage, standard deviation and hypothesis analysis and regressions 
tested hypotheses in the study. The results show that, First the personality factor, including of 
opening experience, reviewing, compromising and keeping in principal. Second the cross-
cultural communication factors in terms of communication skills, foreign languages skills and 
cultural diversity factors. Third, characteristic of behavior, working method, morality and 
moral principle. These factors affect to effectiveness of integrated working as team for 
remaining open Japanese companies in Bangkok and perimeter areas at 0.05 statistically 
significant levels. Lastly, the personality factors in terms of emotional stability effectiveness 
of employees are not affect integrated teamwork effectiveness: a case study of Japanese 
companies in Bangkok and perimeter areas. Therefore, the results might be used as a 
guidance for organization staff development to create an effective team working which leads 
to achievement of desired organization goal 
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