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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนสิ่ง
สําคัญที่รัฐบาลที่ผานมากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
กรมอาเซียนไดริเริ่มโครงการ “อาเซียนสัญจร” ภายใตนโยบายการทูตสาธารณะ (Public
Diplomacy) ของกระทรวงการตางประเทศตั้งแตป 2552 เพื่อสรางความตระหนักรูและเพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวนเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาการตาง ๆ ตลอดจนประเด็นที่
เปนประโยชนและผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดภายใตความรวมมือในกรอบอาเซียน
กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนการดําเนินงานเชิงรุกโดยการนําคณะผูบริหารและเจาหนาที่กรม
อาเซียนไปจัดกิจ กรรมในจังหวัดตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซี ย นแก ก ลุ ม เป า หมาย ทั้ ง ที่ เ ป น บุ ค ลากรในหน ว ยงานภาครั ฐ ผู ป ระกอบการใน
ภาคเอกชน และผู ส นใจทั่ ว ไป รวมทั้ ง เยาวชนที่ เ ป น นั ก เรี ย นในระดั บ อนุ บ าล–ประถมศึ ก ษา
ประกอบด ว ยการจั ด การเสวนา และการพบปะกั บ หน ว ยงานในระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ และการจัดการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียนใน
ระดับเยาวชน
รายงานฉบับนี้ไดศึกษาทบทวนการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในปงบประมาณ 2557 ที่ผาน
มาลาสุด จํานวน 7 ครั้ง ไดแก การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่ 1) จังหวัดอุดรธานี (8-9 พฤศจิกายน
2556) 2) จังหวัดเชียงราย (3-5 มกราคม 2557) 3) จังหวัดนาน (26-28 มกราคม 2557) 4) จังหวัด
อุบลราชธานี (16-18 กุมภาพันธ 2557) 5) จังหวัดราชบุรี (25-27 มีนาคม 2557) 6) จังหวัดระนอง
(23-24 เมษายน 2557) และ 7) จังหวัดขอนแกน (19-20 พฤษภาคม 2557) โดยมุงตอบคําถามหลัก
ตอไปนี้
1) กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรสามารถเพิ่ ม ระดั บ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร
2) กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหกรมอาเซียนไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร
3) กิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายระหวาง
กรมอาเซียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร
4) กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญจรไดบ รรลุเ ปา หมายในการมีผู เข าร ว มกิจ กรรมในแต ล ะครั้ ง
จํานวน 400-500 คนหรือไม อยางไร
รายงานฉบับนี้ไดศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของกรมอาเซียน
ตลอดจนผูประสานงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด รวมทั้งขอมูลที่ไดจาก
การออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร โดย
พบวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรที่ผานมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการบรรลุเปาหมายทั้งใน
เชิงคุณภาพ (ขอ 1-3) และเชิงปริมาณ (ขอ 4) ขางตน

จ
รายงานฉบับนี้พบวา ระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเขารวม
กิจกรรมอาเซียนสัญจรคือปจจัยหลักที่กําหนดระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขางตน โดยผูที่
มีระดับความตื่นตัวสูงมีแนวโนมจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวาผูมีระดับความตื่นตัวต่ํา เนื่องจากผูมีระดับความ
ตื่นตัวสูงอาจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว ดังนั้น การคัดเลือก
จังหวัด/ กลุมเปาหมายในการจัด กิจกรรมอาเซีย นสัญจรในอนาคตจึงควรมีหลักเกณฑที่นําปจจั ย
ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย อาทิ ควรเลือกจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดที่ยังมีระดับ
ความตื่ นตั ว ต่ํา หรื อโดยที่ การศึ กษาในรายงานฉบับนี้พบวา กลุมนักเรียน/ นักศึกษาและผูมีอายุ
ระหวาง 20-30 ปคือกลุมที่มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนต่ําที่สุด การจัด
กิจกรรมเสวนาในอนาคตจึงนาจะมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดเสวนาสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเปน
การจัดตามมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายหลัก เปนตน
นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้ยังไดเสนอแนวทางตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรใหมี
ประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น อาทิ การจั ดกิ จ กรรมในลัก ษณะการประชุ มเชิง ปฏิบั ติก าร
(workshop) ที่เนนการระดมสมอง เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น การสงขอมูลขาวสารใหแกผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรอยางตอเนื่องผานชองทาง
ตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อสังคมออนไลน เพื่อพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขาย
กับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ การใชวิธีการเกณฑนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมพรอม
กันแทนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงแหงเดียวในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
แตละครั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชเงินงบประมาณมากกวา และการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนกลุมเปาหมายเขารวมการเสวนาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลน
เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางขึ้น และสามารถดึงดูดใหมีจํานวนผูเขารวมการเสวนา
เพิ่มขึ้น เปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงาการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study: IS) ฉบับนี้ จะไมสามารถสําเร็จ
ลุ ล ว งไปได หากไม ไ ด รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากคณะอาจารย ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง 3 ท า น กล า วคื อ
เอกอั ครราชทู ต สุ จิ ตรา หิ รั ญ พฤกษ ผูชว ยศาสตรจารย ดร. ชูเ กีย รติ พนั ส พรประสิ ทธิ์ และ
ผูชวยศาสตรจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ คําแนะนําและขอวิจารณที่มอบใหเปนประโยชนและมีคุณคา
อยางยิ่งตอการจัดทํารายงานฉบับนี้
ขอขอบคุ ณ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามกรุ ณ ากั บ ผู ศึ ก ษาตลอดการอบรมและ
ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่เกี่ยวของที่ไดรวมมือกันใหการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 6 นี้ สําเร็จลุลวงดวยดี
จุลวัจน นรินทรางกูร ณ อยุธยา
สิงหาคม 2557
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ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามจังหวัด
ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามชวงอายุ
ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพ
วิธีการเปดโอกาสใหนักเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาไดสอบถาม/
แสดงความคิดเห็น
วิธีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับ
ระดับความตื่นตัว
ความสัมพันธระหวางความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับ
ความตื่นตัว
การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ
รวมมือ จําแนกตามจังหวัด
การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ
รวมมือจําแนกตามชวงอายุ
การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ
รวมมือจําแนกตามอาชีพ
แนวทางการตอยอดกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จัดขึ้น
ชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมอาเซียนสัญจร
จํานวนผูเขารวมการเสวนาและระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) กอตั้งขึ้นเมื่อป
2510 มีพื้นฐานจากความรวมมือทางการเมือง และมุงเนนการสรางความเขาใจอันดี การธํารงไวซึ่ง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง และการสงเสริมความรวมมือกับภายนอก เปนตน 1 อาเซียน
เริ่มตนจาก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย หลังจากนั้น ไดขยาย
สมาชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา รวมเปน 10 ประเทศ ใน
ปจจุบัน
นอกจากการขยายจํานวนแลว อาเซีย นไดพัฒ นาความรว มมือแบบคูเจรจากับ
ประเทศ/กลุ มประเทศต า ง ๆ อี ก ได แก ออสเตรเลีย นิว ซีแลนด ญี่ปุน แคนาดา สหรัฐ อเมริก า
ประชาคมยุโรป เกาหลีใต จีน รัสเซีย และอินเดีย รวมทั้งยังมีการจัดประชุมในกรอบอาเซียนบวกสาม
คือ อาเซียนกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit
– EAS) เปนประจําทุกป
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนทั้ง
โอกาสและความทาทายสําหรับอาเซียน ทําใหอาเซียนตองปรับตัวและกระชับความรวมมือระหวางกัน
ให แ น น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให อ าเซี ย นสามารถตอบสนองต อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 2 ในการนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีเมื่อป 2546 จึงไดแสดงเจตนารมณใหมีการ
กอตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community – ASCC) ภายในป 2563 3 และตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูเมื่อ
ป 2550 ผูนําอาเซียนไดตกลงกันที่จะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป
2558
นอกจากนั้ น พั ฒ นาการที่ สํา คั ญ อี กประการของอาเซี ย นคื อการจั ด ทํา กฎบั ต ร
อาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) เพื่อเปนเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกา
0
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2
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The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8 August 1967.
วรรค 10 ในอารัมภบทของกฎบัตรอาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations)
3
ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)
2

2
ในการทํางาน (rules based) และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (more effective) โดยกฎบัตรอาเซียนเริ่ม
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 4
1.1.2 ประเทศไทยกับอาเซียน
การที่ไทยเปนผูกอตั้งและเปนสวนหนึ่งของอาเซียน ซึ่งเปนองคกรที่มีความสําคัญ
และไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ การผลักดันนโยบายและความรวมมือในกรอบอาเซียนจึง
เปนเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคสมัยใหความสําคัญ โดยรัฐบาลที่ผานมากําหนดใหการสรางความสามัคคีและ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน และการเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสู
ประชาคมอาเซี ย นในป 2558 เป น สว นหนึ่งของนโยบายการตา งประเทศและเศรษฐกิจ ระหว า ง
ประเทศ 5
โดยรวมอาจกล าวไดว า นโยบายของไทยเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นมี 2 มิ ติ คื อ 1) มิ ติ
ภายในประเทศ ซึ่งเปนเรื่องการดําเนินการภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปน
ประชาคมอาเซี ย นในทุ กดา น เพื่ อใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางความตระหนักรู ใหความรูแก
ประชาชน และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และ 2) มิติภายนอกประเทศ ซึ่งเปนเรื่องการ
สงเสริมความรวมมือกับประเทศสมาชิกในดานตาง ๆ รวมทั้งการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันในภูมิภาค
เพื่อใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่มีสันติภาพ โดยกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีฐานะเปน
สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการในทั้งสองมิติดังกลาว 6
1.1.3 การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558
เปนสิ่งสําคัญที่รัฐบาลที่ผานมากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว า งประเทศ เนื่ องจากการเข า สูป ระชาคมอาเซีย นทั้งในดานการเมืองและความมั่น คง ดา น
เศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม จะเปนทั้งโอกาสและความทาทายสําหรับประชาชนในทุก
ภาคสวน เชน เปาหมายในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวจะชวยใหเกิดการเพิ่มพูนทางการคา
ระหวางประเทศสมาชิก รวมทั้งชวยดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาค ซึ่งจะเปนการสรางงานสราง
รายไดภ ายในประเทศ การสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือจะเปนโอกาสสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ เชน แพทย พยาบาล ในขณะเดียวกันก็เปนความ
ทาทายสําหรับผูประกอบการไทยที่ตองปรับตัวใหพรอมรับการแขงขันที่จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
การไปมาหาสู ร ะหวา งประชาชนและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นก็เปน ความทาทายที่
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยตองปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาพรอมกัน โดยเฉพาะ
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กรมอาเซียน, บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2556 (2556), หนา 12-13.
ขอ 7.2 ของคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2554
6
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพื่อเปนกลไก
สําหรับการตัดสินใจรวมกันของหนวยงานไทยในดานนโยบาย เพื่อใหการเสริมสรางความรวมมืออาเซียนเปนไป
อยางมีเอกภาพ คณะกรรมการดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และอธิบดีกรม
อาเซียนเปนกรรมการและเลขานุการ
5

3
อยางยิ่ง การบริหารจัดการการขามแดนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันปญหาขามพรมแดนตาง ๆ เชน
ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ และการคามนุษย เปนตน 7
การปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนจะเกี่ยวพันกับทุกภาคสวน
ของประเทศ โดยตองเปนการปรับทั้งในเชิงโครงสราง (structural change) แนวคิดและทัศนคติใน
การทํางาน (mindset change) และการเรียนรู (learning) อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญที่สุดของการ
เปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณอยางแทจริงจะตองเกิดจากพื้นฐานของความรูความเขาใจที่ถูกตอง
รวมทั้งความรูสึกเปนพลเมืองอาเซียน และความมีอัตลักษณรวมกัน ทั้งนี้ การใหความเคารพตอความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจะชวยปองกันไมใหความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการ
พัฒนาระหวางประเทศสมาชิก นําไปสูความขัดแยงในดานอื่น ๆ ดังนั้น การสรางความตระหนักรูและ
การสรางความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวนเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาการตาง ๆ ตลอดจนประเด็น
ที่เปนประโยชนและผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 8
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคขางตน กรมอาเซียนไดริเริ่มโครงการ “อาเซียนสัญจร”
ภายใตนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ของกระทรวงการตางประเทศตั้งแตป 2552
ซึ่งเปนการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการรวมตัวอาเซียนใหแกสาธารณชนในจังหวัด
ตาง ๆ ทั่วประเทศ
กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนการนําคณะผูบริหารและเจาหนาที่กรมอาเซียนไปจัด
กิจกรรมในจังหวัดตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
แกกลุมเปาหมายทั้งที่เปนบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการในภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป
รวมทั้งเยาวชนที่เปนนักเรียนในระดับอนุบาล–ประถมศึกษา ประกอบดวย การจัดการเสวนา และการ
พบปะกับหนวยงานในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ระหวางกรมอาเซียนกับภาคสวนตาง ๆ และการจัดการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียนในระดับ
เยาวชน
6

7

1.2 คําถามการศึกษา
โดยที่กรมอาเซียนไดจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรติดตอกันมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว แตยังไม
เคยมีการประเมินผลในเชิงวิชาการวา กิจกรรมดังกลาวชวยใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด อีกทั้งการตอบรับจากกลุมเปาหมาย
ในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งสวนหนึ่งวัดไดจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ก็อยูในระดับที่แตกตางกันไป ขึ้นอยู
กั บ ช ว งเวลาการจั ด กิ จ กรรม เครื อ ข า ยในพื้ น ที่ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม และช อ งทางการ
ประสานงานและการประชาสั มพั น ธในการจัดกิจ กรรมอาเซีย นสัญ จรแตล ะครั้ง จึงเห็น ควรใหมี
การศึ ก ษาว า “กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรที่ ผ า นมาได ต อบสนองความพยายามของกระทรวงการ
ตางประเทศในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู
7
8

กรมอาเซียน, 58 คําตอบสูประชาคมอาเซียน 2558, 2556.
คํากลาวของอธิบดีกรมอาเซียนในพิธีเปดการเสวนาในระหวางกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2557
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ประชาคมอาเซียนใหแกสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม อยางไร” ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน ใ นการปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จร ซึ่ ง กรมอาเซี ย นจะยั ง คง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอาเซียนสัญจร
1.3.2 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในเชิงมาตรการสําหรับการดําเนินกิจกรรมอาเซียนสัญจรใน
อนาคตใหสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักรูและการใหความรูความ
เข าใจที่ ถูกต อ งเกี่ ย วกั บ การรวมตั ว เปน ประชาคมอาเซีย นแก ป ระชาชนในทุกภาคสว นได อยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
จะศึกษาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา
ลาสุด จํานวน 7 ครั้ง ไดแก การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่ 1) จังหวัดอุดรธานี (8-9 พฤศจิกายน
2556) 2) จังหวัดเชียงราย (3-5 มกราคม 2557) 3) จังหวัดนาน (26-28 มกราคม 2557) 4) จังหวัด
อุบลราชธานี (16-18 กุมภาพันธ 2557) 5) จังหวัดราชบุรี (25-27 มีนาคม 2557) 6) จังหวัดระนอง
(23-24 เมษายน 2557) และ 7) จังหวัดขอนแกน (19-20 พฤษภาคม 2557)
จะประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงาน ในแงของรูป แบบการจัดกิจ กรรมที่ผานมา การคัดเลือก
จังหวัด การกําหนดชวงเวลาการจัดกิจกรรม ชองทางการประสานงาน และการประชาสัมพันธ วา
สามารถตอบสนองตอเปาหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไดมาก
นอยเพียงใด
การประเมิ น ข า งต น จะอาศั ย ข อมู ล ที่ ร วบรวมไดจ ากการออกแบบสอบถามเพื่อ สํา รวจ
ความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละไมต่ํากวา
30 คน รวม 210 คน รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการหารือและขอความคิดเห็นจากผูบริหารและเจาหนาที่
กรมอาเซียนที่เกี่ยวของ
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
กิ จ กรรมภายใต น โยบายการทูตสาธารณะของกรมอาเซีย นไดรับ การประเมิน ทั้งในเชิ ง
นโยบายและในเชิ ง ปฏิ บั ติ และมี ก ารจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะเชิ ง มาตรการให ส ามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคในการสรางความตระหนักรูและการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนแกประชาชนในทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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1.6 นิยามศัพท 9
1.6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ไดแก
1) เพื่อสรางความตระหนักรู ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตอสาธารณชน
2) เพื่อทราบถึงปญหาและความตองการของสาธารณชน เพื่อนําไปประกอบการ
ดําเนินนโยบาย และขาราชการกรมอาเซียน ไดรับทราบขอเท็จจริงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และได
สรางเครือขายในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอการประสานราชการตอไป
3) เพื่อจังหวัดตาง ๆ เขามามีบทบาทและสนับสนุนการทํางานของกรมอาเซียนใน
การสงเสริมประชาสัมพันธประชาคมอาเซียนแกสาธารณชน
1.6.2 เปาหมายเชิงปริมาณของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรคือการมีผูเขารวมกิจกรรม
ในแตละครั้งจํานวน 400 - 500 คน
8
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อางอิงจากเอกสารโครงการอาเซียนสัญจรของกรมอาเซียน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
คําวา “การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)” ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกเมื่อป 2508 โดย
Edmund A. Gullion, Dean of Fletcher School, Tufts University เพื่ออธิบายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของทัศนคติสาธารณะ (public attitudes) ตอการกําหนดและดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ
โดย Edmund A. Gullion ไดนิยามคําดังกลาววาคือ การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศดวย
การสื่อสารขอมูลและแนวความคิดใหแกสาธารณชนในตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดอิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบายดานการตางประเทศของประเทศตาง ๆ 10
หลายประเทศไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับการทูตสาธารณะไปปรับใชเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ โดยสวนใหญ เนนการสื่อสารที่มีสาธารณชนในตางประเทศเปน
กลุมเปาหมายหลัก เชน กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ซึ่งกําหนดใหพันธกิจดานการทูตสาธารณะ
คือการสนับ สนุ น การบรรลุ เ ปา หมายของนโยบายดานการตางประเทศ ดว ยการเผยแพรขอมูล ที่
กอใหเกิดอิทธิพลตอทัศนคติของสาธารณชนในตางประเทศ (foreign publics) และการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐบาลสหรัฐฯ กับประชาชนในประเทศตาง ๆ 11
ในสวนของไทย กระทรวงการตางประเทศไดใหความสําคัญกับการทูตสาธารณะเชนกัน
โดยไมจํากัดเฉพาะในมิติตางประเทศ แตรวมถึงมิติภายในประเทศดวย ดังจะเห็นไดจากการกําหนดให
พันธกิจหลักขอหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศคือ “การใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองและ
เหมาะสมต อ สาธารณชนทั้ ง ในประเทศและต างประเทศเกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งานเชิ ง รุก ด านการ
ต างประเทศของไทยที่ เ ป น ผลประโยชน แห งชาติ การสร า งความรู ความเข า ใจที่ ถูกตอ งเกี่ ย วกั บ
ประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรับทราบ และการสงเสริมภาพลักษณในเชิงบวกของประเทศไทยตอ
ประชาคมโลก”12
แนวทางดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ
จํานวนมาก ที่ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายภายในประเทศ (domestic audience) วาเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเชนกัน
Ellin Huijgh (2011) ชี้ใหเห็นวา การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่ประสบความสําเร็จ
จะตองเริ่มตนที่การสื่อสารกับกลุมเปาหมายภายในประเทศกอนเนื่องจาก
9

10

10

แหลงที่มา http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy (11 มิถุนายน 2557).
แหลงที่มา http://www.state.gov/r/ (11 มิถุนายน 2557).
12
กระทรวงการตางประเทศ, แผนยุทธศาสตร 4 ปกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553-2556.
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1) การยอมรับจากประชาชนภายในประเทศจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาลใน
การดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในทุกดาน รวมทั้งการทูตสาธารณะ
2) ประชาชนภายในประเทศมีบทบาทสนับสนุนการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะได
ดวยการเปนตัวเชื่อมใหรัฐบาลสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในตางประเทศในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น
(people-to-people contact) และ
3) โลกที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทํ า ให ก ารต า งประเทศไม ใ ช เ รื่ อ งที่ ห า งไกลจาก
ชีวิตประจําวันของประชาชนภายในประเทศอีกตอไป
Kathy R. Fitzpatrick (2012) ประยุกตใชทฤษฎีที่แพรหลายในการระบุกลุมเปาหมายเพื่อ
การประชาสัมพันธในภาคธุรกิจ (corporate communication) ในการระบุกลุมเปาหมายในการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ทฤษฎีดังกลาว ไดแก
1) การระบุ ก ลุ ม ผู มี ส ว นได เ สี ย ซึ่ ง หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ดําเนินงานขององคกรหรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร โดยลําดับความสําคัญ
ของแตละกลุมขึ้นอยูกับระดับอิทธิพลและความสัมพันธที่แตละกลุมมีตอองคกร รวมทั้งความเรงดวน
ของผลกระทบที่แตละกลุมไดรับจากการดําเนินงานขององคกร (Stakeholder Theory)
2) การวิเคราะหสถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคลจะเกิดความตื่นตัวตอประเด็นหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยสามประการ ไดแก ระดับการรับรูเกี่ยวกับปญหา ระดับการรับรู
เกี่ยวกับอุปสรรคในการแกไขปญหา และระดับของผลกระทบที่ไดรับ (Situational Theory)
3) การวิ เ คราะห เ ครื อ ข ายความสั มพัน ธร ะหว างองคก รกั บ กลุ มผูมี สว นได เสีย รวมทั้ ง
ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Network Theory)
โดย Kathy R. Fitzpatrick พบวา กลุมเปาหมายที่ควรคํานึงถึงในการดําเนินนโยบายการ
ทู ต สาธารณะไม ค วรจํ า กั ด เฉพาะสาธารณชนในต า งประเทศเท า นั้ น แต ร วมถึ ง ประชาชน
ภายในประเทศดวย เนื่องจากประชาชนภายในประเทศสามารถมีอิทธิพลทั้งในทางบวกและลบตอการ
กําหนดและดําเนินนโยบายดานการตางประเทศไดเชนกัน
นอกจากการชี้ใหเห็นความสําคัญของกลุมเปาหมายภายในประเทศแลว Ellin Huijgh
(2011) ยังเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะภายในประเทศ เพื่อให
สอดคลองกับพัฒนาการของโครงสรางทางสังคมและการปฏิสัมพันธระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบันดวย โดยควรเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูการดําเนินการเชิงรุก (public outreach) ที่มี
ลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงเปาหมายจากที่เคยเนน “การสื่อสาร (communication)” ไปสู “การ
สรางเครือขาย (networking)” กับกลุมเปาหมาย
2) การเปลี่ยนแปลงผูมีบทบาทในการดําเนินนโยบายจากที่เคยอาศัย “ภาครัฐ (state)”
เปนหลัก ไปสูการใช “เครือขายบุคคล/ องคกรที่หลากหลาย (multiple actors)”
3) การเปลี่ ย นแปลงกลุ ม เป า หมายจากที่ เ คยเน น “ผู มี บ ทบาทชี้ นํ า ความคิ ด ในระดั บ
ระหวางประเทศ (international opinion leaders) ไปสู “สาธารณชนในวงกวางทั้งภายในและ
ตางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนเครือขาย (network of domestic and international audiences)
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4) การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด จากที่ เ คยมี “การแบ ง แยกทางวั ฒ นธรรม (cultural
barriers)” ไปสู “การยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย (cultural diversity)”
5) การเปลี่ยนแปลงรูป แบบกิจกรรมจากที่เคยเนน “การเผยแพรขอมูล (information
dissemination)” ไปสู “การสรางความสัมพันธ (relationship-building)” กับกลุมเปาหมาย
2.2 สรุปกรอบแนวคิด
หากพิจารณากิจกรรมอาเซียนสัญจรภายใตกรอบแนวคิดขางตน กิจกรรมอาเซียนสัญจรที่
ตอบสนองความพยายามของกระทรวงการตางประเทศในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนใหแกสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 13 จึงไมควรจํากัดอยูแคการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกภาคสวน
ต า ง ๆ ภายในประเทศ แต กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรควรเป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งเครื อ ข า ย
ภายในประเทศเพื่อสนับสนุน (mobilise support) การดําเนินความรวมมือในดานตาง ๆ ในระดับ
ระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน และการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความรู และแนวปฏิบัติระหวางภาคสวนตาง ๆ เพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับโอกาสและความทา
ทายที่จะมาพรอมกับการเปนประชาคมอาเซียนดวย
หากพิจารณาเปาหมายเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรของกรมอาเซียน ซึ่ง
ไมไดจํากัดอยูแคการเผยแพรขอมูลความรูสูส าธารณชน แตรวมถึงการรับฟงขอคิดเห็น และการ
เสริมสรางเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดขางตนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการเชิงรุก
(public outreach) ของ Ellin Huijgh (2011) ดังนั้น การศึกษาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรม
อาเซียนสัญจรในรายงานการศึกษาฉบับนี้ จึงจะเปนการพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผานมาวา
สอดคลองกับขอเสนอดังกลาวหรือไม เพียงใด รวมทั้งจะศึกษารายละเอียดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
คุมคาในเชิงงบประมาณดว ย เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดทําขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติสําหรับการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในบทสุดทาย
12
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ดูบทที่ 1 ขอ 1.2 คําถามการศึกษา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ประชากรในการศึกษา
รายงานฉบับ นี้ตองการศึกษาความคิดเห็น ของผูมีสวนรว มในกิจกรรมอาเซีย นสัญจรใน
จังหวัดตาง ๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก
1) ผูบริหารและเจาหนาที่กรมอาเซียนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2) เจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่ที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3) ผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา ไดแก ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน และ
ผูสนใจทั่วไป
4) อาจารยและนักเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน
รายงานฉบั บ นี้ ร วบรวมขอมูล เพื่อใชในการศึกษาโดยการสัม ภาษณกลุม 1) และ 2)
เนื่องจากมีจํานวนไมมาก 14 และการออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของกลุม
3) และ 4) ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นจํานวนประชากรในกลุม 3) และ 4) โดยประมาณ 15
13

14

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในการศึกษา

จังหวัดอุดรธานี
8-9 พฤศจิกายน 2556
จังหวัดเชียงราย
3-5 มกราคม 2557
จังหวัดนาน
26-28 มกราคม 2557
จังหวัดอุบลราชธานี
16-18 กุมภาพันธ 2557

14

จํานวนผูเขารวม จํานวนนักเรียนที่เขา
กิจกรรมการเสวนา รวมการแขงขันตอบ
(คน)
ปญหา (คน)
150
200

รวม (คน)
350

80

500

580

150

300

450

150

300

450

แบงเปนรองอธิบดีกรมอาเซียน 1 คน เจาหนาที่กรมอาเซียน 2 คน และเจาหนาที่ประสานงานในแตละจังหวัด
จังหวัดละ 1 คน รวม 7 คน
15
ประมาณการโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมอาเซียน

10
จํานวนผูเขารวม จํานวนนักเรียนที่เขา
กิจกรรมการเสวนา รวมการแขงขันตอบ
(คน)
ปญหา (คน)
100
200

จังหวัดราชบุรี
25-27 มีนาคม 2557
จังหวัดระนอง
23-24 เมษายน 2557
จังหวัดขอนแกน
19-20 พฤษภาคม 2557
รวม (คน)

รวม (คน)
300

150

-

150

100

1,400

1,500

880

2,900

3,780

3.2 กลุมตัวอยาง/จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
รายงานฉบับนี้ใชแบบสอบถามในการสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของประชากรใน
กลุม 3) และ 4) ขางตน ไดแก
1) ผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา โดยใชแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ
2) อาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียนโดยใช
แบบสอบถามในภาคผนวก ข 16
โดยดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 20-27 มิถุนายน 2557 และมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
จั ง หวั ด ละ 30 คน รวม 210 คน แบ ง เป น ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเสวนา 192 คน และอาจารย /
บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน 18 คน
ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาเฉพาะผู ต อบแบบสอบถามในกลุ ม ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการเสวนา
(แบบสอบถามในภาคผนวก ก) ซึ่งมีจํานวน 192 คน อาจสรุปไดวาจํานวนตัวอยางในการศึกษาของ
รายงานฉบับนี้มีสัดสวนคิดเปนประมาณรอยละ 22 ของจํานวนประชากรในการศึกษาซึ่งมี 880 คน 17
ซึ่งแมจะต่ํากวาจํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับจํานวนประชากรดังกลาว 18 แตนาจะยอมรับได
เมื่อคํานึงถึงขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษา
15

16

17

16

โดยที่เยาวชนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกีย่ วกับอาเซียนสวนใหญเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจ
มีขอจํากัดในการทําความเขาใจและตอบแบบสอบถาม รายงานฉบับนี้จึงเลือกที่จะสํารวจเฉพาะความเห็นของ
อาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมแทน
17
ไมรวมจํานวนนักเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกีย่ วกับอาเซียน เนื่องจากรายงานฉบับนีส้ ํารวจเฉพาะ
ความเห็นของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม
18
หากใชเกณฑรอยละในการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง จํานวนกลุม ตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับจํานวนประชากร
900 คน คือ 269 คน หรือประมาณรอยละ 30 (ดู Krejcie & Morgan, 1970)
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3.3 ระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
รายงานฉบับนี้วัดระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนโดยอาศัย
แนวคิดใน Situation Theory กลาวคือความตื่นตัวของบุคคลตอประเด็นปญหาตาง ๆ จะสูง หาก
บุคคลดังกลาวมีระดับการรับรูเกี่ยวกับปญหา ระดับของผลกระทบที่ไดรับ และระดับการรับรูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการมีสวนรวมแกไขปญหาสูง
ขอ 2.1 – 2.3 ในแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข คือคําถามที่รายงานฉบับนี้ใชวัด
ระดับการรับรูเกี่ยวกับปญหา ระดับของผลกระทบที่ไดรับ และระดับการรับรูเกี่ยวกับความสามารถใน
การมีสวนรวมแกไขปญหาของผูตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ในการนี้ รายงานฉบับนี้จึงเลือกใช
วิธีการคํานวณระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับความตื่นตัว = คาคําตอบขอ 2.1 + คาคําตอบขอ 2.2 + คาคําตอบขอ 2.3
ซึ่งมีคาต่ําสุดคือ 3 (= 1 + 1 + 1) และสูงสุดคือ 15 (= 5 + 5 + 5) โดยผูตอบ
แบบสอบถามจะมีระดับความตื่นตัวสูงขึ้น เมื่อคาดังกลาวสูงขึ้น
การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีระดับความตื่นตัว
เกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนปานกลางหรือเทากับ 9.02 โดยเฉลี่ย 19
หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา จังหวัดที่มีระดับความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนสูงสุดคือจังหวัดราชบุรี รองลงมาคือขอนแกน และ
อุดรธานี ตามลําดับ
18

น
อุบ าน
ลรา
ชธา
นี
ราช
บุร
ี
ระน
อง
ขอ
นแ
กน

งรา
ย

เชีย

อุด
รธ

าน
ี

9.8
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8

แผนภูมิที่ 1 ระดับความตื่นตัวจําแนกตามจังหวัด
19

คากึ่งกลางพิสัยระหวาง 3 กับ 15 คือ 9
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หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามชวงอายุพบวา ชวงอายุที่มีระดับความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนสูงสุดคือ 41-50 ป ในขณะที่ชวงอายุที่มีระดับความ
ตื่ น ตั ว ต่ํ า สุ ด คื อ 20-30 ป โดยมี ร ะดั บ ความตื่ น ตั ว เฉลี่ ย เท า กั บ 7.28 ซึ่ ง ต่ํ ากว า ค าเฉลี่ ย ของกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด
10
8
6
4
2
0

20-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

แผนภูมิที่ 2 ระดับความตื่นตัวจําแนกตามชวงอายุ
หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามอาชีพพบวา แตละอาชีพมีระดับความ
ตื่นตัวไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนนักเรียน/ นักศึกษา ซึ่งมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 7.22
ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 3 ระดับความตื่นตัวจําแนกตามอาชีพ
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3.4 การประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพ
รายงานฉบับนี้ตองการประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพของกิจกรรมอาเซียนสัญจร ดังนี้
1) กิจกรรมอาเซียนสัญจรสามารถเพิ่มระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร
2) กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหกรมอาเซียนไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร
3) กิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายระหวาง
กรมอาเซียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร
หัวขอ 3.4.1 - 3.4.3 จะเปนการประเมินกิจกรรมการเสวนา และกิจกรรมการแขงขันตอบ
ปญหาเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเปนองคประกอบหลักในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด
ตามขอ 1) - 3) ตามลําดับ
3.4.1 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ขอ 2.1 และ 3.2.1 ในแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข คือคําถามที่รายงาน
ฉบับนี้ใชวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนกอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ในการนี้ รายงานฉบับนี้จึงเลือกใชวิธีการคํานวนระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ดังนี้
ระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้น = คาคําตอบขอ 3.2.1 – คาคําตอบขอ 2.1
โดยผลตางที่เปนบวกหมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นจาก
การเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
นอกจากนั้น โดยที่คนสวนใหญอาจยังเขาใจหรือพูดติดปากวา ประชาคมอาเซียน
หมายถึงแคASEAN Economic Community (AEC) ในขณะที่ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความ
รวมมือใน 3 เสา ไดแก เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมละวัฒนธรรม 20
รายงานฉบับนี้จึงเลือกใชขอ 3.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข เปนอีกตัวชี้วัดหนึ่งในการ
วัดระดับความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามดวย
การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา ในภาพรวม รอยละ 47.1 ของกลุม
ตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นหลังเขารว ม
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ในขณะที่รอยละ 51.9 หรือมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรู
ความเขาใจเทาเดิม ทั้งนี้ รอยละ 79 หรือสวนใหญของกลุมตัวอยางในการศึกษาเขาใจวา ประชาคม
อาเซียนไมไดหมายถึงแค ASEAN Economic Community (AEC) (ตอบขอ 3.1 ของแบบสอบถามถูก)
แผนภู มิที่ 4 เปน การวิเคราะหความสัมพัน ธร ะหวางระดับ ความรูความเขาใจที่
เพิ่มขึ้นภายหลังการเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถามโดย
อาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธในทาง
1 9

20

สัมภาษณผูบริหารและเจาหนาทีข่ องกรมอาเซียน
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ตรงกันขาม กลาวคือผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมี
แนวโนมที่จะเห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรอาจไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูที่มีระดับความตื่นตัวสูงจะมีระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว 21

ระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้น
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ระดับความตื่นตัว
แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นกับระดับความตื่นตัว
การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรทําใหผูเขารวมกิจกรรมในทุกจังหวัดมี
ความรูความเข าใจเกี่ยวกับการเขา สูประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น แตระดับของความรูความเขาใจที่
เพิ่มขึ้นของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดราชบุรีจะต่ํากวาในจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดราชบุรีมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยสูงกวาจังหวัดอื่น ๆ

21

Situation Theory ระบุวา ผูที่มรี ะดับการรับรูเกี่ยวกับปญหาใดก็ตามสูง จะมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาดังกลาว
สูงดวย (ดูวิธีการคํานวณระดับความตื่นตัวในหัวขอ 3.3)
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แผนภูมิที่ 5 ระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามจังหวัด
การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง 41-60 ป มีแนวโนมจะ
เห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวและระดับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว (ดูหัวขอ 3.3)
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แผนภูมิที่ 6 ระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามชวงอายุ
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การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา อาชีพที่มีแนวโนมจะเห็น วา กิจกรรม
อาเซียนสัญจรจะทําใหตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ
นักเรียน/ นักศึกษา ในขณะที่อาชีพที่มีแนวโนมในทางตรงกันขามคือพนักงานบริษัทเอกชน
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แผนภูมิที่ 7 ระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามอาชีพ
ขอ 3.2.2 – 3.2.4 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินความเห็นของผูตอบแบบสอบถามวาควรมีการปรับปรุงการจัดการเสวนาและการแขงขันตอบ
ป ญหาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นเพี ย งใด ในดานรูป แบบ วิทยากร/ ผูดํ าเนิน รายการ และเนื้อหา เพื่อให
กิจกรรมอาเซียนสัญจรสามารถสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดดีขึ้น
โดยการสํารวจความเห็นพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น วา รูปแบบ วิทยากร/ ผูดําเนิน
รายการ และเนื้อหาของกิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดดีอยูแลว โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 3.2.2 – 3.2.4 ของแบบสอบถามเทากับ
4.11 4.31 และ 4.12 ตามลําดับ (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
3.4.2 โอกาสในการรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม
ขอ 3.3.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามวา มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสอบถาม/ แสดงความ
คิ ด เห็ น ในระหว า งการจั ดกิ จ กรรมอาเซีย นสัญ จรเพีย งใด โดยการสํารวจความเห็น พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรม
อาเซียนสัญจรมาก โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 3.3.1 เทากับ 4.25
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แผนภูมิที่ 8 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการ
แสดงความคิดเห็นกับระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถาม
โดยอาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการ
เข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นสู งมี แนวโนมที่ จ ะเห็น วา กิ จ กรรมอาเซี ย นสัญ จรเปด โอกาสใหผูเ ขารว ม
กิจกรรมไดส อบถาม/ แสดงความคิดเห็นมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูที่มีร ะดับ ความตื่นตัว สูงมักจะ
กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการตั้งคําถาม/ แสดงความเห็นอยูแลว

ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็น
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ระดับความตื่นตัว

แผนภูมิที่ 8 ความสัมพันธระหวางความเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นกับระดับความ
ตื่นตัว
การเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม
จังหวัดพบวา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงรายสวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดง
ความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรต่ํากวาในจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงรายมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ํากวาจังหวัดอื่น ๆ (ดูแผนภูมิที่ 1
และ 8)
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แผนภูมิที่ 9 ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามจังหวัด
การเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม
ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง 41-50 ป มีแนวโนมจะเห็นวา มีโอกาสได
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรสูงกวาในในชวงอายุอื่น ๆ ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวสูงกวากลุมอื่น ๆ (ดูแผนภูมิที่ 2
และ 8)
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แผนภูมิที่ 10 ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามชวงอายุ
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การเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม
อาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา นักเรียน/ นักศึกษาคือกลุมที่มีแนวโนมจะเห็นวา มีโอกาสได
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวากลุมอื่น ๆ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวต่ํากวากลุมอื่น ๆ (ดูแผนภูมิที่ 3 และ 8)
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แผนภูมิที่ 11 ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพ
ขอ 3.3.2 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา
วิธีการใดจะเป ดโอกาสให ผูเ ขาร วมกิจกรรมไดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมากที่สุด โดยการ
สํารวจความเห็นของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน
พบวา สวนใหญ หรือเทากับรอยละ 50 เห็นวา การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอจะ
เปดโอกาสใหนักเรีย นที่เขารวมกิจ กรรมไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็นมากที่สุด และการสํารวจ
ความเห็นของผูเขารวมการเสวนาพบวา สวนใหญหรือเทากับรอยละ 44.79 เห็นวา การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่เนนการระดมสมองจะเปดโอกาสใหผูเขารวมการ
เสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
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แผนภูมิที่ 12 วิธีการเปดโอกาสใหนักเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาไดสอบถาม/ แสดงความ
คิดเห็น
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แผนภูมิที่ 13 วิธีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็น
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ความเห็นเกี่ยวกับประโยชนของกิจกรรม
อาเซียนสัญจร

3.4.3 การพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ
ขอ 4.1-4.2 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
วา ผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรเห็นประโยชนของกิจกรรมดังกลาวและพรอมใหความรวมมือกับ
กรมอาเซียนในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพียงใด โดย
การสํารวจความเห็นพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนในอนาคต โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 4.1-4.2 เทากับ 4.19
และ 4.14 ตามลําดับ
แผนภูมิที่ 14 และ 15 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชน
ของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยอาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ทั้งสองตัวแปร
มีความสัมพันธเ ปนไปในทิศทางเดียวกับระดับความตื่นตัว กลาวคือผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
ความตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซีย นสูงมีแ นวโนมสูงที่จ ะเห็น ประโยชนของกิจ กรรม
อาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนในอนาคต
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ระดับความตื่นตัว

แผนภูมิที่ 14 ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับระดับความ
ตื่นตัว

ความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียน
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ระดับความตื่นตัว

แผนภูมิที่ 15 ความสัมพันธระหวางความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัว
การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให
ความรวมมือกับกรมอาเซียนโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา จังหวัดที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูงที่สุดคือจังหวัด
อุดรธานี ในขณะที่จังหวัดที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําที่สุดคือจังหวัดราชบุรี
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ความเห็นเกี่ยวกับประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
ความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียน

แผนภูมิที่ 16 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก
ตามจังหวัด
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ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาแผนภูมิที่ 1 ประกอบจะเห็นวา จังหวัดราชบุรีมีระดับความ
ตื่นตัวสูงที่สุด แตกลับเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในขณะที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระดับความตื่นตัวต่ํา
ที่สุด แตกลับเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูง
เปนอันดับตน ๆ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในแผนภูมิที่
14 และ 15
เราอาจอธิบายเกี่ยวกับผลการสํารวจดังกลาวไดวา เปนเพราะความสัมพันธระหวาง
การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับ
ความตื่นตัวมีลักษณะตามกฎการลดนอยถอยลงของผลตอบแทน (Law of Diminishing Returns)
กลาวคือ ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามระดับความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นจะมีขนาดลดนอยถอยลงเรื่อย ๆ (สังเกตไดจากความ
ชันของเสนกราฟในแผนภูมิที่ 14 และ 15 คอย ๆ ลดลง เมื่อระดับความตื่นตัวคอย ๆ สูงขึ้น) จนเมื่อ
ระดับความตื่นตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงระดับหนึ่ง ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความ
พรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนจะไมเพิ่มตามระดับความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นอีกตอไป
ในกรณีของผลการสํารวจขางตน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในจังหวัดราชบุรี
อาจมีระดับความตื่นตัวและระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงจนถึง
ระดับที่ทําใหระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรต่ําที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ (ดูแผนภูมิที่ 5) และทําใหเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและ
พร อมให ความร ว มมื อ กั บ กรมอาเซีย นนอยกวาผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดอื่น ๆ ดว ย ในทาง
กลับกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนต่ําที่สุด จึงมีระดับความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรสูงที่สุด และเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียน
สูงเปนอันดับตน ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให
ความรวมมือกับกรมอาเซียนโดยจําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง
31-40 ป คื อ กลุ ม ที่ เ ห็ น ประโยชน ข องกิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรและพรอ มให ค วามรว มมือ กั บ กรม
อาเซียนสูงที่สุด ในขณะที่ผูมีอายุร ะหวาง 20-30 ป คือกลุมที่เห็นประโยชนของกิจ กรรมอาเซีย น
สัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากกลุมผูมีอายุระหวาง 3140 ป มี ร ะดั บ ความตื่ น ตั ว สู ง และกลุ ม ผู มี อ ายุ ร ะหว า ง 20-30 ป มี ร ะดั บ ความตื่ น ตั ว ต่ํ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามกลุมอื่น ๆ (ดูแผนภูมิที่ 2 14 และ 15)

24
4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6

20-30 ป

31-40 ป

การเห็นประโยชนกิจกรรมอาเซียนสัญจร

41-50 ป

51-60 ป

ความพรอมรวมมือกับกรมอาเซียน

แผนภูมิที่ 17 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก
ตามชวงอายุ
การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให
ความร ว มมื อกั บ กรมอาเซี ย นโดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและผูประกอบธุรกิจสวนตัวคือกลุมที่เห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอม
ใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูงที่สุด ในขณะที่กลุมนักเรียน/ นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน
คือกลุมที่เห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําที่สุด
ผลการสํารวจดังกลาวสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในแผนภูมิที่
14 และ 15 และระดับความตื่นตัวที่แตกตางกันในแตละกลุมอาชีพในแผนภูมิที่ 3
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การเห็นประโยชนกิจกรรมอาเซียนสัญจร
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ความพรอมรวมมือกับกรมอาเซียน

แผนภูมิที่ 18 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก
ตามอาชีพ
ขอ 3.4.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา
ผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการอยางไรเพื่อเปนการตอยอดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรที่จัดขึ้น ผลการสํารวจความเห็นพบวา รอยละ 63 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นควรใหมีการจัด
กิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรอย า งต อ เนื่ อง และอี กร อยละ 37 เห็น ควรให มีก ารสง ขอ มู ล ใหผู เข าร ว ม
กิจกรรมอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อสังคมออนไลน
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แผนภูมิที่ 19 แนวทางการตอยอดกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จัดขึ้น
3.5 การประเมินเปาหมายเชิงปริมาณ
รายงานฉบับนี้ตองการประเมินวากิจกรรมอาเซียนสัญจรที่ผานมาไดบรรลุเปาหมายเชิง
ปริมาณในการมีผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งจํานวน 400-500 คนหรือไม อยางไร
ขอมูลในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรมีจํานวนผูเขารวมเฉลี่ยครั้งละ
ประมาณ 380 คน 22 ซึ่งแมจะไมต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวมากนัก แตก็แสดงใหเห็นชองวางที่สามารถ
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
ในดานความคุมคา จะเห็นไดวางบประมาณที่ใชในการจัดกิจกรรมแตละครั้งไมแตกตางกัน
23
มากนัก เฉลี่ยครั้งละประมาณ 139,000 บาท คิดเปนประมาณ 366 บาทตอผูเขารวมกิจกรรม 1
คน ทั้งนี้ โดยที่คาใชจายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละครั้งคอนขางคงที่ ไมวาจะมีจํานวน
21

22

22

ไมนําจํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่จงั หวัดขอนแกนมารวมคํานวน เนื่องจากมีขนาดที่แตกตางจากอีก 6 จังหวัด
คอนขางมาก (เจาหนาที่กรมอาเซียนใหขอมูลวา การจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาที่จังหวัดขอนแกนและราชบุรี
เปนการ “เกณฑ” นักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรม ในขณะที่การจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาที่
จังหวัดอื่น ๆ เปนการไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเพียงแหงเดียว ทั้งนี้ สาเหตุที่จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
แขงขันตอบปญหาที่จังหวัดราชบุรตี ่ํากวาที่จังหวัดขอนแกนคอนขางมากแมจะใชวิธีการเกณฑนักเรียนจากหลาย
โรงเรียนมาเขารวมเหมือนกัน เนื่องจากชวงเวลาการจัดกิจกรรมที่จังหวัดราชบุรเี ปนชวงปดภาคการศึกษา)
23
งบประมาณแตละครั้งประกอบดวยคาใชจายในการเดินทางของผูบริหารและเจาหนาที่กรมอาเซียนและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของในการจัดเสวนา/ การแขงขันตอบปญหา
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ผูเขารวมกิจกรรมเทาใด การเพิ่มจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งใหมากขึ้นจึงเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการลดตนทุนตอหนวยเพื่อเพิ่มความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ
ตารางที่ 2 ชองทางการประสานงานและงบประมาณกรจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร

จังหวัดอุดรธานี
8-9 พฤศจิกายน 2556
จังหวัดเชียงราย
3-5 มกราคม 2557
จังหวัดนาน
26-28 มกราคม 2557
จังหวัดอุบลราชธานี
16-18 กุมภาพันธ 2557
จังหวัดราชบุรี
25-27 มีนาคม 2557
จังหวัดระนอง
23-24 เมษายน 2557
จังหวัดขอนแกน
19-20 พฤษภาคม 2557

ผูเขารวม ผูเขารวม รวม (คน) ชองทางการ
กิจกรรมการ การแขงขัน
ประสาน
เสวนา (คน) ตอบปญหา
งาน
(คน)
150
200
350 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง
80
500
580 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง
150
300
450 สํานักงาน
จังหวัด
150
300
450 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง
100
200
300 สํานักงาน
จังหวัด
150
150 สํานักงาน
จังหวัด
100
1,400
1,500 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง

งบ
ประมาณ
(บาท)
75,000
140,000
150,000
160,000
170,000
140,000
160,000

ในสวนของกิจกรรมการแขงขันตอบปญหา เห็นไดชัดเจนวา การใชวิธีการเกณฑนักเรียน
จากหลายโรงเรี ย นมาเข า ร ว มกิ จ กรรมนา จะเป น เปน วิ ธีการที่ กอใหเ กิดความคุมคา ในการใชเงิ น
งบประมาณมากกวา การเลื อกไปจัดกิจ กรรมที่โรงเรียนใดโรงเรีย นหนึ่งเพีย งแหงเดียวในการจัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้ง
ในสวนของกิจกรรมการเสวนา กรมอาเซียนใช 2 ชองทางหลักในการประสานงานเพื่อจัด
กิ จ กรรมดั ง กล า ว ได แ ก การขอความร ว มมื อ ให สํ า นั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางของกระทรวงการ
ต า งประเทศในจั ง หวั ด ที่ จ ะไปจั ด กิ จ กรรมอาเซีย นสั ญ จรช ว ยประชาสั มพั น ธ และเชิ ญ ผู แทนจาก
หนวยงานตาง ๆ เขารวม และในกรณีที่ไมมีสํานักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ
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ตั้งอยูในจังหวัดที่จะไปจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร กรมอาเซียนจะขอความรวมมือสํานักงานจังหวัดให
ดําเนินการแทน
ขอมูลในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา การประสานงานผานสํานักงานหนังสือเดินทางของ
กระทรวงการตางประเทศเปนชองทางที่ทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนามากกวา โดยจังหวัดที่มี
การประสานงานผานสํานักงานมีจํานวนผูเขารวมการเสวนาเฉลี่ยครั้งละประมาณ 370 คน ในขณะที่
จังหวัดที่มีการประสานงานผานสํานักงานจังหวัดมีจํานวนผูเขารวมการเสวนาเฉลี่ยครั้งละประมาณ
300 คน ซึ่งอาจเนื่องจากสํานักงานหนังสือเดินทางเปนสวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ จึงมี
ความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม (Sense of Ownership) และมีความกระตือรือรนมากกวาสํานักงาน
จังหวัดในการประชาสัมพันธและการติดตามการเชิญผูแทนหนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรม
ขอ 1.4 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข สอบถามชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามได
ทราบข าวเกี่ย วกับ กิจ กรรมอาเซียนสัญ จร โดยการสํารวจความเห็นพบวา รอยละ 60 ของผู ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ไดทราบขาวเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจร
ผ า นช องทางต า ง ๆ มากกว า 1 ช องทาง โดยในจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ทราบขาวเกี่ย วกั บ
กิจกรรมอาเซียนสัญจรผานชองทางเดียว ชองทางที่มีประสิทธิผลที่สุดคือการมีหนังสือเชิญอยางเปน
ทางการ คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 20 ชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมอาเซียนสัญจร
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ทั้งนี้ การเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวมการเสวนาประกอบกับระดับความตื่นตัวเฉลี่ยของ
แตละจังหวัดพบวา จํานวนผูเขารวมการเสวนาไมนาจะขึ้นอยูกับระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด ดัง
จะเห็นไดจากจํานวนผูเขารวมการเสวนาในแตละจังหวัดที่ไมไดแตกตางกันมาก แมระดับความตื่นตัว
ในแตละจังหวัดจะมีความแตกตางกัน

ผูเขารวมการเสวนา
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อุบลราชธานี
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อุดรธานี
ขอนแกน

ราชบุรี

เชียงราย
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0
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ระดับความตื่นตัว

แผนภูมิที่ 21 จํานวนผูเขารวมการเสวนาและระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานฉบับนี้ไดศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่กรมอาเซียน
ตลอดจนผูประสานงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด และการออกแบบ
สอบถามเพื่อสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ซึ่งประกอบดวย
การจัดการเสวนาในหัว ขอที่เกี่ย วของกับอาเซีย นสําหรับ บุคคลทั่วไป และการจัดการแขงขันตอบ
ปญหาเกี่ยวกับอาเซียนสําหรับเยาวชน ผลการศึกษาที่สําคัญสรุปได ดังนี้
4.1.1 ระดับความตื่นตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558
ในภาพรวม ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมอาเซี ย นสั ญ จรมี ค วามตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ในระดับปานกลาง โดยสามารถเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวของกลุม
ประชากรตาง ๆ ไดดังนี้
1) จังหวัดที่มีระดับความตื่นตัวสูงสุดคือจังหวัดราชบุรี รองลงมาคือขอนแกน และ
อุดรธานี ตามลําดับ
2) ชวงอายุที่มีระดับความตื่นตัวสูงสุดคือ 41-50 ป ในขณะที่ชวงอายุที่มีระดับ
ความตื่นตัวต่ําสุดคือ 20-30 ป
3) แต ล ะอาชี พ มี ร ะดั บ ความตื่ น ตั ว ไม แ ตกต า งกั น มากนั ก ยกเว น นั ก เรี ย น/
นักศึกษา ซึ่งมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ําสุด โดยต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด
4.1.2 การประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพในภาพรวม
อาจสรุปไดวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพทั้ง 3 ดาน ไดแก
1) การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน การสํารวจ
ความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา รอยละ 47.1 ของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ในขณะที่รอยละ 51.9
หรือมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจเทาเดิม โดยผูตอบแบบสอบถามที่
มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมจะเห็นวา กิจกรรมอาเซียนสัญจร
ไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูที่มี
ระดับความตื่นตัวสูงจะมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว
ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา รูปแบบกิจกรรม วิทยากร/ ผูดําเนิน
รายการ และเนื้อหาของกิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดดีอยูแลว
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2) การรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรมาก
โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมจะเห็น
วา กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมาก ซึ่งอาจ
เนื่ องมาจากผูที่มีร ะดั บ ความตื่ น ตั ว สูงมักจะกระตือรือรน ที่จ ะมีสว นรวมในการตั้งคําถาม/ แสดง
ความเห็นอยูแลว
3) การพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับ
กรมอาเซีย นในอนาคต โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนสูงมีแนวโนมสูงจะเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนในอนาคต อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัวมีลักษณะตามกฎการลดนอยถอย
ลงของผลตอบแทน (Law of Diminishing Returns) กลาวคือ ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจร
เปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามระดับความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้น
จะมี ขนาดลดน อยถอยลงเรื่ อย ๆ จนเมื่อระดับ ความตื่น ตั ว เพิ่มขึ้น สูงถึงระดั บ หนึ่ง ความรูสึกว า
กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนจะไมเพิ่มตาม
ระดับความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นอีกตอไป
4.1.3 การประเมินเปาหมายเชิงปริมาณ
1) กิจกรรมอาเซียนสัญจรมีจํานวนผูเขารวมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 380 คน ซึ่งแม
จะไม ต่ํ า กว า เป า หมายที่ ตั้ ง ไว ครั้ ง ละประมาณ 400-500 คนมากนั ก แต ก็ แ สดงให เห็ น ช องว า งที่
สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2) งบประมาณที่ใชในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้งไมแตกตางกันมาก
นัก เฉลี่ยครั้งละประมาณ 139,000 บาท คิดเปนประมาณ 366 บาทตอผูเขารวมกิจกรรม 1 คน ทั้งนี้
โดยที่คาใชจายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละครั้งคอนขางคงที่ ไมวาจะมีจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเทาใด การเพิ่มจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งใหมากขึ้นจึงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดในการลดตนทุนตอหนวยเพื่อเพิ่มความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1) การศึ ก ษาในรายงานฉบั บ นี้ พ บว า ระดั บ ความตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียนของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรคือปจจัยหลักที่กําหนดระดับความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยผูที่มีระดับความตื่นตัวสูงมีแนวโนมจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขา
สูประชาคมอาเซียนและเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวาผูมีระดับความตื่นตัวต่ํา
เนื่องจากผูมีระดับความตื่นตัวสูงอาจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยู
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แลว เปรียบไดกับความพยายามยามเทน้ําลงในแกวที่มีน้ําอยูเต็ม ไมวาจะเทน้ําลงไปเทาใด ก็จะลน
ออกหมด ในขณะที่ แกวที่ยังมีน้ําอยูนอย จะสามารถรับน้ําไดมากกวา ดังนั้น การคัดเลือกจังหวัด/
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในอนาคตจึงควรมีหลักเกณฑที่นําปจจัยดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาดวย อาทิ ควรเลือกจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดที่ยังมีระดับความตื่นตัว
ต่ํา (ตองอาศัยผลการสํารวจระดับความตื่นตัวในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ) หรือโดยที่การศึกษาใน
รายงานฉบับนี้พบวา กลุมนักเรียน/ นักศึกษาและผูมีอายุระหวาง 20-30 ปคือกลุมที่มีระดับความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนต่ําที่สุด การจัดกิจกรรมเสวนาในอนาคตจึงนาจะมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นจากการจั ด เสวนาสํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจไปเป น การจั ด ตามมหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายหลัก เปนตน
2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม
รอยละ 50 ของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียนเห็น
วา การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอจะเปดโอกาสใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมได
สอบถาม/แสดงความคิดเห็นมากที่สุด และรอยละ 44.79 ของผูเขารวมการเสวนาเห็นวา การจัด
กิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่เนนการระดมสมองจะเปดโอกาสให
ผูเขารวมการเสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
3) ในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง
ๆ รอยละ 63 ของผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหมีการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรอยางตอเนื่อง และ
อีกรอยละ 37 คาดหวังที่จะไดรับขอมูลจากกรมอาเซียนอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน enewsletter และสื่อสังคมออนไลน
4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1) ในสว นของกิจ กรรมการแขงขัน ตอบปญหา เห็น ไดชัดเจนวา การใชวิธีการ
เกณฑนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมคือวิธีการที่กอใหเกิดความคุมคาในการใชเงิน
งบประมาณมากกว า การเลื อกไปจัดกิจ กรรมที่โ รงเรีย นใดโรงเรี ย นหนึ่งเพีย งแห งเดีย วในการจั ด
กิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้ง
2) ในสวนของการจัดการเสวนา การประสานงานผานสํานักงานหนังสือเดินทาง
ของกระทรวงการตางประเทศคือชองทางที่ทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนามากกวา ทั้งนี้ การ
สํารวจความเห็นพบวา รอยละ 60 ของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรไดทราบขาวเกี่ยวกับกิจกรรม
อาเซียนสัญจรผานชองทางตาง ๆ มากกวา 1 ชองทาง ดังนั้น นอกเหนือจากการมีหนังสือเชิญไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดแลว กรมอาเซียนควรเนนการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนกลุมเปาหมายเขารวมการเสวนาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การใชสื่อสังคมออนไลน
เปนตน เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางขึ้น และสามารถดึงดูดใหมีจํานวนผูเขารวมการ
เสวนาเพิ่มขึ้น
4.2.3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
การศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยจัดทําแบบสอบถามเชิงทฤษฏีในลักษณะนี้เปนครั้ง
แรกสําหรับกิจกรรมอาเซียนสัญจร ซึ่งขอมูลและผลการศึกษาเปนประโยชนอยางยิ่ง แตโดยที่ขอบเขต
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ของประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในรายงานฉบับนี้ถูกจํากัดดวยระยะเวลาใน
การศึกษา การศึกษาเพิ่มเติมโดยมีขอบเขตประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางในวงกวางขึ้นจะชวย
ใหผ ลการศึกษามีความน าเชื่อถือยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยที่ร ะดับความตื่นตัวเกี่ย วกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของผูเขารวมกิจกรรมคือปจจัยหลักที่กําหนดระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรดังไดกลาวมาแลวขางตน จึงเห็นควรใหมีการสํารวจระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด/กลุม
ประชากรตาง ๆ ควบคูไปดวย เพื่อกรมอาเซียนใชประโยชนในการคัดเลือกจังหวัด/กลุมเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรตอไป
ในโอกาสตอไป อาจมีการศึกษาเชิงลึกมากขึ้นในแตละกลุมอาชีพ/อายุ/จังหวัด
และปรับปรุงกิจกรรมอาเซียนสัญจรใหมีรูปแบบและเนื้อหาเปนการเฉพาะสําหรับผูเขารวมจากกลุมตางๆ
นอกจากนี้ กรมอาเซีย นอาจหาแนวรว มในการจั ดทํากิจ กรรมฯ โดยขยายการ
ดํา เนิ น การร ว มกับ มหาวิ ทยาลั ย ตา งๆ ที่อาจมีเครือขายและตารางกิจ กรรมสงเสริมความรูใหกับ
ประชาชนและนักศึกษาในในตางจังหวัดอยูเปนประจํา เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อ
ประโยชน เชิงปริมาณไดอีกทางหนึ่ง
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แบบสอบถามสําหรับบุคคลทั่วไป
การประเมินผลการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรประจําป 2557
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ
โปรดทําเครื่องหมาย  ใน 
1.1 ทานมีอายุ
 นอยกวา 20  ป20-30 ป
 31-40 ป
 51-60 ป
 มากกวา 60 ป
1.2 ทานประกอบอาชีพ
 นักเรียน/ นักศึกษา
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ประกอบธุรกิจสวนตัว
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

 41-50 ป

 รับราชการ
 พนักงานบริษัทเอกชน

1.3 ทานเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จังหวัด
 อุดรธานี
 เชียงราย
 นาน
 ราชบุรี
 ระนอง
 ขอนแกน

 อุบลราชธานี

1.4 ทานทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่ทานเขารวมผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 หนังสือเชิญ
 เว็บไซต
 อีเมล
 เครือขายบุคคล/ องคกรที่รูจัก
 สื่อสังคมออนไลน (โปรดระบุ)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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2. ความเห็นของทานกอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
2.1 ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป
2558 เพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2.2 ทานเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จะมีผลกระทบ
ตอทานเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2.3 ทา นคิ ดวา ท านสามารถมีส ว นรว มในการกําหนดทิศทางของประชาคม
อาเซียนในอนาคตไดเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3. ความเห็นของทานหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3.1 ขอใดคือชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกตองของประชาคมอาเซียน (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน )
 ASEAN Community (AC)
 ASEAN Political and Security Community (APSC)
 ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
3.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
3.2.1 ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป
2558 เพียงใด หลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3.2.2 ทานเห็นวากิจกรรมในลักษณะการจัดการเสวนาทําใหทานไดรับความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การรวมตั ว เป น ประชาคมอาเซี ย นในป 2558
เพียงใด หากเปรียบเทียบกับการเผยแพรขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ เชน
สิ่งพิมพ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน
3.2.3 ทานเห็นวาวิทยากรที่รวมการเสวนาทําใหทานไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เพียงใด
3.2.4 ทานเห็นวาหัวขอและเนื้อหาการเสวนาทําใหทานไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เพียงใด
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3.3 โอกาสในการสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการเสวนา
(โปรดทํา เครื่องหมาย  ใน )
3.3.1 ทานเห็นวามีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นใน
ระหวางการเสวนาเพียงใด
 นอยที่สุด
นอย
 ปานกลาง  มาก
 มากที่สุด
3.3.2 ทานเห็นวาวิธีการใดตอไปนี้ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดมีสวนรวมในการ
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมากที่สุด
 การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอ
 การแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายในหัวขอที่แคบลง
 การจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมสมอง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
3.4 กระบวนการตอยอดหลังจากการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน )
3.4.1 ทานคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการในดานใดที่สุดเพื่อตอยอดการจัดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรในจังหวัดของทาน
 การจัดการเสวนาในจังหวัดของทานอยางตอเนื่องเปนระยะ
 การสงขอมูลใหทานอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อ
สังคมออนไลน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
4. ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรในภาพรวม
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
4.1 ทา นเห็น วา กิจ กรรมอาเซี ยนสัญจรเปน ประโยชนตอทานในการเตรีย ม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนเพียงใด
4.2 ทานเห็นประโยชนและพรอมรวมมือกับกรมอาเซียนเพียงใด ในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ อีกในอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามสําหรับอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม
การประเมินผลการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรประจําป 2557
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ
โปรดทําเครื่องหมาย  ใน 
1.1 ทานมีอายุ
 นอยกวา 20  ป20-30 ป
 31-40 ป
 51-60 ป
 มากกวา 60 ป

 41-50 ป

1.2 N/A
1.3 โรงเรียนของทานเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จังหวัด
 อุดรธานี
 เชียงราย
 นาน
 ราชบุรี
 ระนอง
 ขอนแกน

 อุบลราชธานี

1.4 โรงเรียนของทานทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่เขารวมผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา
1 ขอ)
 หนังสือเชิญ
 เว็บไซต
 อีเมล
 เครือขายบุคคล/ องคกรที่รูจัก
 สื่อสังคมออนไลน (โปรดระบุ)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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2. ความเห็นของทานกอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
2.1 นักเรียนของทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2.2 นักเรียนของทานเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จะมี
ผลกระทบตอพวกเขาเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
2.3 นักเรียนของทานคิดวาจะสามารถมีสวนรว มในการกําหนดทิศทางของ
ประชาคมอาเซี ย นในอนาคตไดเพีย งใด กอนเขารว มกิจ กรรมอาเซีย น
สัญจร
3. ความเห็นของทานหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3.1 ขอใดคือชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกตองของประชาคมอาเซียน (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน )
 ASEAN Community (AC)
 ASEAN Political and Security Community (APSC)
 ASEAN Economic Community (AEC)
 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
3.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
3.2.1 นักเรียนของทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพียงใด หลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร
3.2.2 ทานเห็นวากิจกรรมในลักษณะการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียนของ
ทานไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ในป 2558 เพียงใด หากเปรียบเทียบกับการเผยแพรขอมูลในรูปแบบ
อื่น ๆ เชน สิ่งพิมพ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน
3.2.3 ทานเห็นวาผูดําเนินการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียนของทานไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
เพียงใด
3.2.4 ทานเห็นวาคําถามและเนื้อหาของการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียน
ของท า นได รั บ ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การรวมตัว เปน ประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพียงใด
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3.3 โอกาสในการสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรม
(โปรดทํา เครื่องหมาย  ใน )
3.3.1 ทานเห็นวามีการเปดโอกาสใหนักเรียนของทานไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวาง
การจัดกิจกรรมเพียงใด
 นอยที่สุด
นอย
 ปานกลาง  มาก
 มากที่สุด
3.3.2 ทานเห็นวาวิธีการใดตอไปนี้ จะเปดโอกาสใหนักเรียนของทานไดมีสวนรวมในการ
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมากที่สุด
 การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอ
 การจัดกิจกรรมในกลุมที่เล็กลง
 การแบงกลุมยอยเพื่อทํากิจกรรมเปนทีม
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
3.4 กระบวนการตอยอดหลังจากการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน )
3.4.1 ทานคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการในดานใดที่สุดเพื่อตอยอดการจัดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรในจังหวัดของทาน
 การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดของทานอยางตอเนื่องเปนระยะ
 การสงขอมูลใหทานอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อ
สังคมออนไลน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
..............................................................................................................
4. ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรในภาพรวม
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็นของทานที่สุด (1 = นอยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1 2 3 4 5
4.1 ทานเห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนตอโรงเรียน/ นักเรียน
ของทานในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเพียงใด
4.2 ทานเห็นประโยชนและพรอมรวมมือกับกรมอาเซียนเพียงใด ในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ อีกในอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
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