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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ�ำแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา หลักสูตรทีศ่ กึ ษาในระดับบัณฑิตศึกษา 3) เพือ่ ศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนักศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 410 คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 284 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 130 คนโดยใช้
หลักร้อยละเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) t-test (Independent) และ F-test (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมีการปรับตัวและเตรียมการอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปรับตัวและ
เตรียมการสูงสุด ได้แก่ ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย รองลงมาคือ ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้
ด้านการรู้จักตนเอง ด้านการเตรียมตนเอง ด้านแนวคิดและทัศนคติ ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่ำสุดคือด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในตน
1,2,3
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2. ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษา พบว่า 1) นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเอง ส่วนด้านอื่น ๆ
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาโทและ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มีการปรับตัวและเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ และด้านการรูจ้ กั ตนเองแตกต่างกันอย่างมีในส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม
การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย
แนะน�ำนักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมอาจารย์กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้เตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าไปหาท�ำงานในประเทศ
อาเซียนเพิม่ มากขึน้ 3) มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรระยะสัน้ เพิม่ เติม สอนภาษาของกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ให้กบั นักศึกษา 4) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรเพิม่ เติมความรูแ้ ก่นกั ศึกษาให้มคี วามรู้ เข้าใจในประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมของกลุม่ สมาชิกเพือ่ นบ้านและได้เรียนรูส้ งั คมอาเซียน 5) มหาวิทยาลัยควรจัดหาตลาดแรงงาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่นกั ศึกษา โดยจัดหาข่าวสารต่าง ๆ มาติดบอร์ดแนะน�ำนักศึกษาเป็นประจ�ำ 
6) มหาวิทยาลัยควรท�ำ  MOU สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้งา่ ยขึน้ 7) มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN
Languages Center) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ค�ำส�ำคัญ : 1. การปรับตัวและการเตรียมการ 2. ประชาคมอาเซียน
ABSTRACT
The Objectives of this research were 1) to study 2) to compare and 3) to seek
guidelines for NEU students in their adaptabilities and preparations to compare ASEAN
Community in 2015. The sample group of 410 persons consisted of 284 undergraduates
and 130 graduate students chosen by percentage, mean, S.D., standard, t-test (Independent) and F-test (One-Way ANOVA). Collect the data were analyzed by percentage, mean,
t-test and F-test.
1. On the whole the adaptabilities and preparations of NEU students to enter
ASEAN Community were rated high. By aspects, listed in the high –low order, it was found
that the highest practice was in habit followed by learning, self – awareness and antitheses.
The lowest practice was in the aspect of increasing own capabilities.
2. In comparison, the following were found:
2.1 No difference was found between undergraduates and graduates as well
as sex of students in their adaptabilities and preparations to enter ASEAN community in
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2015. Exception is only the aspect of aspect of self-awareness in which undergrads and
graduates rated differently.
2.2 In community the adaptabilities and preparations of students at the
masters, and doctorate and graduate teachers certificates, a difference the 0.05 level of
statistical significance was found in the aspect of self-awareness. In other aspects, there
was no difference.
3. As for the recommendations, the following were found: 1) the NEU should
Increase teaching or prompting on habit formation and learning: 2) help to prepare students
for working in other ASEAN countries:3) short courses on ASEAN community should be
organized: 4) NEU teachers should increase teaching students on the history and culture
of ASEAN member countries : 5) job market bulletin should be made to inform students
of job opportunities in other ASEAN countries: 6) MOU’s between NEU and other
universities in ASEAN countries should be sought to facilitate further cooperation: 7) ASEAN
language center should be set up at NEU for students convenient access.
Keywords : 1. Adaptabilities and Preparations 2. ASEAN Community
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
เนือ่ งด้วยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มปี ระวัตกิ ารพัฒนาสถาบันมายาวนานเริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 8 มีนาคม 2531 ที่ได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยในนามวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(North Eastern Collage - NEC) ต่อมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 ได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (North Eastern University
- NEU)และหลังจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนามหาวิทยาลัยมาเป็นล�ำดับโดยมิได้หยุดยัง้ ภายใต้กรอบการรับผิดชอบ
ของสถาบันอุดมศึกษาครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ และ
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ผนวกภารกิจหน้าที่เพิ่มอีก คือ ด้าน “การผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม”เนื่องด้วยที่ประชุมของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยภาตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่ม “ข (2)” ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2557) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด�ำเนินการเรียนการสอนใน
8 คณะวิชา ประกอบด้วย 1) คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) คณะนิติศาสตร์ 3) คณะ
นิเทศศาสตร์ 4) คณะบริหารธุรกิจ 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6) คณะเศรษฐศาสตร์ 7) คณะสังคมศาสตร์
และ 8) คณะบัณฑิตวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557, หน้า 128)
คณะวิชา ล�ำดับที่ 1-7 ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี ส่วนคณะล�ำดับที่ 8 ได้ เปิด
การเรียนการสอนระดับ ป.บัณฑิตและระดับปริญญาโท (บร.ม.,รป.ม.และ ศษ.ม.) และระดับปริญญาเอก
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(ปร.ด. การบริหารการศึกษา, บร.ด. การบริหารธุรกิจ และ D.Sc. การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ)
และในปีการศึกษา 2557 นีอ้ ยูใ่ นระหว่างการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ ศษ.ม.หลักสูตร
และการสอน และระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ได้ทุ่มเท
พลังความรู้ความสามารถและศักยภาพทั้งปวงในการช่วยเหลือประเทศชาติทางด้านการให้การศึกษาอบรม
แก่เยาวชนและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ในปีการศึกษา
2558 นี้ ประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศ ได้รว่ มกันก�ำหนดกฎกติกาในการอยูร่ ว่ มกันเรียกว่า “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ซึง่ ถือว่า
เป็นรัฐธรรมนูญส�ำหรับประเทศสมาชิกเป็นกฎกติกาในการอยูร่ ว่ มกัน ท�ำให้ประชาคมอาเซียนมีความเหนียว
แน่นทางการเมือง มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม ประชาคมอาเซียนจะยึด
มัน่ ในหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน กฎบัตรของประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกและการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเสาหลักของความร่วมมือและการ
รวมตัวกัน (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2552, หน้า 10)
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community APSC) เพือ่ ให้ประชาชนในอาเซียนอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ และปราศจากภัยคุกคามจากด้านการทหารและ
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากมาย นับตั้งแต่กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ เช่น การมีอากาศบริสุทธิ์
หายใจสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)อาเซียนมีประชากร
ประมาณ 570 ล้านคน หากมีความร่วมมือเศรษฐกิจจะกลายเป็นตลาดใหญ่ทสี่ ามารถแข่งขันกับกลุม่ ประเท
ศอืน่ ๆ ได้ เช่น สหภาพยุโรป และประเทศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในภูมภิ าคเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย ความร่วม
มือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้อาเซียนเป็นทั้งตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการ
เคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมอื (Skilled labors) อย่างเสรีมากขึน้ รวมทัง้ มีการเชือ่ ม
โยงเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่การคมนาคม การท่องเที่ยว และการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน และกับประเทศใกล้เคียงอื่นๆ
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) มุ่ง
หวังให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ปี ราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ แี ละมีความรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกัน
เน้นการสอนความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก โดยก�ำหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มี “ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง” ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุตธิ รรม
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ทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา สร้าง
ประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Creating a Caring and Sharing Community)
ข้อก�ำหนดตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลาย
ด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นของสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในชาติทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม น�ำไปสู่ความเข้ม
แข็งของประชาคมอาเซียนและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั เห็นว่านักศึกษาไม่คอ่ ยกระตือรือร้นทีจ่ ะแสวงหาความรูใ้ นด้านภาษาของเพือ่ นบ้าน
ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองเท่าที่ควร พร้อมทั้งได้สอบถามโดยการออกแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งท�ำให้ทราบว่านักศึกษามีความสนใจในระดับอาเซียนค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาสถานการณ์การปรับตัว และเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น เสนอแนะต่อผู้ส่วนเกี่ยวข้อง
และมหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ�ำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
การปรับตัวและเตรียมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นักศึกษาทีม่ เี พศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน
3.2 นักศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและเตรียมการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการก้าวเข้าสูก่ ารเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในการที่จะแก้ไข/
ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน
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5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ�ำแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 2,763 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 431 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 3,194 คน
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้หลักร้อยละ (%) ในระดับปริญญาตรีซงึ่ ประชากรเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogenous) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ
(%) ขั้นต�่ำของระดับนี้ คือ 10 % ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีนักศึกษาหลายหลักสูตร ประชากรมีความ
หลากหลายแตกต่างกันทัง้ โดยฐานะทางสังคมและหน้าทีก่ ารงาน (Heterogeneous) ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ (%) ขั้นสูงสุดของระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 30% (ทิพยา กิจวิจารณ์, 2552, หน้า
35-36) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 410 คน
5.2 ขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในการปรับตัว และเตรียมการในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมด้านลักษณะนิสยั 2) การสร้างโอกาสในการเพิม่ พูนสมรรถนะ
ในตน3) การเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ 4) การเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้ 5) การติดตามข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรูที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีก 9
ประเทศ และ 6) ด้านการรู้จักตนเอง
5.3 วิธีด�ำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดกรอบ (Conceptual
Framework)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Ratting Scale) เพื่อสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนประกอบด้วย 6 ด้านๆ ละ 5 ข้อ จ�ำนวน
ข้อค�ำถามทั้งหมด 30 ข้อ
ส่วนการหาคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธี IOC (Index Item-Objective Congruence) โดย
ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 และน�ำเครื่องมือที่ผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น จ�ำนวน 30 คนได้
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
		
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามจากขัน้ ตอนที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผลิตให้เพียงพอกับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์จาก
คณบดีทุกคณะเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ครบ
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค�ำตอบ
เกีย่ วกับการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมถึงการเปรียบเทียบเพือ่
ตอบสมมติฐาน และข้อเสนอแนะจากค�ำถามแบบปลายเปิด ดังนัน้ จึงใช้สถิติ ทัง้ ความถี่ อัตราส่วนร้อยละ (%)
รวมถึงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานด้วย
t-test (Independent) และ F-test (One-Way ANOVA)
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ขัน้ ตอนที่ 5 การเขียนรายงานการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะรวบรวมเอกสารทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เขียน
รายงานการวิจัย (Report) ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 6 การท�ำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ผู้วิจัยจะท�ำประชาพิจารณ์ เพื่อเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อเสนอแนะต่อประชาคมชาวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ ขอรับฟัง
ข้อเสนอแนะและการจัดท�ำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป
6. ผลการวิจัย
6.1 การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมมีการปรับตัวและเตรียมการอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มกี ารปรับตัวและ
เตรียมการสูงสุด ได้แก่ ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย รองลงมาคือ ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้
ด้านการรู้จักตนเอง ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่ำสุดคือ ด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในตน
6.2 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษา พบว่า 1)นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเองส่วนด้านอื่นๆ
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาโทและ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มีการปรับตัวและเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ และด้านการรูจ้ กั ตนเองแตกต่างกันอย่างมีในส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
6.3 ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม
การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย
แนะน�ำนักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมอาจารย์กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้เตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าไปหาท�ำงานในประเทศ
อาเซียนเพิม่ มากขึน้ 3) มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรระยะสัน้ เพิม่ เติม สอนภาษาของกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ให้กบั นักศึกษา 4) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรเพิม่ เติมความรูแ้ ก่นกั ศึกษาให้มคี วามรู้ เข้าใจในประวัตศิ าสตร์
ละวัฒนธรรมของกลุม่ สมาชิกเพือ่ นบ้านและได้เรียนรูส้ งั คมอาเซียน 5) มหาวิทยาลัยควรจัดหาตลาดแรงงาน
ในประเทศสมาชิดอาเซียนให้แก่นกั ศึกษา โดยจัดหาข่าวสารต่าง ๆ มาติดบอร์ดแนะน�ำนักศึกษาเป็นประจ�ำ 
6) มหาวิทยาลัยควรท�ำ  MOU สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น และ 7) มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน
(ASEAN Languages Center) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับตัวและเตรียมการในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเรียงล�ำดับจากด้านที่มีการปรับตัวและเตรียมการสูงสุด
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ได้แก่ ด้านลักษณะนิสยั การเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้ การรูจ้ กั ตนเอง การเตรียมตนเองด้านแนวคิดและ
ทัศนคติ ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และด้านการสร้างโอกาสใน
การเพิ่มพูนสมรรถนะในตนเอง เหตุผลก็คือ ด้านลักษณะนิสัย เป็นประเด็นส�ำคัญในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ชาติสมาชิกอื่นที่ต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาตนเองทางวิชาการ และวิชาชีพจึงจะอยู่รอดได้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสใน
การท�ำงานจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น รวมถึงการมีวินัยในการท�ำงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจะท�ำงานร่วมกับผู้อื่นที่
ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ส่วนประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่ลดหลั่งลงไป
อาทิ การเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้ การรู้จักตนเอง การเตรียมตนเองด้านทัศนคติ ด้านติดตามข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ก็เป็นความจ�ำเป็นเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัว
เข้ากับสังคมใหม่ หรือการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองก็ล้วนเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นการปรับทัศนคติในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อ
ต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่ ว นในด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเพิ่ ม พู น สมรรถนะในตนเองซึ่ ง มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด นั้ น
เป็นประเด็นทีส่ ะท้อนให้เห็นสมรรถนะของนักศึกษาในปัจจุบนั และอยากทีจ่ ะศึกษาเพือ่ เตรียมพร้อมเตรียมตัว
ได้ด้วยตนเอง อาทิ การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการสื่อสารด้านภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย
ในกลุม่ ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาเกาหลี เป็นต้น และแม้แต่ภาษาในกลุม่ ประชาคม
อาเซียนนักศึกษายังต้องเตรียมตัวอยู่อีกมากจึงจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังไม่มี
ทักษะ ประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับสมาชิกประชาคมอืน่ ทีน่ อกเหนือจากความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
ด้านการเตรียมตนเอง และแม้กระทั่งภาษาอังกฤษที่นักศึกษามีทักษะและมีโอกาสก็ยังมีการเตรียมตัวและ
เตรียมการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามความสามารถด้านการสื่อสารเทคโนโลยี
และสารสนเทศก็อยู่ในภาวะที่น่าพอใจ นักศึกษามีการปรับตัวเตรียมการสูงกว่าประเด็นอื่น
ด้วยเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล (2557, หน้า 139) ที่ศึกษา
เรือ่ ง การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ปี 2558 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือในมุมมองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ทั้ง 5
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.2 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยรวมมีระดับการปรับตัวและเตรียมการเท่า ๆ กัน (ชาย = 3.75,
หญิง = 3.74) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีนักศึกษาเพศชายมีการปรับตัวและเตรียมการสูงกว่า
เพศหญิงในด้าน 1) การสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนสมรรถนะในตน 2) การเตรียมตนเองด้านแนวคิดและ
ทัศนคติ และ 3) การติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่วนนักศึกษาเพศ
หญิงมีการปรับตัวและเตรียมการมากกว่าเพศชายในด้านการเตรียมการด้านลักษณะนิสัยและการเตรียม
ตนเองด้านการเรียนรู้ ส่วนประเด็นการรู้จักตนเองนักศึกษาทั้งสองเพศ มีการปรับตัวและเตรียมการพอๆ กัน
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แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ น�ำข้อมูลการปรับตัวและเตรียมการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของนักศึกษา
ทั้งสองเพศมาพิจารณาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างกันโดยรวมและรายด้าน เหตุผล
อาจเป็นไปได้วา่ นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะมีเพศแตกต่างกัน แต่กเ็ ป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเดียวกัน อยู่ในสังคมเดียวกัน ประเทศเดียวกัน ศาสนา ภาษาที่ใช้ แม้กระทั่งโอกาสทางการ
เรียนรูย้ งั ขาดทักษะหรือประสบการณ์ในต่างประเทศ หลักสูตรต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้มกี ไ็ ม่ได้บอกหรือ
จ�ำเพาะส�ำหรับนักศึกษาเพศใด เพศหนึง่ ซึง่ เรือ่ งนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ ศรีวรกุล (2557, หน้า 145)
ในประเด็น การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิง ต่างเห็นตรงกันว่า ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกกลุ่ม
7.3 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากกว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( = 4.00, และ = 3.75 ตามล�ำดับ) และเมื่อจ�ำแนกเป็น
รายด้านก็พบว่า การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาใน
ทุกด้านเช่นเดียวกัน แต่เมือ่ น�ำค่าเฉลีย่ มาเปรียบเทียบในทางสถิติ พบว่า การปรับตัวและการเตรียมการของ
นักศึกษาทั้งสองระดับ ไม่แตกต่างกัน
เหตุผลทีม่ กี ารปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูใ่ นระดับทีม่ ากกว่าและ
เห็นได้ชดั เจนนักศึกษาระดับนีม้ คี วามจ�ำเป็นต้องเตรียมตัวด้านลักษณะนิสยั คือต้องกระตือรือร้นทัง้ ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพมิเช่นนั้นจะเสียโอกาสในการท�ำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงด้านแนวคิด
และทัศนคติกม็ คี วามจ�ำเป็นต้องเสาะหาความเป็นตัวของตัวเอง ซึง่ แตกต่างจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันทั้งระดับสังคมเศรษฐกิจ ดังนั้น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับตัว และ
เตรียมการไม่ว่าเป็นด้านใดก็ตามเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นผู้ที่ยัง “ไม่อยู่ตัว” หรือ
“ลงตัว” เกี่ยวกับการงานอาชีพ จึงมีความตื่นตัว ปรับตัว เตรียมการมากกว่าระดับบัณฑิตศึกษาผู้ซึ่งค่อน
ข้างมีความ “อยูต่ วั ” แล้วเกีย่ วกับการท�ำงานหรือพืน้ ฐานอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
ลึกลงไปอีกก็พบว่า การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาทั้งสองระดับมีประเด็นต่าง ๆ ไม่ต่างกัน
7.4 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ รียน
ต่างหลักสูตร คือหลักสูตรระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มีการปรับตัวและการเตรียมการอยู่ในระดับที่มากกว่า
นักศึกษาหลักสูตรอืน่ ๆ เมือ่ เรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ การปรับตัวและการเตรียมการหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) และหลักสูตรปริญญาเอก แต่ทงั้ สามหลักสูตรต่างก็มคี า่ เฉลีย่ ของการ
ปรับตัวและเตรียมการอยูใ่ นระดับมาก อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ F – test
(One – way ANOVA) พบว่า 1) โดยภาพรวมการปรับตัวและการเตรียมการไม่ต่างกัน (P › 0.05) แต่เมื่อ
พิจาณาเป็นรายด้านพบว่า การนปรับตัวและการเตรียมการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P ‹ 0.05) ในด้านการรู้จักตนเอง และด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ
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เหตุผลทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะอาจมาจากการตระหนักในความจ�ำเป็นทีป่ ระเทศไทยมีความจ�ำเป็น
ต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ดังนัน้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่วา่ จะศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
ใดก็ตามจ�ำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลักษณะนิสัยส่วนตน
การสร้างสมรรถนะในตน การติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนร่วมกับผู้อื่นได้
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ ศรีวรกุล (2557, หน้า 139-140)
ที่พบว่า ทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าหลักสูตร
ป.บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่างก็มีทัศนคติต่อการพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับมาก ส่วนในประเด็นที่ด้านการรู้จักตนเอง และการเตรียมตนเองด้าน
แนวคิดและทัศนคติ การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาทั้งสามหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ทัง้ สองกรณี เมือ่ พิจารณาเป็นรายคู่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญเฉพาะในด้านการรูจ้ กั ตนเอง
โดยทีน่ กั ศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับการปรับตัวและการเตรียมการอยูใ่ นระดับทีม่ ากกว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนรายคู่อื่น ๆ ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ
การปรับตัวและการเตรียมการไม่แตกต่างกัน กรณีการค้นพบข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์
ศรีวรกุล (2557, หน้า139) ทีพ่ บว่า ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ตี อ่ ภาพ
ลักษณ์ของการพัฒนาภาพลักษณ์มีลักษณะกระจาย แม้จะจัดอยู่ในระดับดีมาก
8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้สอนและคอยแนะน�ำนักศึกษาใน
องค์ประกอบด้านลักษณะนิสัย และด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
8.1.2 มหาวิทยาลัยควรควนส่งเสริมให้อาจารย์กระตุ้นนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะ
เข้าไปท�ำงานในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
8.1.3 มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรระยะสัน้ เพิม่ เติมสอนภาษาของกลุม่ ประชาคมอาเซียน
ให้กับนักศึกษา
8.1.4 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรเพิม่ เติมความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษาให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มสมาชิกเพื่อนบ้านและได้เรียนรู้สังคมอาเซียน
8.1.5 มหาวิทยาลัยควรจัดหาตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่นักศึกษาโดย
จัดหาข่าวสารต่าง ๆ มาติดบอร์ดแนะน�ำนักศึกษาเป็นประจ�ำ
8.1.6 มหาวิทยาลัยควรท�ำ MOU สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพือ่ นบ้านเพือ่ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น
8.1.7 มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages Center) เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อาทิด้าน
การเตรียมการด้านลักษณะนิสัย ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้ ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิด
และทัศนคติ
8.2.2 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาการปรั บ ตั ว และเตรี ย มการของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านการสร้างโอกาสในการ
เพิ่มพูนสมรรถนะในตน เพราะด้านนี้ได้ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
8.2.3 ควรศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของนักศึกษาในการใช้ภาษาสือ่ สารหรือวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท�ำงานเพื่อให้สามารถท�ำงานได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะ
ในตนเองต่อไป
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