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บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต 
การสนับสนุนทางสังคม และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิตที่ก�าลังศึกษาในสาขาวิชาชีพตาม 
ความต้องการของประชาคมอาเซียน และ อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต 
การสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิตที่ก�าลังศึกษาในสาขาวิชาชีพตาม
ความต้องการของประชาคมอาเซียน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่ก�าลังศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการของ
ประชาคมอาเซียน จ�านวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
  ผลการศึกษามีดังนี้ นิสิตมีระดับทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า ความสามารถในการ
ใช้ภาษา การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง การสนับสนุน 
ทางสังคมด้านข้อมูลประเมินจากมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
จากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์จากครอบครัว ทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 41.5 (R2 = 
.415)

ค�ำส�ำคัญ: ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม 
 อาเซียน

1วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1Master of science (Community Psychology) Kasetsart University

E-mail: kaew_kitty_25@hotmail.com
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2Assistant Professor. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences Kasetsart University. Thesis Advisor 

E-mail: fsocnmp@ku.ac.th



Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.2 May - August 2016 147

Abstract
  The objectives of this study were as follows. Firstly, to study the personal factors, knowledge of 
ASEAN community, life skills, social support, and self development of students studying in professions 
with ASEAN community need, secondly, to analyze the influence of knowledge of ASEAN community, 
life skills, social support, and self development of students studying in professions with ASEAN 
community need. The data were collected from 1,200 students studying in professions with ASEAN 
community need. The research instrument was the questionnaire. The data were analyzed by using 
statistical methods, including percentages, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
analysis.
  The results had the following conclusion. Firstly, the students’ life skills, social support, and self 
development were at the rather high level while knowledge of ASEAN community was at the medium 
level Secondly, The results from Stepwise method multiple regression analysis indicated that the 
independent variables that could predict self development of students studying in professions with 
ASEAN community need included ability to use the language, social support from university dimension 
in information support, life skills dimension in self awareness skills, social support from the university 
dimension in appraisal support, life skills dimension in problem-solving skills,  social support from 
family in information support, social support from family in emotional support, and life skills in 
interactive skills had influences on self development of students studying in professional ASEAN 
community need at the statistical significance level of .05, and could predict it at 41.5 percents (R2 = 
.415) 

Keywords: knowledge of ASEAN community, life skills, social support, and self development of 
 students studying in professional ASEAN community need

บทน�า
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวม

ตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะส่งผลต่อการ
เปิดเสรีภาพทางด้านการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก ที่ส�าคัญจะส่งผล
ต่อระบบการศึกษาของอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยของไทย
จะต้องมกีารปรบัตวั และเตรยีมความพร้อม ในฐานะทีเ่ป็น
สถาบันการศึกษาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพวิชาและแหล่ง
ผลิตบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส�าคัญของประเทศ 
เพื่อให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาออกมาสู่โลกภายนอก หรืออยู่
ในสังคมสามารถต ่อสู ้ต ้านทานอุปสรรคของชีวิตได ้ 
(ณกมล ปุญชเขตต์พิกุล และเปรื่อง กิจรัตน์ภร, 2553)
  ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขัน กระบวนการ
ศึกษาจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษาให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัย 

คุณธรรมน�าความรู้ การปรับตัวของนิสิต การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญมากกับการศึกษา 
เราต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านวิชาการและภาษาในอนาคต
อันใกล้นี้เพื่อสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างประเทศก�าลัง
เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ ซ่ึงจากความส�าคัญนี้ มี
หน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มจากการเผยแพร่
แนวทางและความรู้เพื่อให้ นิสิต สามารถวางแผนและ
เตรียมความพร้อมทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม (ตรีอิทธิ 
ดิษฐบรรจง และคณะ, 2554) ดังนั้นนิสิตต้องมีการเตรียม
ตนเองให้พร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงน้ันเพื่อให้มีความ
พร้อมและมีความสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง 
(Self-Development) การพัฒนาปลูกสร้างคุณสมบัติ 
คุณสมบัติ นิสัย เจตคติ ความสามารถ ความช�านาญ ความ
คิด ความรู้และ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อเป็น
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ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง (พิสิทธิ์ สารวิจิตร, 2540: 83)
  จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความ
ส�าคัญในประเด็นดังกล่าวและมีความสนใจท่ีจะศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลความรู ้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และการพัฒนา 
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิตระดับปริญญา-
ตรีที่ก�าลังศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม
อาเซียน ได้แก่ สาขาการบัญชี  สาขาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิศวกรรมโยธา-
ทรัพยากรทางน�้าสาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สาขาวัสดุ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเติบโตเพื่อช่วย
กันพัฒนาประเทศ โดยยังไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน และผล 
ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะเป็น
แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการการจัดท�าหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต เพื่อก้าวเข้าสู่
อาชีพที่ประชาคมอาเซียนต้องการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความรู้เกี่ยว
กับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม 
และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิต 
ที่ก�าลังศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม
อาเซียน 
  2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต การสนับสนุนทาง
สังคม ที่ร่วมกันท�านายการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนของนิสิตที่ก�าลังศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการ
ของประชาคมอาเซียน

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  สาขาวิชาชีพในความต้องการของประชาคมอาเซียน 
หมายถึง สาขาวิชาชีพที่ประชาคมอาเซียนต้องการเคลื่อน
ย้ายแรงงานฝีมือมี 7 สาขาด้วยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล 

สถาปัตยกรรม การส�ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี 
ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ได้ก�าหนดให้จัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Rec-
ognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลัก เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนัก- 
วิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ
ของอาเซียนได้อย่างเสรี เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงาน
ฝีมือและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในข้อ
ตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) 

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะชีวิต
  ทักษะชีวิต คือ พฤติกรรมที่เป็นความสามารถใน
การด�ารงชีวิตของบุคคล ที่ช่วยในการปรับตัวตนเองให้เข้า
กับส่ิงแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล และช่วยเสริมสร้างการด�าเนินชีวิตในด้านต่างๆ 
เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งผลของการมีทักษะชีวิตนั้นจะช่วยให ้
บุคคลรู้ความต้องการของตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความ 
สามารถพื้นฐานที่บุคคลพึงมี ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ WHO (1994) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปรับตัวเป็นความสามารถที่แต่ละบุคคล 
ในการเผชิญสิ่งต่างๆ ให้สามารถแสดงพฤติกรรมในทิศทาง
ที่ถูกต้อง เมื่อเผชิญกับแรงบีบคั้น แรงกดดัน หรือแรงกระทบ 
จากสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัว และสามารถด�ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดของ Mc-
Guire and Priestley (1981) ซึ่งแบ่งทักษะชีวิตออกเป็น 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และทักษะการแก้ปัญหา

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงสังคม
  จากแนวความคิดการสนับสนุนทางสังคมของ  
House (1981: 13-23) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม 
คือ การที่บุคคลได้รับความรัก ความเอาใจใส่ การยกย่อง 
หรือการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากบุคคลในกลุ่ม 
หรือสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง 
ครูอาจารย์ และกลุ่มเพื่อน เป็นต้น ซึ่งผลของการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้บุคคลได้ประเมินตนเองและ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ส่วน
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ใหญ่จะพบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะท�าให้
บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกกรม จิตส�านึก หรือความคิด
ในด้านบวกมากขึ้น เช่น การศึกษาของ พิริยา เลิศมงคลนาม 
(2551) ที่ศึกษาถึงคุณธรรมของวัยรุ่นจิตอาสา พบว่ามีการ
สนับสนุนทางสังคมและคุณธรรมอยู่ในระดับสูง แสดงให้
เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมของวัยรุ่นจิตอาสา ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย 
ใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมโดยแบ่งออกเป็น การ
สนับสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และมหาวิทยาลัย 
ตามแนวคิดของ House (1981: 13-23) ซึ่งประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุน 
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านเครื่องมือ สิ่งของ และ 
การสนับสนุนด้านการประเมิน

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน
  การพัฒนาตนเองเพื่อเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงความพยายาม 
ในการศึกษา เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนตนเองให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
การที่บุคคลมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
การพัฒนาตนเองจ�าเป็นต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน เปลี่ยนแปลง 
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการท�างาน ซึ่งทิศทางการพัฒนาการศึกษาของไทยเพื่อ
การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้
วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของ 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) มาประยุกต์เป็นแนวคิดของ 
ผู้วิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาด้าน
ร่างกาย การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านความรู้เกี่ยว
กับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก และการพัฒนา
ด้านทักษะอาชีพ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของการ 
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านความรู้
และความเข้าใจของนิสิต เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรไทย ท่ี 
จะเติบโตเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศในอนาคต (ชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ, 2553)

ขอบเขตของการวิจัย
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตที่ก�าลัง
ศึกษาในสาขาวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม

อาเซียนที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
วิทยาเขตบางเขน รวมทั้งสิ้น 4,738 คน (ข้อมูลจากส�านัก
ทะเบียนและประมวลผล 6 ธันวาคม 2556)

สมมติฐานการวิจัย
  ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ร่วมกันมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิตที่
ก�าลังศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม
อาเซียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
  จ�านวนตัวอย่างจากนิสิตที่ก�าลังศึกษาในวิชาชีพ
ตามความต้องการของประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยใช้การค�านวณหา 
กลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม Power and Precision ของ 
Borenstein, Rothstein and Cohen (2001) ค�านวณหา
ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.03 มีตัวแปร ที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 
จ�านวน 28 ตัวแปร โดยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
ภูมิตามสัดส่วนประชากร ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 
1,200 คน จากน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เพื่อให้ได้ตามจ�านวนนิสิตแต่ละสาขาวิชา 
  ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
จากการน�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นไปเสนอต่อคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วได้น�าแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับทักษะชีวิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.934 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวและมหาวิทยาลัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .970 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .944 เมื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วจึงน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดต่อกับแต่ละคณะ น�าแบบ 
สอบถามไปแจกและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 
สอบถาม โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัย
  ข้อมูลทั่วไปของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตที่ก�าลัง 
ศึกษาในสาขาวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม
อาเซียน จ�านวน 1,200 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 50.83) มีพี่น้อง 2 คนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.25) 
ครอบครัวมีรายได้ 35,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 27.75) 
บิดาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 34.50) 
มารดาประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 32.00) 

การศึกษาของบิดาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
50.33) การศึกษาของมารดาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 53.41) นิสิตส่วนมากอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 
30.67) มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.51 – 3.00 (ร้อยละ 
32.16) กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม- 
ศาสตร์มากที่สุด (ร้อยละ 74.33) นิสิตมีการรับรู้ความ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้ในระดับ พอใช้ (ร้อยละ 
70.83) และนิสิตมีการเข้าร่วมสมาชิกชมรมนิสิตในมหา-
วิทยาลัย จ�านวน 769 คน ร้อยละ (64.08)

ตาราง 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และการพัฒนาตนเองของนิสิต 
 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

          (n = 1,200)

 ตัวแปร M SD ระดับ

 ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน (20 ข้อ) 8.04 2.69 ปำนกลำง1

 ทักษะชีวิต 3.94 0.91 ค่อนข้ำงสูง2

  - ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 3.93 0.61 ค่อนข้างสูง
  - ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.95 0.57 ค่อนข้างสูง
  - ด้านการแก้ปัญหา 3.95 0.54 ค่อนข้างสูง
 กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว 4.06 0.6 ค่อนข้ำงสูง2

  - การสนับสนุนด้านอารมณ์ 4.10 0.63 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านการประเมิน 4.07 0.69 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 3.97 0.72 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของ 4.11 0.69 ค่อนข้างสูง
 กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกมหำวิทยำลัย 3.95 0.59 ค่อนข้ำงสูง2

  - การสนับสนุนด้านอารมณ์ 3.98 0.65 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านการประเมิน 3.93 0.70 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 3.92 0.65 ค่อนข้างสูง
  - การสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของ 4.05 0.85 ค่อนข้างสูง
 กำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 3.83 0.50 ค่อนข้ำงสูง2

  - การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย 4.07 0.62 ค่อนข้างสูง
  - การพัฒนาตนเองด้านสังคม 4.09 0.62 ค่อนข้างสูง
  - การพัฒนาตนเองด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.60 0.70 ค่อนข้างสูง
 และประเทศสมาชิก
  - การพัฒนาตนเองด้านทักษะอาชีพ 3.61 0.67 ค่อนข้างสูง

1 : เกณฑ์การวัด 0.00 – 5.00 ระดับต�่า, 6.00 – 10.00 ระดับปานกลาง, 11.00 – 15.00 ระดับสูง
2 : เกณฑ์การวัด 1.00 – 1.80 ระดับต�่ามาก, 1.81 – 2.60 ระดับต�่า, 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง, 3.41 - 4.20 ระดับค่อนข้างสูง, 
  4.21 – 5.00    ระดับสูง
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  จากตาราง 1 พบว่า นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับประชาคม 
อาเซียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 8.04) ทักษะชีวิต
ของนิสิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (Χ =3.94) การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวของนิสิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
(Χ = 4.06) การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยของ
นิสิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง    (Χ= 3.95) และ การพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของนิสิตอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (Χ= 3.83)

  กำรทดสอบสมมติฐำน
  จากข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ จะต้องมีการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัว 
แปรอิสระทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาซึ่งจากการทดสอบพบว่า 
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน .80 ท�าให้
สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

  จากตาราง 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนิสิต พบว่า 8 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
ด้านข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิตด้านการ
ตระหนักรู้ในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูล
ประเมินจากมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิต การสนับสนุนทาง
สังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากครอบครัว การสนับสนุนทาง
สังคมด้านอารมณ์จากครอบครัว และทักษะชีวิตด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์การพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิตได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 41.5    
(R2 = .415)
  สามารถพยากรณ์การพัฒนาตนเองเพื่อเข ้าสู ่
ประชาคมอาเซียนของนิสิตมาเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอย 
พหูคูณ มาเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบดังนี้

ตาราง 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ของนิสิต*

 ตัวแปรพยำกรณ์ b SEb Beta t p-value

 1. การสนับสนุนทางสังคม ด้านข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย (ssu3) 0.145 0.028 0.187 5.138 .000
 2. ทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (ls1) 0.157 0.029 0.190 5.353 .000
 3. การสนับสนุนทางสังคม ด้านข้อมูลประเมินจากมหาวิทยาลัย (ssu2) 0.107 0.026 0.148 4.184 .000
 4. ทักษะชีวิต ด้านการแก้ปัญหา (ls3) 0.120 0.035 0.128 3.457 .001
 5. การรับรู้ตนเองในความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิต (Eng) 0.072 0.021 0.077 3.431 .001
 6. การสนับสนุนทางสังคม ด้านข้อมูลข่าวสารจากครอบครัว (ssf3) 0.073 0.021 0.105 3.427 .001
 7. การสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์จากครอบครัว (ssf1) -0.082 0.027 -0.103 -3.072 .002
 8. ทักษะชีวิต ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (ls2) 0.088 0.033 0.101 2.659 .008
 ค่าคงที่ (a)                                              1.354        

 R = .644 R2 = .415 R2
adj

 = .411 F = 105.734 Sig = .000

*ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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  Sd = 1.354 + .145 (ssu3) + .157 (ls1) + 
.107 (ssu2) + .120 (ls3) + .072 (eng) +.073 (ssf3) - 
.082 (ssf1) + .088 (ls2) 
  เมื่อพิจารณาในตารางที่  2 จากสมการพยากรณ์
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิต พบว่า 
ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการพยากรณ์
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ดีที่สุดคือ 
ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง รองลงมาคือ การ
สนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย 
การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลประเมินจากมหาวิทยาลัย 
ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา การสนับสนุนทางสังคมด้าน
ข้อมูลข่าวสารจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมด้าน
อารมณ์จากครอบครัว ทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
การรับรู้ตนเองในความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิต  
ตามล�าดับ

อภิปรายผล
  กำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
  ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการพัฒนาตนเองเพื่อสู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (Χ = 3.83) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนิสิต จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ออกแข่งขันในโลกของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเข้าร่วมประชาคม 
อาเซียนที่จะเปิดตลาดแรงงานเสรีในประเทศสมาชิก การ
พัฒนาตนเองเพื่อท�าให้มีคุณลักษณะท่ีดีจึงเป็นหน่ึงใน
กระบวนการที่นิสิตพึ่งกระท�า (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543: 
149) การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย และสังคม ในที่นี้รวม
ไปถึงการพัฒนาเรื่องของบุคลิกลักษณะ การปรับปรุงตน
เพื่อรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น เพื่อให้ตนมีความสามารถ
ในการด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนการพัฒนา 
ตนเองด้านความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและด้าน
ทักษะการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพในประชาคมอาเซียน ใน 
ที่นี้คือ การที่นิสิตรู้จักแสวงหาความรู้ให้กับตนเองสนใจใน
ความรู้ใหม่ๆ เข้าร่วม ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาอาเซียน 
การพัฒนาตนเองตามความหมายข้างต้นนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ท�าให้นิสิตมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ท�าให้ตนเอง
มีความโดดเด่นในเรื่องความรู้ สามารถที่จะท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมใหม่ๆ ได้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 
พ.ศ. 2558 นี้

  ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
  ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับประชาคม 
อาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 8.04) ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจาก ในประเทศยังไม่มีความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนมากนัก อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารน้ันอาจ
จะยังไม่เพียงพอ รวมถึงนิสิตยังขาดความกระตือรือร้นและ
ความใส่ใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จึง
ท�าให้นิสิตยังมีความรู้ไม่เพียงพอ สถาบันการศึกษา จึงควร
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อให ้
การศึกษาเป็นกลไกหลักของการพัฒนาคน น�าไปสู่สังคมที่
มีคุณภาพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทาง 
การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา 
บทบาทการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบจากทุกส่วนของ 
สังคมที่มีต่อการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาที่เหมาะสม และมีเป้าหมาย ปลายทางเดียวกัน 
คือ การพัฒนาคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
คนเก่ง มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งเป็น การสนองตอบการเตรียมพร้อม และ 
การน�าประเทศเข้าสู ่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

  ทักษะชีวิต 
  ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีระดับทักษะชีวิตอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (Χ = 3.94) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นิสิตได้
รับความช่วยเหลือ แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคม และ
ทักษะต่างๆ ในการด�ารงชีวิตจากครอบครัว ครูอาจารย์ 
ท�าให้นิสิตรับรู ้บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น มีการ
ยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น นอกจากนี้นิสิตยังมี
การปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการพบปะพูดคุย 
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการแสดงความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ก�าลังใจ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ปัญหา ท�าให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี สามารถก�าหนด 
เป้าหมายและวางแผนชีวิตของตนเอง ตลอดจนรู้จักการใช้
เหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ 
(2540: 8) ที่อธิบายไว้ว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถ 
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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และใช้เป็นหลักในการเลือกทางด�าเนินชีวิตในสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวในอนาคต ทั้งด้านสิ่ง
แวดล้อม จริยธรรม และปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ประกอบ
ด้วย ความรู้ เจตคติ ในการที่จะจัดการกับปัญหารอบๆ ตัว
ในสภาพสังคมปัจจุบัน

กำรสนับสนุนทำงสังคม 
  ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการรับรู้ถึงการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงซ่ึงได้แบ่งเป็น 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (Χ = 4.06) และการ
สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย (Χ  = 3.95) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนิสิตได้รับข้อมูล ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ค�าตัก-
เตือน จากบุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือครูอาจารย์
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน�ามาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้
เป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น (Jacobson, 1986) รวมทั้ง 
การได้รับค�า ยกย่องชมเชยจากครอบครัว เพื่อนๆ หรือครู
อาจารย์ จากการที่นิสิตมีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น 
เป็นเสมือนการได้รับแรงเสริมทางบวก ท�าให้มีก�าลังใจใน
การแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับ Pender 
(1996) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคล
ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากกลุ่มคนในระบบสังคม 
บุคคลจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความรัก การยกย่อง เห็นคุณค่า 
ในตนเองและรู้สึกถึงความเป็นที่ต้องการของผู้อื่น ซึ่งส่งผล
ให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

  กำรทดสอบสมมติฐำน พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิต
ที่ก�าลังศึกษาในสาขาวิชาชีพตามความต้องการของประชาคม 
อาเซียน คือ 
  1. การสนับสนุนทางสังคม ด้านข้อมูลข่าวสารจาก 
มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตได้รับการ 
สนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสูง 
จะส่งผลให้การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านิสิตได้รับข้อมูลและค�า
แนะน�าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จากเพื่อนและครูอาจารย์ ท�าให้นิสิต
สามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และน�ามา 

ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เป็นที่ต้องการของสังคมมาก
ขึ้น (House, 1981) 
  2. ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มีอิทธิ-
พลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีทักษะชีวิตด้านการ
ตระหนักรู้ในตนเองสูง จะส่งผลให้การพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนสูงขึ้นด้วย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
นิสิตสามารถยอมรับในบุคลิกลักษณะเด่น ลักษณะด้อย
ของตนเอง สิ่งที่ตนปรารถนา และสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนา 
การพัฒนาในการตระหนักรู้ของนิสิตสามารถช่วยให้นิสิต
ยอมรับได้เมื่อนิสิตรู้สึกเครียด หรืออยู่ภายใต้ความกดดันได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญนัฏ เลหะทองทิพย์ และรุ ่งกานต ์
ศรลัมพ์ (2541) กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถพื้น
ฐานของบุคคลในการปรับตัว ในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส�าหรับ
การปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินจาก
มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีการ
สนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินจากมหาวิทยาลัยสูง 
จะส่งผลให้การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านิสิตได้รับข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท�าให้นิสิตน�าข้อมูลที่ได้ไปประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม
ตนเอง และยอมรับสิ่งที่ตนได้แสดงออกมา ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความมั่นใจในการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้อง
กับ Pender, Murdaugh and Parsons (2001) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยสะท้อนและยืนยันผลของ
การกระท�าของบุคคล น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สังคม
ยอมรับได้ ตลอดจนคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากการ 
กระท�าดังกล่าว
  4. ทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา มีอิทธิพลทางบวก 
ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาสูง จะส่งผล 
ให้การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสูงขึ้นด้วย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นิสิตคิดว่าในทุกๆ ปัญหามีทางออก 
นิสิตจึงมีการคิดวิเคราะห์ วางแผน ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
เกี่ยวกับการตัดสินใจแก้ป ัญหาที่มีประสิทธิภาพของ 
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Bloom (1956) กล่าวถึงลักษณะของการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเข้าถึงตัวปัญหาอย่างถ่องแท้ 
มีข้อมูลและความรู้เพียงพอส�าหรับการแก้ปัญหา มีความ
พร้อมและวิธีการแก้ปัญหาที่ดี เชื่อมั่นในตัวเอง มั่นใจว่า
ทุกปัญหามีทางออก และสามารถแก้ปัญหา  นั้นได้ พร้อม
ยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจและการกระท�า
  5. การรับรู้ตนเองในความสามารถในการใช้ภาษา 
มีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพิ่มสูงขึ้น ก็จะท�าให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษนั้น ท�าให้นิสิต
ได้เปรียบในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีการเปิด
เสรีทางการศึกษา และแรงงานสากลมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิด 
ที่ว่า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ควรมีทักษะที่เหมาะสม 
เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทักษะความช�านาญที่สอดคล้องกับการ
ปรับตัว การเพิ่มโอกาสการหางาน และการปรับตัวกับ
มาตรฐานการท�างานที่เป็นสากล (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 
2553)
  6. การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจาก
ครอบครัว มีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีการสนับสนุน 
ทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากครอบครัวสูง จะส่งผลให ้
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสูงข้ึนด้วย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการได้รับข้อมูลข่าวสาร ค�าแนะน�า 
ค�าปรึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ จากบุคคล 
รอบข้าง ท�าให้นิสิตสามารถน�าสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง 
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้การได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารยังท�าให้นิสิต
สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตนได้ ดังที่ 
Pender, Murdaugh and parsons (2001: 239) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลให้เกิด
ความเข้าใจว่าควรท�าอย่างไร ถึงจะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
  7. การสนับสนุนทางสังคมด ้านอารมณ์จาก
ครอบครัว มีอิทธิพลทางลบต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีการสนับสนุน 

ทางสังคมด้านอารมณ์จากครอบครัวสูง จะส่งผลให้การ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลดลง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า นิสิตได้รับค�าชมเชย ก�าลังใจหรือได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัวมากเกินไป จึงอาจท�าให้รู้สึกว่าไม่
จ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองก็จะได้รับความรัก การยอมรับ
จากบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ แพง ชินพงศ์ (2557) ที่
อธิบายว่า พ่อแม่ที่รักและตามใจลูกจนเกินไปมักจะหลงลูก
มากจนกระทั่งมองว่าลูกตนเองดีกว่าคนอื่นๆ เสมอ และ
ยกยอลูกมากจนเกินควร ท�าให้ลูกมีนิสัยหลงตนเองคิดว่า
ตนเองเหนือกว่าคนอื่น เวลาท�าอะไรผิดพลาดก็จะไม่ยอมรับ 
ความผิด แต่จะโทษคนอื่น ท�าให้ไม่มีการพัฒนาตนเองและ
ไม่เป็นที่ต้องการในสังคม
  8. ทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีอิทธิพลทาง
บวกต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ถ้านิสิตมีทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์สูง 
จะส่งผลให้การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทักษะชีวิตด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
ท�าให้รับรู้ เข้าใจ อารมณ์และพฤติกรรมที่ดีของบุคคลอื่น 
สามารถน�ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ดังที่ จ�ารัส 
ด้วงสุวรรณ (2527: 6-7) กล่าวว่า ในการท�างานจ�าเป็นจะ
ต้องติดต่อในการขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 
และติดต่อกับบุคคลภายนอกจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งผลวิจัย 
พบว่า สาเหตุที่ท�าให้บุคคลล้มเหลวในการท�างาน ไม่ได้
เลื่อนฐานะ ถูกปลดออกจากงาน เพราะขาดความสามารถ
ในการเข้ากับบุคคลมากกว่าขาดความรู้

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
  1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับประชา- 
คมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย
ควรมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้
นิสิตมีความรู้ในประเทศสมาชิก สามารถปรับตัวในสังคมที่
เปิดเสรี และท�าให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
หากนิสิตมีความรู ้และให้ความส�าคัญเกี่ยวประชาคม
อาเซียนนั้น ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตปรับตัวและอยู่
ร่วมกับสังคมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ของนิสิตอาจท�าได้ดังนี้ 
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   1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาทักษะความ 
สามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสาร และน�าไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจ�าวัน
   1.2 การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้ โดยการจัดสถานท่ีส�าหรับมุมความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ จัดสถานที่ให้มีความ
สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย และจัดสรรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการการเรียนรู้ 
   1.3 สร้างแรงจูงใจให้นิสิตมีความต้องการเข้า
มาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยการช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการเรียนรู้ในอาเซียน ว่าจะส่งผลดีต่อตัว
นิสิตอย่างไร และจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งการสร้าง
แรงจูงใจอาจท�าได้โดยการให้อาจารย์ที่สอนแต่ละรายวิชา
เป็นผู้ชี้แนะหรือให้ค�าแนะน�าสนับสนุน 
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ทักษะชีวิตโดยรวมและ 
รายด้าน ซึ่งได้แก่ ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
ทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และทักษะชีวิตด้านการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีการ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึน โดย
มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามี
บทบาทฝึกฝนในด้านการคิด การตัดสินใจ และการปรับตัว
ของนิสิต โดยการน�าทักษะชีวิตแทรกไปในการเรียนการสอน 
ตลอดจนการท�ากิจกรรมเพื่อให้นิสิตมีพลังเสริมสร้างให้กับ
ตนเอง 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคม
ทั้งจากครอบครัวและมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การสนับสนุน
ทางสังคมด้านอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคมด้านการ
ประเมิน การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนทางสังคมด้านเครื่องมือสิ่งของ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมทั้งทาง
ครอบครัวและมหาวิทยาลัยมีส ่วนส�าคัญในการอบรม 
สั่งสอนให้นิสิตรู้จักการปรับปรุง พัฒนาตนเองในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยควรมีการ
อ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับนิสิต ทั้งนี้สามารถท�าได้ดังนี้ 
   3.1 การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนลงในรายวิชาบูรณาการหรือ
วิชาพื้นฐาน 

   3.2 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก 
ในการพัฒนาตนเองของนิสิต 
   3.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรร ่วมมือกัน
รณรงค์ ส่งเสริมให้ครอบครัวและมหาวิทยาลัยตระหนักถึง
ความส�าคัญของการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนา
ตนเองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือ
หนังสือ เป็นต้น
  4. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนเองเพื่อเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งได้แก่ การ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านร่างกาย ด้าน
สังคม ด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศ
สมาชิก และด้านทักษะอาชีพ ซึ่งหมายถึงนิสิตมีการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต
มีการเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนช่วยเหลือ เผยแพร่ ข้อมูล เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้ก ้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเสรี
ทางการศึกษา ทางด้านอาชีพในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของตัวแปรให้
ละเอียดลึกลงไป เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านครอบครัว
ของนิสิต เป็นต้น ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมี
ผลต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม 
เช่น การเพิ่มตัวแปร บุคลิกภาพ ความสามารถในการฟันฝ่า 
อุปสรรค ภาวะผู้น�า เป็นต้น เพื่อน�าตัวแปรต่างๆ ต่อไปนี้ 
มาพยากรณ์การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น นิสิตที่ศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประชาคมอาเซียนในวิทยาเขต 
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานศึกษาอื่นๆ 
และควรมีการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของนิสิตว่ามี
ความต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพไปท�างานในอาเซียน 
มากน้อยเพียงใดเนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการท�าวิจัยเกี่ยวกับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติเพราะยังไม่ได้มี
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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