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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2)	เพื่อเปรยีบเทียบการปรบัตวัและการเตรียมการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จ�าแนกตาม	เพศ	ระดับ

การศกึษา	หลักสตูรทีศ่กึษาในระดบับณัฑติศกึษา	3)	เพือ่ศกึษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนกัศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการปรบัตัวและเตรยีมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซยีน	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั

มีจ�านวนทั้งสิ้น	410	คน	โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี	284	คน	ระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	130	คนโดยใช้

หลักร้อยละเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	มีค่า	IOC	ระหว่าง	0.80-1.00	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .98	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ(%)	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	t-test	(Independent)	และ	F-test	(One-Way	ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

1.		การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 โดยภาพรวมมีการปรับตัวและเตรียมการอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านท่ีมีการปรับตัวและ

เตรียมการสูงสุด	ได้แก่	ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย	รองลงมาคือ	ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู ้

ด้านการรู้จักตนเอง	 ด้านการเตรียมตนเอง	 ด้านแนวคิดและทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน

สมรรถนะในตน

1,2,3	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.		ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศึกษา	พบว่า	1)	นกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเอง	 ส่วนด้านอื่น	 ๆ	 

ไม่แตกต่างกัน	 เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง	 ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 

2)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตรปริญญาโทและ	ป.บัณฑิต	 (วิชาชีพครู)	 

มกีารปรบัตวัและเตรยีมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิและด้านการรูจ้กัตนเองแตกต่างกนัอย่างมใีนส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน

3.		ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม 

การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้1)	 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย 

แนะน�านักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึนไปอีก 

2)	มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิอาจารย์กระตุ้นให้นักศกึษาได้เตรยีมความพร้อมทีจ่ะเข้าไปหาท�างานในประเทศ

อาเซยีนเพิม่มากขึน้	3)	มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสตูรระยะส้ันเพิม่เตมิ	สอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กบันกัศกึษา	4)	อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรู้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรู	้เข้าใจในประวติัศาสตร์	

และวฒันธรรมของกลุม่สมาชิกเพ่ือนบ้านและได้เรียนรูส้งัคมอาเซยีน	5)	มหาวทิยาลยัควรจดัหาตลาดแรงงาน

ในประเทศสมาชกิอาเซยีนให้แก่นกัศกึษา	โดยจดัหาข่าวสารต่าง	ๆ 	มาตดิบอร์ดแนะน�านกัศกึษาเป็นประจ�า	

6)	 มหาวิทยาลัยควรท�า	MOU	 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเข้าไปศกึษาในประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ง่ายขึน้7)	มหาวทิยาลยัควรเปิดศนูย์ภาษาอาเซยีน	(ASEAN	

Languages	Center)	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ค�าส�าคัญ : 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	(Independ-

ent)	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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

เนือ่งด้วยมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้มปีระวตักิารพฒันาสถาบนัมายาวนานเริม่ตัง้แต่

วันที่	8	มีนาคม	2531	ที่ได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยในนามวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(North	Eastern	Collage	-	NEC)	ต่อมา	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2542	ได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น	“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	(North	Eastern	University	

-	NEU)และหลังจากนัน้ได้มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยมาเป็นล�าดบัโดยมไิด้หยดุยัง้ภายใต้กรอบการรับผดิชอบ

ของสถาบันอุดมศึกษาครบทุกด้าน	ได้แก่	ด้านการผลิตบัณฑิต	ด้านการวิจัย	ด้านการบริหารวิชาการ	และ

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังได้ผนวกภารกิจหน้าที่เพ่ิมอีก	 คือ	 ด้าน	 “การผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม”เนื่องด้วยที่ประชุมของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยภาตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่ม	“ข	(2)”	ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม

ในปัจจุบัน	 (พ.ศ.2557)	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้ด�าเนินการเรียนการสอนใน	 

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�าดับที่	1-7	ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี	ส่วนคณะล�าดับที่	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)	

และในปีการศกึษา	2557	น้ีอยูใ่นระหว่างการขอเปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท	1	หลกัสตูร	คอื	ศษ.ม.หลกัสตูร

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	ได้ร่วมกนัก�าหนดกฎกติกาในการอยูร่่วมกนัเรียกว่า	“กฎบัตรอาเซยีน”	(ASEAN	Charter)	ซึง่ถือว่า

เป็นรัฐธรรมนญูส�าหรบัประเทศสมาชกิเป็นกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั	ท�าให้ประชาคมอาเซยีนมคีวามเหนยีว

แน่นทางการเมือง	มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ	และมีความรับผิดชอบทางสังคม	ประชาคมอาเซียนจะยึด

มัน่ในหลกัการแห่งประชาธปิไตย	หลกันติิธรรม	และธรรมาภบิาล	การเคารพและคุม้ครองสทิธมินษุยชนและ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน	กฎบตัรของประชาคมอาเซยีนประกอบด้วย	3	เสาหลกั	คอื	ประชาคมการเมอืงและความ

มั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	Political	Security	 -	APSC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	

Community	–	AEC)	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	Socio-Cultural	Commu-

nity	 -	 ASCC)	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	 โดยเฉพาะในเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างประเทศสมาชิกและการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเสาหลักของความร่วมมือและการ

รวมตัวกัน	(กรมอาเซียน,	กระทรวงการต่างประเทศ,	2552,	หน้า	10)

1.		ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political	 Security	 Community	 -	

APSC)	เพือ่ให้ประชาชนในอาเซยีนอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุและปราศจากภัยคกุคามจากด้านการทหารและ

คุกคามในรูปแบบใหม่	 เช่น	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ซ่ึงจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

มากมาย	นับตั้งแต่กระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

กระทรวงสาธารณสุข	และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตมนุษย์	เช่น	การมีอากาศบริสุทธิ์

หายใจสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น

2.		ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	–	AEC)อาเซียนมีประชากร

ประมาณ	570	ล้านคน	หากมคีวามร่วมมอืเศรษฐกจิจะกลายเป็นตลาดใหญ่ทีส่ามารถแข่งขันกบักลุม่ประเท

ศอืน่ๆ	ได้	เช่น	สหภาพยโุรป	และประเทศทีม่บีทบาทส�าคญัในภมูภิาคเอเชยี	เช่น	จนี	และอนิเดยี	ความร่วม

มือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้อาเซียนเป็นท้ังตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน	 โดยมีการ

เคล่ือนย้ายสนิค้า	บรกิาร	การลงทนุ	และแรงงานฝีมอื	(Skilled	labors)	อย่างเสรมีากขึน้	รวมทัง้มกีารเชือ่ม

โยงเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การคมนาคม	 การท่องเท่ียว	 และการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน	และกับประเทศใกล้เคียงอื่นๆ

3.		ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	-	ASCC)	มุ่ง

หวังให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ีดี่ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็	มสีิง่แวดล้อมทีด่แีละมคีวามรูส้กึเป็นหนึง่เดยีวกนั	

เน้นการสอนความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก	 โดยก�าหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มี	 “ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง”	ได้แก่	การพฒันาทรพัยากรมนุษย์	การคุม้ครองและสวัสดิการสงัคม	สทิธแิละความยตุธิรรม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทางสังคม	 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	 การลดช่องว่างทางการพัฒนา	 สร้าง

ประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน	(Creating	a	Caring	and	Sharing	Community)

ข้อก�าหนดตามกฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Charter)	ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลาย

ด้าน	 โดยเฉพาะความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นของสมาชิกประชาคมอาเซียน	 ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ของ

ประชาชนในชาติทั้งด้านการเมืองการปกครอง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 น�าไปสู่ความเข้ม

แข็งของประชาคมอาเซียนและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ	ของโลก

เน่ืองจากผูว้จัิยเหน็ว่านกัศกึษาไม่ค่อยกระตอืรอืร้นทีจ่ะแสวงหาความรูใ้นด้านภาษาของเพือ่นบ้าน	

ด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	การเมือง	การปกครองเท่าที่ควร	พร้อมทั้งได้สอบถามโดยการออกแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์	ซึ่งท�าให้ทราบว่านักศึกษามีความสนใจในระดับอาเซียนค่อนข้างน้อย	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะศึกษาสถานการณ์การปรบัตัว	และเตรยีมการของนักศึกษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558	นี้	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น	 เสนอแนะต่อผู้ส่วนเกี่ยวข้อง

และมหาวิทยาลัยต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาการปรบัตวัและเตรียมการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จ�าแนกตามเพศ	และระดับการศึกษา

2.3		 เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

การปรับตัวและเตรียมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อการปรับตวัและเตรียมการของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	แตกต่างกัน

3.2		 นักศึกษาทีมี่ระดับการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและเตรียมการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการก้าวเข้าสูก่ารเข้าร่วมประชาคมอาเซยีน	ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

4.2		 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในการที่จะแก้ไข/

ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคม

อาเซียน
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทีล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาที	่2/2557	จ�าแนกเป็นระดบั

ปริญญาตรี	 จ�านวน	2,763	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	431	คน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	3,194	คน 

ผูวิ้จยัได้ก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยใช้หลกัร้อยละ	(%)	ในระดับปรญิญาตรซีึง่ประชากรเป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะเหมือนกัน	 (Homogenous)	ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ	

(%)	 ขั้นต�่าของระดับนี้	 คือ	 10	%	ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีนักศึกษาหลายหลักสูตร	 ประชากรมีความ

หลากหลายแตกต่างกนัทัง้โดยฐานะทางสงัคมและหน้าทีก่ารงาน	(Heterogeneous)	ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ	(%)	ขั้นสูงสุดของระดับบัณฑิตศึกษาเป็น	30%	(ทิพยา	กิจวิจารณ์,	2552,	หน้า	

35-36)	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	410	คน	

5.2		 ขอบเขตของเนื้อหา	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบในการปรับตัว	 และเตรียมการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	6	ด้าน	ได้แก่	1)	การเตรยีมด้านลกัษณะนสิยั	2)	การสร้างโอกาสในการเพิม่พนูสมรรถนะ

ในตน3)	การเตรียมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิ4)	การเตรยีมตนเองด้านการเรยีนรู	้5)	การตดิตามข้อมลู

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 และความรูที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีก	 9	

ประเทศ	และ	6)	ด้านการรู้จักตนเอง

5.3		 วิธีด�าเนินการวิจัย	การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	8	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดกรอบ	 (Conceptual	

Framework)

	 	 ขั้นตอนที่	 2	 สร้างเครื่องมือ	 ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5	 ระดับ	 (Ratting	 Scale)	 เพื่อสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนประกอบด้วย	6	ด้านๆ	ละ	5	ข้อ	จ�านวน

ข้อค�าถามทั้งหมด	30	ข้อ

	 	 ส่วนการหาคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธี	 IOC	(Index	Item-Objective	Congruence)	โดย

ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 ได้ค่า	 IOC	 ระหว่าง	 0.80-1.00	 และน�าเคร่ืองมือท่ีผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	จ�านวน	30	คนได้

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	

  ขัน้ตอนที	่3	ผูว้จัิยได้น�าแบบสอบถามจากขัน้ตอนที	่2	มาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญและผลิตให้เพียงพอกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยขอความอนุเคราะห์จาก

คณบดีทุกคณะเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ครบ

	 	 ขั้นตอนที่	 4	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค�าตอบ

เกีย่วกบัการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศกึษาในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	รวมถงึการเปรยีบเทยีบเพือ่

ตอบสมมติฐาน	และข้อเสนอแนะจากค�าถามแบบปลายเปิด	ดงันัน้	จงึใช้สถติ	ิท้ังความถี	่อตัราส่วนร้อยละ	(%) 

รวมถึงค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	การทดสอบสมมติฐานด้วย	

t-test	(Independent)	และ	F-test	(One-Way	ANOVA)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 ขัน้ตอนที	่5	การเขยีนรายงานการวจิยั	ผูว้จิยัจะรวบรวมเอกสารทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เขยีน

รายงานการวิจัย	(Report)	ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย	

	 	 ขั้นตอนที่	6	การท�าประชาพิจารณ์	(Public	Hearing)	ผู้วิจัยจะท�าประชาพิจารณ์	เพื่อเสนอ

ผลการศกึษาค้นคว้าและข้อเสนอแนะต่อประชาคมชาวมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ขอรับฟัง

ข้อเสนอแนะและการจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป

6.  ผลการวิจัย

6.1		 การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนโดยรวมมกีารปรบัตัวและเตรียมการอยูใ่นระดบัมาก	โดยดา้นที่มกีารปรับตัวและ

เตรียมการสูงสุด	ได้แก่	ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย	รองลงมาคือ	ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู ้

ด้านการรู้จักตนเอง	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือ	ด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน

สมรรถนะในตน

6.2		 ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตัวและเตรยีมการของนกัศกึษา	พบว่า	1)นักศกึษาระดับปรญิญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเองส่วนด้านอื่นๆ	 

ไม่แตกต่างกัน	 เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง	 ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 

2)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตรปริญญาโทและ	ป.บัณฑิต	 (วิชาชีพครู)	 

มกีารปรบัตวัและเตรยีมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิและด้านการรูจ้กัตนเองแตกต่างกนัอย่างมใีนส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน

6.3		 ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม

การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้	 1)	 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย

แนะน�านักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึนไปอีก	 

2)	มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิอาจารย์กระตุ้นให้นักศกึษาได้เตรยีมความพร้อมทีจ่ะเข้าไปหาท�างานในประเทศ

อาเซยีนเพิม่มากขึน้	3)	มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสูตรระยะส้ันเพิม่เตมิ	สอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กบันกัศกึษา	4)	อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรู้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรู	้เข้าใจในประวติัศาสตร์	

ละวฒันธรรมของกลุม่สมาชกิเพือ่นบ้านและได้เรยีนรูส้งัคมอาเซยีน	5)	มหาวทิยาลยัควรจดัหาตลาดแรงงาน

ในประเทศสมาชดิอาเซยีนให้แก่นกัศกึษา	โดยจดัหาข่าวสารต่าง	ๆ 	มาตดิบอร์ดแนะน�านกัศกึษาเป็นประจ�า	

6)	 มหาวิทยาลัยควรท�า	MOU	 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายข้ึน	 และ	 7)	 มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน	

(ASEAN	Languages	Center)	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับตัวและเตรียมการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผู้วิจัยเรียงล�าดับจากด้านท่ีมีการปรับตัวและเตรียมการสูงสุด	
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ได้แก่	ด้านลกัษณะนสิยั	การเตรยีมตนเองด้านการเรยีนรู	้การรูจ้กัตนเอง	การเตรยีมตนเองด้านแนวคิดและ

ทัศนคติ	ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	และด้านการสร้างโอกาสใน

การเพิ่มพูนสมรรถนะในตนเอง	เหตุผลก็คือ	ด้านลักษณะนิสัย	เป็นประเด็นส�าคัญในการเข้าร่วมประชาคม

อาเซียนซึ่งมีความจ�าเป็นต้องให้เกียรติและเคารพผู้อื่น	 ชาติสมาชิกอื่นที่ต่างวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังต้อง

พัฒนาตนเองทางวิชาการ	และวิชาชีพจึงจะอยู่รอดได้	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสใน

การท�างานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	รวมถึงการมีวินัยในการท�างานพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจะท�างานร่วมกับผู้อื่นที่

ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข	 ส่วนประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ	 ท่ีลดหลั่งลงไป	

อาทิ	 การเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้	 การรู้จักตนเอง	 การเตรียมตนเองด้านทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับประชาคมอาเซียน	 ก็เป็นความจ�าเป็นเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการปรับตัว

เข้ากับสังคมใหม่	 หรือการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองก็ล้วนเป็นสิ่ง

จ�าเป็นการปรับทัศนคติในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อ

ต่าง	ๆ	ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 ส่วนในด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนสมรรถนะในตนเองซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดนั้น	 

เป็นประเดน็ทีส่ะท้อนให้เหน็สมรรถนะของนกัศกึษาในปัจจบุนั	และอยากทีจ่ะศกึษาเพือ่เตรยีมพร้อมเตรยีมตัว 

ได้ด้วยตนเอง	อาทิ	การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการสื่อสารด้านภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย

ในกลุ่มประชาคมอาเซยีน	เช่น	ภาษาจนี	ภาษาญีปุ่น่	ภาษาเกาหล	ีเป็นต้น	และแม้แต่ภาษาในกลุม่ประชาคม

อาเซียนนักศึกษายังต้องเตรียมตัวอยู่อีกมากจึงจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ	อีกท้ังยังไม่มี

ทกัษะ	ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกบัสมาชกิประชาคมอืน่	ทีน่อกเหนอืจากความรูแ้ละประสบการณ์ใน

ด้านการเตรียมตนเอง	 และแม้กระทั่งภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามีทักษะและมีโอกาสก็ยังมีการเตรียมตัวและ

เตรียมการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา	 แต่อย่างไรก็ตามความสามารถด้านการส่ือสารเทคโนโลยี

และสารสนเทศก็อยู่ในภาวะที่น่าพอใจ	นักศึกษามีการปรับตัวเตรียมการสูงกว่าประเด็นอื่น

	 	 ด้วยเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์	ศรีวรกุล	(2557,	หน้า	139)	ที่ศึกษา

เรือ่ง	การพฒันาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืในมมุมองของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	ปี	2558	ผลการวจิยัพบว่า	การพฒันาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลัยภาคตะวนั

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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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 แต่อย่างไรกต็ามเมือ่น�าข้อมลูการปรบัตวัและเตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา

ทั้งสองเพศมาพิจารณาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางสถิติ	 พบว่า	 ไม่แตกต่างกันโดยรวมและรายด้าน	 เหตุผล

อาจเป็นไปได้ว่า	นกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแม้จะมเีพศแตกต่างกนั	แต่กเ็ป็นนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเดียวกัน	 อยู่ในสังคมเดียวกัน	ประเทศเดียวกัน	 ศาสนา	ภาษาที่ใช้	 แม้กระทั่งโอกาสทางการ

เรยีนรู้ยงัขาดทกัษะหรอืประสบการณ์ในต่างประเทศ	หลกัสตูรต่าง	ๆ 	ทีม่หาวทิยาลยัจดัให้มกีไ็ม่ได้บอกหรอื

จ�าเพาะส�าหรบันกัศกึษาเพศใด	เพศหนึง่	ซึง่เรือ่งนีส้อดคล้องกบังานวจัิยของพงษ์ศกัดิ	์ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า	145) 

ในประเด็น	การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	นักศึกษาเพศชาย	

และเพศหญิง	ต่างเห็นตรงกันว่า	ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกกลุ่ม

7.3		 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�าแนกตามระดับการศึกษา	พบว่า	โดยภาพรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากกว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	( =	4.00,	และ	 =	3.75	ตามล�าดับ)	และเมื่อจ�าแนกเป็น

รายด้านก็พบว่า	การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาใน

ทกุด้านเช่นเดยีวกัน	แต่เมือ่น�าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบในทางสถติ	ิพบว่า	การปรบัตวัและการเตรยีมการของ

นักศึกษาทั้งสองระดับ	ไม่แตกต่างกัน

	 	 เหตุผลทีม่กีารปรบัตัวและเตรียมการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรอียูใ่นระดับทีม่ากกว่าและ

เหน็ได้ชดัเจนนกัศกึษาระดับนีม้คีวามจ�าเป็นต้องเตรยีมตวัด้านลกัษณะนสิยั	คอืต้องกระตอืรอืร้นทัง้ทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพมิเช่นนั้นจะเสียโอกาสในการท�างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึงด้านแนวคิด

และทศันคตกิมี็ความจ�าเป็นต้องเสาะหาความเป็นตวัของตวัเอง	ซึง่แตกต่างจากนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา

ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันทั้งระดับสังคมเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ในประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการปรับตัว	และ

เตรียมการไม่ว่าเป็นด้านใดก็ตามเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงเป็นผู้ท่ียัง	 “ไม่อยู่ตัว”	 หรือ	

“ลงตัว”	 เกี่ยวกับการงานอาชีพ	 จึงมีความตื่นตัว	ปรับตัว	 เตรียมการมากกว่าระดับบัณฑิตศึกษาผู้ซึ่งค่อน

ข้างมคีวาม	“อยูต่วั”	แล้วเกีย่วกบัการท�างานหรอืพืน้ฐานอาชพี	แต่อย่างไรกต็าม	เม่ือพจิารณาเปรยีบเทยีบ

ลึกลงไปอีกก็พบว่า	การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาทั้งสองระดับมีประเด็นต่าง	ๆ	ไม่ต่างกัน

7.4		 ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตัวและเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่รยีน

ต่างหลักสตูร	คอืหลกัสตูรระดับปรญิญาเอก	ระดบัปรญิญาโท	ระดบั	ป.บณัฑติ	(วชิาชพีคร)ู	พบว่า	นกัศกึษา

ระดับปริญญาโท	 ซึ่งประกอบด้วย	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 หลักสูตร	 รัฐประศาสนศาสตรมหา

บัณฑิต	 และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 มีการปรับตัวและการเตรียมการอยู่ในระดับท่ีมากกว่า

นักศึกษาหลกัสตูรอืน่ๆ	เมือ่เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่การปรบัตวัและการเตรยีมการหลกัสูตรระดับปรญิญาโท	

หลักสตูรระดบั	ป.บณัฑติ	(วชิาชพีคร)ู	และหลกัสตูรปรญิญาเอก	แต่ทัง้สามหลกัสตูรต่างกม็ค่ีาเฉลีย่ของการ

ปรับตวัและเตรยีมการอยูใ่นระดับมาก	อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาวเิคราะห์เปรยีบเทียบโดยใช้สถิต	ิF	–	test	

(One	–	way	ANOVA)	พบว่า	1)	โดยภาพรวมการปรับตัวและการเตรียมการไม่ต่างกัน	(P	›	0.05)	แต่เมื่อ

พิจาณาเป็นรายด้านพบว่า	 การนปรับตัวและการเตรียมการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	(P	‹	0.05)	ในด้านการรู้จักตนเอง	และด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ
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	 	 เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะอาจมาจากการตระหนกัในความจ�าเป็นท่ีประเทศไทยมคีวามจ�าเป็น

ต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซยีนในปี	2558	นี	้ดังนัน้	นกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาไม่ว่าจะศกึษาอยูใ่นหลกัสูตร

ใดก็ตามจ�าเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลักษณะนิสัยส่วนตน	 

การสร้างสมรรถนะในตน	การติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนร่วมกับผู้อื่นได้

	 	 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น	สอดคล้องกบังานวจิยัของพงษ์ศักดิ	์ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า	139-140)	

ที่พบว่า	 ทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไม่ว่าหลักสูตร	

ป.บัณฑิต	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ต่างก็มีทัศนคติต่อการพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่ในระดับมาก	ส่วนในประเด็นที่ด้านการรู้จักตนเอง	และการเตรียมตนเองด้าน

แนวคิดและทัศนคติ	 การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาท้ังสามหลักสูตร	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญั	ทัง้สองกรณ	ีเมือ่พจิารณาเป็นรายคู	่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญเฉพาะในด้านการรูจ้กัตนเอง	

โดยทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาโทมรีะดบัการปรบัตวัและการเตรยีมการอยูใ่นระดบัทีม่ากกว่านักศกึษาระดบั

ปริญญาเอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ส่วนรายคู่อื่น	 ๆ	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ	 

การปรับตัวและการเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 กรณีการค้นพบข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ	์ 

ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า139)	ทีพ่บว่า	ทศันคตขิองนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอภาพ

ลักษณ์ของการพัฒนาภาพลักษณ์มีลักษณะกระจาย	แม้จะจัดอยู่ในระดับดีมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ปี	2558	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 8.1.1		มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้สอนและคอยแนะน�านักศึกษาใน 

องค์ประกอบด้านลักษณะนิสัย	และด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

	 	 8.1.2		มหาวิทยาลัยควรควนส่งเสริมให้อาจารย์กระตุ้นนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะ

เข้าไปท�างานในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

	 	 8.1.3		มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสตูรระยะสัน้เพิม่เตมิสอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กับนักศึกษา

	 	 8.1.4	 อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรูใ้ห้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ

ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มสมาชิกเพื่อนบ้านและได้เรียนรู้สังคมอาเซียน

	 	 8.1.5	 มหาวิทยาลัยควรจัดหาตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่นักศึกษาโดย

จัดหาข่าวสารต่าง	ๆ	มาติดบอร์ดแนะน�านักศึกษาเป็นประจ�า

	 	 8.1.6	 มหาวทิยาลยัควรท�า	MOU	สร้างเครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยัเพือ่นบ้านเพือ่เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น

	 	 8.1.7	 มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน	 (ASEAN	 Languages	 Center)	 เพื่อให้

นักศึกษาได้ใช้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านท่ีดีอยู่แล้วให้คงอยู่อย่างย่ังยืน	 อาทิด้าน

การเตรียมการด้านลักษณะนิสัย	 ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิด

และทัศนคติ

	 	 8.2.2		ควรศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ในด้านการสร้างโอกาสในการ

เพิ่มพูนสมรรถนะในตน	เพราะด้านนี้ได้ค่าเฉลี่ยต�่าสุดทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 8.2.3		ควรศึกษาวจัิยเชงิปฏบิติัการของนกัศกึษาในการใช้ภาษาสือ่สารหรอืวฒันธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ท�างานเพื่อให้สามารถท�างานได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะ

ในตนเองต่อไป
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