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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ศึกษากับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สายอาจารย
และสายสนับสนุน จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.7 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 33.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 48 สวนใหญมีรายไดสวนตัวตอ
เดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.7 และ10,001 -15,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 24.3 โดยมีตําแหนงงานท่ีปฏิบัติสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 60 และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 35.7  

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีการเปดรับขาวสาร สื่อ
ประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีกลุมตัวอยางใชในการเปดรับเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเปนอันดับท่ี 1 มากท่ีสุด คือ อินเทอรเน็ต (Website, Facebook, Twitter) คิดเปน
รอยละ 50.3 เปดรับขาวสารเปนอันดับท่ี 2 มากท่ีสุด คือ เพ่ือนรวมงาน คิดเปนรอยละ 22.3 และ
เปดรับขาวสารเปนอันดับท่ี 3 มากท่ีสุด คือ จดหมายขาว (สมซา) คิดเปนรอยละ 27.4 นอกจากนี้ยัง
พบวา บุคลากรสวนใหญมีความรูจากสื่อประชาสัมพันธภายในมาก คิดเปนรอยละ 75.7 และมี
ทัศนคติท่ีมีในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูในเชิงบวก (คาเฉลี่ยรวม 3.85) และมีแนวโนม
พฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมแลวมีแนวโนม
พฤติกรรมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) 
 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ปฏิเสธทุกลักษณะของประชากร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
รายไดตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมี
ความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อ
ประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมากท่ีสุด (อินเทอรเน็ต) ไมแตกตางกัน และ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในสื่อ
อินเทอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตเม่ือพิจารณา
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รายดาน พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อ ยกเวน
ทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรม และจากผลการศึกษายังพบวา ทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท้ัง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษาและการทํางานมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

คําสําคัญ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวม บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ผลกระทบของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตออุดมศึกษาไทย ซ่ึงเปนประเด็นท่ีกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551–2565) ใหความสําคัญในฐานะท่ีเปนปจจัยท่ี
สงผลโดยตรงตอการอุดมศึกษา ท้ังนี้การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหการเคลื่อนยาย
กําลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกข้ึน และการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน อุดมศึกษา
จึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมสําหรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (แนวคิด โอกาส และความทาทายของอุดมศึกษาไทย ในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555)   

อุดมศึกษาไทยพรอมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หลายภาค

สวนมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนแลวท้ังนี้รวมถึงในสวนของภาคการศึกษาดวยซ่ึงอาจจะตองมีการปรับตัวเพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมใหกับนิสิตนักศึกษา ท้ังยังใหมีโอกาสเพ่ิมในการท่ีจะรับนักศึกษาท่ีจะหลั่งไหลเขามาดวย 

(สยามธุรกิจ, 2556) 

การเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีนโยบายท่ีตองการดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือเผยแพรความรู
ความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผานสื่อภายในองคกร และกิจกรรมตางๆ ใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ซ่ึงกลุมเปาหมายเหลานี้ตองมีความตระหนัก มีความรูความ
เขาใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพรอมปรับตัวเพ่ือรับมือตอการเปลี่ยนแปลง จึงมีนโยบายใหมีการ
จัดการประชาสัมพันธในหลายชองทางโดยผานสื่อ 4 ประเภท ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
บุคคล และสื่อกิจกรรม  

ดวยเหตุนี้เองจึงเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษาในฐานะเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ความรู ทัศนคติ และ
แนวโนมพฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพ่ือจะนําผลการศึกษามาปรับปรุงแผนการสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังยังสามารถขยายผล
นําไปใชในการวางแผนการสื่อสารสําหรับการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ อีกดวย 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก
สื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
แนวโนมพฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในกับทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีทําการ Pre – test 
แลวเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered 
Questionnaire) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 300 คน คือ บุคลากรสายอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สําหรับการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช 
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการใชคาสถิติ โดยการหาคาความถ่ี 
(Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) และรอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือพรรณนาขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ 
และแนวโนมพฤติกรรม และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานจะใช
การวิเคราะหจากสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับ
ประชากรกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน โดยใช Independent t-test และการเปรียบเทียบ
ประชากรกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) โดยใช F-test และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยใช t-test   
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” สามารถสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 ความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  

จากการศึกษา พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความรูเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อยูในระดับท่ีมีความรูมากมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.5 รองลงมาคือ มีความรูปาน
กลาง แสดงใหเห็นวา บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความรูเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนคอนขางดีมาก ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากการท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการทําสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในชวงระยะเวลา 1 - 
2  ปท่ีผานมา โดยไดมีการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอผานสื่อหลากหลาย
ชองทาง ดังนั้นบุคลากรจึงสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน และสอดคลองกับความ
ตองการของตนเองเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานตอไปได 

สวนท่ี 2 ลักษณะประชากรและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแตกตาง

กัน 

ผลการศึกษา พบวา ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีความถ่ี (ครั้งตอเดือน) ในการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มากท่ีสุด (อินเทอรเน็ต) ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดลักษณะประชากรท่ีเชื่อวาคนท่ีมี
คุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกัน  จะมีพฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารของบุคคลนั้น ๆ แตกตางกัน
ดวย พฤติกรรมการสื่อสารดังกลาว นอกจากจะหมายถึงการเลือกใชถอยคําในภาษาหรือ การใชอวัจน
ภาษา ตลอดจนกลยุทธตาง ๆ ในการสื่อสารใหสําเร็จตามประสงคแลว ยังรวมไปถึงการเลือกใชสื่อ
หรือการเปดรับขาวสารขอมูลจากสื่อตาง ๆ ตามท่ีผูรับสารตองการ (ยุบล เบญจรงคกิจ, 2534, น. 
64-65)  

ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดไมสอดคลองกับแนวคิดนี้  อาจจะเปนเพราะบุคลากรเปนกลุมคนท่ี
ทํางานอยูในสถาบันเดียวกัน จึงมีลักษณะทางประชากรท่ีใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตางกันมากนัก 
โดยผลจากการศึกษาความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากสื่อ
อินเทอรเน็ต พบวา เพศชายมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.42 และเพศหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.29 ซ่ึงมีความถ่ี
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ในการเปดรับสูงท้ังคู จึงไมมีความแตกตางกัน อาจกลาวไดวา เปนเพราะมหาวิทยาลัยมีการทําสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผานสื่อหลากหลายชองทาง
อยูแลว  จึงทําใหมีการเปดรับขาวสารท่ีดีอีกท้ังระดับการศึกษาก็อยูในระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  ตําแหนงงานท่ีปฏิบัติท้ังสายอาจารยและสาย
สนับสนุนก็มีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเหมือนกัน 
ซ่ึงมีผลทําใหความรูและประสบการณตาง ๆ ไมแตกตางกัน  รวมท้ังระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวน
ใหญอยูในชวง 6 – 11 ปข้ึนไป ซ่ึงไมแตกตางกันมากนัก แสดงใหเห็นวา ลักษณะทางประชากรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความคลายคลึงกัน อีกท้ังพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารผาน
สื่ออินเทอรเน็ตท่ีไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะอินเทอรเน็ตเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronics 
Media) ท่ีชวยใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วข้ึนและไมถูกกีดขวางโดยอุปสรรคทางระยะทาง เวลา 
(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, น. 83) เปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และใชกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและทัศนคติ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากสื่อประชาสัมพันธภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก
สื่อประชาสัมพันธภายในสื่ออินเทอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมท่ีมีตอประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยกเวนทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้ เนื่องจากการเปดรับขาวสารเปน
กระบวนการท่ีผูรับสารจะพิจารณาวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีเหตุผลอยางไรในการเปดรับขาวสาร ซ่ึงจะ
เปนเหตุผลเฉพาะบุคคล โดย โจเซฟ ที แคลปเปอร (J.T. Klapper, 1960, pp. 19-25 อางถึงใน 
สุทธิณี ตัญญพงศปรัชญ, 2544, น. 23) กลาววา ในการเปดรับขาวสารใด ๆ ก็ตาม ผูรับสารมักมี
กระบวนการเลือกสรรขาวสารท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ความรูสึก
นึกคิด ทัศนคติ ฯลฯ ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงกระบวนการเลือกสรรนี้เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารใน
การรับรูของมนุษย โดยประกอบไปดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ 1. การเลือกเปดรับหรือเลือก
สนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 2.การเลือกรับรู หรือการเลือกตีความ 
(Selective Perception or Selective Interpretation) 3. การเลือกจดจํา (Selective Retention)  

สวนท่ี 4 ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรม 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

จากผลการศึกษา พบวา ทัศนคติท่ีมีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 3 ดาน คือ ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษาและการทํางานมีความสัมพันธกับแนวโนม
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พฤติกรรมในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคลองกับแนวคิด

เก่ียวกับทัศนคติของชิฟแมน และ คานุก (Shiffman & Kanuk, 1983, p. 205, อางถึงใน สุวพิชญ 

เหลืองประเสิรฐ, 2555 น. 34) ไดกลาววา ทัศนคติก็คือ ความรูสึก (Affection) ท่ีเรามีตอสิ่งตางๆ 

องคประกอบดานความรู (Cognition) และองคประกอบดานพฤติกรรม (Conation) นั้นตางก็เปน

ปจจัยสําคัญ และมีความสําคัญกับทัศนคติ หรือความรูสึก กลาวคือ องคประกอบดานความรูจะเปน

ปจจัยท่ีทําใหเกิดทัศนคติในขณะท่ีองคประกอบดานพฤติกรรมเปนปจจัยตามหลังจากเกิดทัศนคติแลว  

 และแคทซ (Katz, อางถึงใน จาระไน แกลโกศล, 2529, น. 590) ไดกลาวถึงบทบาทของ

ทัศนคติไวประการหนึ่งวา เปนการปรับเพ่ือใชงาน (Adjustment-Utility) หมายความวา ตัวบุคคลทุก

คนจะอาศัยทัศนคติเปนเครื่องมือยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางท่ีจะ

กอใหเกิดประโยชนแกตนสูงท่ีสุดและใหมีผลเสียนอยท่ีสุด ดังนั้น ทัศนคติจึงสามารถเปนกลไกท่ีจะ

สะทอนใหเห็นถึงเปาหมายท่ีพึงประสงคและท่ีไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เองจะทําให

แนวโนมของพฤติกรรมเปนไปในทางท่ีตองการมากท่ีสุด   

ดังนั้น สามารถวิเคราะห ไดวา เนื่องจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนเรื่องใหม 
จึงตองอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวกับทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการเตรียมความ
พรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผลการศึกษา
พบวา บุคลากรมีความรูท่ีดีเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความรูสึกในเชิงบวกตอ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นตาง ๆ  โดยเห็นวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปน
ประโยชนสําหรับตนเองและประเทศชาติ ดังนั้นจึงสงผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการเตรียมความ
พรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดีมากข้ึนตามไปดวย คือ บุคลากรจะมีความตั้งใจในการ
เปดรับขอมูลขาวสารและศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเขาใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีแก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตอไป 

สรุปและขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตควรใหความสําคัญและสงเสริมชองทางการสื่อสารและเผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางสื่ออินเทอรเน็ตใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ังควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธภายในใหมีความนาสนใจมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสารใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว และควรใหขอมูลขาวสารเพ่ือเพ่ิมความรูแก
บุคลากรในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน และควรมีการทําประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
เลือกใชสื่อท่ีหลากหลายและใชภาษาท่ีเขาใจงาย  

2. มหาวิทยาลัยควรทําการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสังคมและวัฒนธรรมใหมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรูและความเขาใจมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลทําใหบุคลากรมีทัศนคติทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมดีมากข้ึนตามไปดวย 
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3. ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากข้ึน รวมท้ัง
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาวดวยและควรจัด
ใหมีการสอนหรืออบรมภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนใหแกบุคลากร เพ่ือเปน
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเตรียมความพรอมตอการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจมาก
ยิ่งข้ึน  
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