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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนสิ่ง
สําคัญท่ีรัฐบาลท่ีผานมากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ  

กรมอาเซียนไดริเริ่มโครงการ “อาเซียนสัญจร” ภายใตนโยบายการทูตสาธารณะ (Public 
Diplomacy) ของกระทรวงการตางประเทศตั้งแตป 2552 เพ่ือสรางความตระหนักรูและเพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกทุกภาคสวนเก่ียวกับอาเซียนและพัฒนาการตาง ๆ ตลอดจนประเด็นท่ี
เปนประโยชนและผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดภายใตความรวมมือในกรอบอาเซียน  

กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนการดําเนินงานเชิงรุกโดยการนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรม
อาเซียนไปจัดกิจกรรมในจังหวัดตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนแกกลุมเปาหมาย ท้ังท่ีเปนบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการใน
ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังเยาวชนท่ีเปนนักเรียนในระดับอนุบาล–ประถมศึกษา 
ประกอบดวยการจัดการเสวนา และการพบปะกับหนวยงานในระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ และการจัดการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียนใน
ระดับเยาวชน 

รายงานฉบับนี้ไดศึกษาทบทวนการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในปงบประมาณ 2557 ท่ีผาน
มาลาสุด จํานวน 7 ครั้ง ไดแก การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ี 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)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรสามารถเพ่ิมระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร 

2)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหกรมอาเซียนไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร 

3)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายระหวาง
กรมอาเซียนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร  

4)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรไดบรรลุเปาหมายในการมีผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง
จํานวน 400-500 คนหรือไม อยางไร  

รายงานฉบับนี้ไดศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีของกรมอาเซียน 
ตลอดจนผูประสานงานในพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด รวมท้ังขอมูลท่ีไดจาก
การออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร โดย
พบวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีผานมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการบรรลุเปาหมายท้ังใน
เชิงคุณภาพ (ขอ 1-3) และเชิงปริมาณ (ขอ 4) ขางตน  



จ 

รายงานฉบับนี้พบวา ระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูเขารวม
กิจกรรมอาเซียนสัญจรคือปจจัยหลักท่ีกําหนดระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขางตน โดยผูท่ี
มีระดับความตื่นตัวสูงมีแนวโนมจะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
เห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวาผูมีระดับความตื่นตัวต่ํา เนื่องจากผูมีระดับความ
ตื่นตัวสูงอาจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว ดังนั้น การคัดเลือก
จังหวัด/ กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในอนาคตจึงควรมีหลักเกณฑท่ีนําปจจัย
ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย อาทิ ควรเลือกจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดท่ียังมีระดับ
ความตื่นตัวต่ํา หรือโดยท่ีการศึกษาในรายงานฉบับนี้พบวา กลุมนักเรียน/ นักศึกษาและผูมีอายุ
ระหวาง 20-30 ปคือกลุมท่ีมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนต่ําท่ีสุด การจัด
กิจกรรมเสวนาในอนาคตจึงนาจะมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดเสวนาสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเปน
การจัดตามมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายหลัก เปนตน 

นอกจากนั้น รายงานฉบับนี้ยังไดเสนอแนวทางตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาทิ การจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ท่ีเนนการระดมสมอง เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน การสงขอมูลขาวสารใหแกผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรอยางตอเนื่องผานชองทาง
ตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อสังคมออนไลน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขาย
กับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ การใชวิธีการเกณฑนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมพรอม
กันแทนการเลือกจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงแหงเดียวในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
แตละครั้ง ซ่ึงจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชเงินงบประมาณมากกวา และการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนกลุมเปาหมายเขารวมการเสวนาในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลน 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางข้ึน และสามารถดึงดูดใหมีจํานวนผูเขารวมการเสวนา
เพ่ิมข้ึน เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดทํารายงาการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study: IS) ฉบับนี้ จะไมสามารถสําเร็จ
ลุลวงไปได  หากไมไดรับความอนุเคราะหจากคณะอาจารย ท่ีปรึกษาท้ัง 3 ทาน กลาวคือ 
เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หิรัญพฤกษ  ผูชวยศาสตรจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ และ 
ผูชวยศาสตรจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ คําแนะนําและขอวิจารณท่ีมอบใหเปนประโยชนและมีคุณคา
อยางยิ่งตอการจัดทํารายงานฉบับนี้ 

ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานท่ีใหความกรุณากับผูศึกษาตลอดการอบรมและ
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการท่ีเก่ียวของท่ีไดรวมมือกันใหการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 6 นี้ สําเร็จลุลวงดวยดี 
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แผนภูมิท่ี 11 ความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพ 19 
แผนภูมิท่ี 12 วิธีการเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาไดสอบถาม/

แสดงความคิดเห็น 20 
แผนภูมิท่ี 13 วิธีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็น 20 
แผนภูมิท่ี 14 ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับ

ระดับความตื่นตัว 21 
แผนภูมิท่ี 15 ความสัมพันธระหวางความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับ

ความตื่นตัว 22 
แผนภูมิท่ี 16 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ

รวมมือ จําแนกตามจังหวัด 22 
แผนภูมิท่ี 17 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ

รวมมือจําแนกตามชวงอายุ 24 
แผนภูมิท่ี 18 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความ

รวมมือจําแนกตามอาชีพ 25 
แผนภูมิท่ี 19 แนวทางการตอยอดกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีจัดข้ึน 26 
แผนภูมิท่ี 20 ชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมอาเซียนสัญจร 28 
แผนภูมิท่ี 21 จํานวนผูเขารวมการเสวนาและระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด 29 
  



 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) กอตั้งข้ึนเม่ือป 

2510 มีพ้ืนฐานจากความรวมมือทางการเมือง และมุงเนนการสรางความเขาใจอันดี การธํารงไวซ่ึง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคง และการสงเสริมความรวมมือกับภายนอก เปนตน 0

1 อาเซียน
เริ่มตนจาก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย หลังจากนั้น ไดขยาย
สมาชิกเพ่ิมอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา รวมเปน 10 ประเทศ ใน
ปจจุบัน 

นอกจากการขยายจํานวนแลว อาเซียนไดพัฒนาความรวมมือแบบคูเจรจากับ
ประเทศ/กลุมประเทศตาง ๆ อีก ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน แคนาดา สหรัฐอเมริกา 
ประชาคมยุโรป เกาหลีใต จีน รัสเซีย และอินเดีย รวมท้ังยังมีการจัดประชุมในกรอบอาเซียนบวกสาม 
คือ อาเซียนกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit 
– EAS) เปนประจําทุกป  

โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนท้ัง
โอกาสและความทาทายสําหรับอาเซียน ทําใหอาเซียนตองปรับตัวและกระชับความรวมมือระหวางกัน
ใหแนนแฟนยิ่งข้ึน เพ่ือใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ1

2 ในการนี้ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีบาหลีเม่ือป 2546 จึงไดแสดงเจตนารมณใหมีการ
กอตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) ท่ีประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคม
การเมืองและความม่ันคง (ASEAN Political-Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-
Cultural Community – ASCC) ภายในป 25632

3 และตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีเซบูเม่ือ
ป 2550 ผูนําอาเซียนไดตกลงกันท่ีจะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป 
2558  

นอกจากนั้น พัฒนาการท่ีสําคัญอีกประการของอาเซียนคือการจัดทํากฎบัตร
อาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) เพ่ือเปนเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพ่ือใหอาเซียนเปนองคกรท่ีมีกฎกติกา

                                                 
1
 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8 August 1967. 

2
 วรรค 10 ในอารัมภบทของกฎบัตรอาเซยีน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) 

3
 ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซยีนฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 



2 

ในการทํางาน (rules based) และมีประสิทธิภาพมากข้ึน (more effective) โดยกฎบัตรอาเซียนเริ่ม
มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 25513

4  
1.1.2  ประเทศไทยกับอาเซียน 

การท่ีไทยเปนผูกอตั้งและเปนสวนหนึ่งของอาเซียน ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความสําคัญ
และไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ การผลักดันนโยบายและความรวมมือในกรอบอาเซียนจึง
เปนเรื่องท่ีรัฐบาลทุกยุคสมัยใหความสําคัญ โดยรัฐบาลท่ีผานมากําหนดใหการสรางความสามัคคีและ
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน และการเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ4

5 
โดยรวมอาจกลาวไดวา นโยบายของไทยเก่ียวกับอาเซียนมี 2 มิติ คือ 1) มิติ

ภายในประเทศ ซ่ึงเปนเรื่องการดําเนินการภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปน
ประชาคมอาเซียนในทุกดาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางความตระหนักรู ใหความรูแก
ประชาชน และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และ 2) มิติภายนอกประเทศ ซ่ึงเปนเรื่องการ
สงเสริมความรวมมือกับประเทศสมาชิกในดานตาง ๆ รวมท้ังการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันในภูมิภาค 
เพ่ือใหอาเซียนเปนภูมิภาคท่ีมีสันติภาพ โดยกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงมีฐานะเปน
สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการในท้ังสองมิติดังกลาว 5

6 
1.1.3  การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
เปนสิ่งสําคัญท่ีรัฐบาลท่ีผานมากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนท้ังในดานการเมืองและความม่ันคง ดาน
เศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม จะเปนท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับประชาชนในทุก
ภาคสวน เชน เปาหมายในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวจะชวยใหเกิดการเพ่ิมพูนทางการคา
ระหวางประเทศสมาชิก รวมท้ังชวยดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาค ซ่ึงจะเปนการสรางงานสราง
รายไดภายในประเทศ การสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือจะเปนโอกาสสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพในสาขาท่ีไทยมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ เชน แพทย พยาบาล ในขณะเดียวกันก็เปนความ
ทาทายสําหรับผูประกอบการไทยท่ีตองปรับตัวใหพรอมรับการแขงขันท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น 
การไปมาหาสูระหวางประชาชนและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึนก็เปนความทาทายท่ี
หนวยงานท่ีเก่ียวของของไทยตองปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาพรอมกัน โดยเฉพาะ

                                                 
4
 กรมอาเซียน, บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2556 (2556), หนา 12-13. 

5
 ขอ 7.2 ของคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรฐัสภาเมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม 2554 

6
 คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพ่ือเปนกลไก
สําหรับการตดัสินใจรวมกันของหนวยงานไทยในดานนโยบาย เพ่ือใหการเสริมสรางความรวมมืออาเซยีนเปนไป
อยางมีเอกภาพ คณะกรรมการดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และอธิบดีกรม
อาเซียนเปนกรรมการและเลขานุการ 
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อยางยิ่ง การบริหารจัดการการขามแดนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันปญหาขามพรมแดนตาง ๆ เชน 
ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ และการคามนุษย เปนตน6

7 
การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนจะเก่ียวพันกับทุกภาคสวน

ของประเทศ โดยตองเปนการปรับท้ังในเชิงโครงสราง (structural change) แนวคิดและทัศนคติใน
การทํางาน (mindset change) และการเรียนรู (learning) อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
เปนประชาคมอาเซียนท่ีสมบูรณอยางแทจริงจะตองเกิดจากพ้ืนฐานของความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
รวมท้ังความรูสึกเปนพลเมืองอาเซียน และความมีอัตลักษณรวมกัน ท้ังนี้ การใหความเคารพตอความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจะชวยปองกันไมใหความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการ
พัฒนาระหวางประเทศสมาชิก นําไปสูความขัดแยงในดานอ่ืน ๆ ดังนั้น การสรางความตระหนักรูและ
การสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกทุกภาคสวนเก่ียวกับอาเซียนและพัฒนาการตาง ๆ ตลอดจนประเด็น
ท่ีเปนประโยชนและผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 7

8 
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคขางตน กรมอาเซียนไดริเริ่มโครงการ “อาเซียนสัญจร” 

ภายใตนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ของกระทรวงการตางประเทศตั้งแตป 2552 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการรวมตัวอาเซียนใหแกสาธารณชนในจังหวัด
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนการนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมอาเซียนไปจัด
กิจกรรมในจังหวัดตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
แกกลุมเปาหมายท้ังท่ีเปนบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการในภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป 
รวมท้ังเยาวชนท่ีเปนนักเรียนในระดับอนุบาล–ประถมศึกษา ประกอบดวย การจัดการเสวนา และการ
พบปะกับหนวยงานในระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ระหวางกรมอาเซียนกับภาคสวนตาง ๆ และการจัดการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียนในระดับ
เยาวชน  

 
1.2  คําถามการศึกษา 

โดยท่ีกรมอาเซียนไดจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรติดตอกันมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว แตยังไม
เคยมีการประเมินผลในเชิงวิชาการวา กิจกรรมดังกลาวชวยใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด อีกท้ังการตอบรับจากกลุมเปาหมาย
ในจังหวัดตาง ๆ ซ่ึงสวนหนึ่งวัดไดจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ก็อยูในระดับท่ีแตกตางกันไป ข้ึนอยู
กับชวงเวลาการจัดกิจกรรม เครือขายในพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม และชองทางการ
ประสานงานและการประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้ง จึงเห็นควรใหมี
การศึกษาวา “กิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีผานมาไดตอบสนองความพยายามของกระทรวงการ
ตางประเทศในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู

                                                 
7
 กรมอาเซียน, 58 คําตอบสูประชาคมอาเซียน 2558, 2556. 

8
 คํากลาวของอธิบดีกรมอาเซยีนในพิธีเปดการเสวนาในระหวางกิจกรรมอาเซียนสญัจรท่ีจังหวัดขอนแกน เมื่อวันท่ี 
20 พฤษภาคม 2557 
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ประชาคมอาเซียนใหแกสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม อยางไร” ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ซ่ึงกรมอาเซียนจะยังคง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป  

 
1.3  วัตถุประสงค 

1.3.1  เพ่ือประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
1.3.2  เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในเชิงมาตรการสําหรับการดําเนินกิจกรรมอาเซียนสัญจรใน

อนาคตใหสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักรูและการใหความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแกประชาชนในทุกภาคสวนไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

จะศึกษาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในปงบประมาณ 2557 ท่ีผานมา
ลาสุด จํานวน 7 ครั้ง ไดแก การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ี 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)  

จะประเมินผลการดําเนินงาน ในแงของรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีผานมา การคัดเลือก
จังหวัด การกําหนดชวงเวลาการจัดกิจกรรม ชองทางการประสานงาน และการประชาสัมพันธ วา
สามารถตอบสนองตอเปาหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไดมาก
นอยเพียงใด  

การประเมินขางตนจะอาศัยขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ
ความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละไมต่ํากวา 
30 คน รวม 210 คน รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการหารือและขอความคิดเห็นจากผูบริหารและเจาหนาท่ี
กรมอาเซียนท่ีเก่ียวของ  

 
1.5  ประโยชนท่ีจะไดรบัจากการศึกษา 

กิจกรรมภายใตนโยบายการทูตสาธารณะของกรมอาเซียนไดรับการประเมินท้ังในเชิง
นโยบายและในเชิงปฏิบัติ และมีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงมาตรการใหสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคในการสรางความตระหนักรูและการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนแกประชาชนในทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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1.6  นิยามศัพท89 
1.6.1  เปาหมายเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ไดแก 

1) เพ่ือสรางความตระหนักรู ใหความรูและความเขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสม
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนตอสาธารณชน 

2) เพ่ือทราบถึงปญหาและความตองการของสาธารณชน เพ่ือนําไปประกอบการ
ดําเนินนโยบาย และขาราชการกรมอาเซียน ไดรับทราบขอเท็จจริงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และได
สรางเครือขายในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอการประสานราชการตอไป 

3) เพ่ือจังหวัดตาง ๆ เขามามีบทบาทและสนับสนุนการทํางานของกรมอาเซียนใน
การสงเสริมประชาสัมพันธประชาคมอาเซียนแกสาธารณชน 

1.6.2 เปาหมายเชิงปริมาณของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรคือการมีผูเขารวมกิจกรรม
ในแตละครั้งจํานวน 400 - 500 คน 

 

                                                 
9
 อางอิงจากเอกสารโครงการอาเซยีนสัญจรของกรมอาเซียน 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

คําวา “การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)” ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกเม่ือป 2508 โดย 
Edmund A. Gullion, Dean of Fletcher School, Tufts University เพ่ืออธิบายเก่ียวกับอิทธิพล
ของทัศนคติสาธารณะ (public attitudes) ตอการกําหนดและดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ 
โดย Edmund A. Gullion ไดนิยามคําดังกลาววาคือ การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศดวย
การสื่อสารขอมูลและแนวความคิดใหแกสาธารณชนในตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดอิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบายดานการตางประเทศของประเทศตาง ๆ9

10 
หลายประเทศไดนําแนวความคิดเก่ียวกับการทูตสาธารณะไปปรับใชเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ โดยสวนใหญ เนนการสื่อสารท่ีมีสาธารณชนในตางประเทศเปน
กลุมเปาหมายหลัก เชน กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ซ่ึงกําหนดใหพันธกิจดานการทูตสาธารณะ
คือการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของนโยบายดานการตางประเทศ ดวยการเผยแพรขอมูลท่ี
กอใหเกิดอิทธิพลตอทัศนคติของสาธารณชนในตางประเทศ (foreign publics) และการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐบาลสหรัฐฯ กับประชาชนในประเทศตาง ๆ10

11 
ในสวนของไทย กระทรวงการตางประเทศไดใหความสําคัญกับการทูตสาธารณะเชนกัน 

โดยไมจํากัดเฉพาะในมิติตางประเทศ แตรวมถึงมิติภายในประเทศดวย ดังจะเห็นไดจากการกําหนดให
พันธกิจหลักขอหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศคือ “การใหความรูและความเขาใจท่ีถูกตองและ
เหมาะสมตอสาธารณชนท้ังในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการดําเนินงานเชิงรุกดานการ
ตางประเทศของไทยท่ีเปนผลประโยชนแหงชาติ การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
ประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรับทราบ และการสงเสริมภาพลักษณในเชิงบวกของประเทศไทยตอ
ประชาคมโลก”12 

แนวทางดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับการทูตสาธารณะ
จํานวนมาก ท่ีใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายภายในประเทศ (domestic audience) วาเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเชนกัน  

Ellin Huijgh (2011) ชี้ใหเห็นวา การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะท่ีประสบความสําเร็จ
จะตองเริ่มตนท่ีการสื่อสารกับกลุมเปาหมายภายในประเทศกอนเนื่องจาก  

                                                 
10

 แหลงท่ีมา http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy (11 มิถุนายน 2557). 
11

 แหลงท่ีมา http://www.state.gov/r/ (11 มิถุนายน 2557). 
12

 กระทรวงการตางประเทศ, แผนยทุธศาสตร 4 ปกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553-2556. 
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1)  การยอมรับจากประชาชนภายในประเทศจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับรัฐบาลใน
การดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในทุกดาน รวมท้ังการทูตสาธารณะ 

2)  ประชาชนภายในประเทศมีบทบาทสนับสนุนการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะได 
ดวยการเปนตัวเชื่อมใหรัฐบาลสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในตางประเทศในขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึน 
(people-to-people contact) และ 

3)  โลกท่ีเชื่อมโยงกันข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหการตางประเทศไม ใช เรื่องท่ีหางไกลจาก
ชีวิตประจําวันของประชาชนภายในประเทศอีกตอไป  

Kathy R. Fitzpatrick (2012) ประยุกตใชทฤษฎีท่ีแพรหลายในการระบุกลุมเปาหมายเพ่ือ
การประชาสัมพันธในภาคธุรกิจ (corporate communication) ในการระบุกลุมเปาหมายในการ
ดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ทฤษฎีดังกลาว ไดแก  

1)  การระบุกลุมผู มีสวนไดเสีย ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานขององคกรหรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร โดยลําดับความสําคัญ
ของแตละกลุมข้ึนอยูกับระดับอิทธิพลและความสัมพันธท่ีแตละกลุมมีตอองคกร รวมท้ังความเรงดวน
ของผลกระทบท่ีแตละกลุมไดรับจากการดําเนินงานขององคกร (Stakeholder Theory) 

2)  การวิเคราะหสถานการณท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลจะเกิดความตื่นตัวตอประเด็นหรือ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยสามประการ ไดแก ระดับการรับรูเก่ียวกับปญหา ระดับการรับรู
เก่ียวกับอุปสรรคในการแกไขปญหา และระดับของผลกระทบท่ีไดรับ (Situational Theory) 

3)  การวิเคราะหเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรกับกลุมผูมีสวนไดเสีย รวมท้ัง
ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Network Theory) 

โดย Kathy R. Fitzpatrick พบวา กลุมเปาหมายท่ีควรคํานึงถึงในการดําเนินนโยบายการ
ทูตสาธารณะไมควรจํากัดเฉพาะสาธารณชนในตางประเทศเทานั้น แตรวมถึงประชาชน
ภายในประเทศดวย เนื่องจากประชาชนภายในประเทศสามารถมีอิทธิพลท้ังในทางบวกและลบตอการ
กําหนดและดําเนินนโยบายดานการตางประเทศไดเชนกัน 

นอกจากการชี้ใหเห็นความสําคัญของกลุมเปาหมายภายในประเทศแลว Ellin Huijgh 
(2011) ยังเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะภายในประเทศ เพ่ือให
สอดคลองกับพัฒนาการของโครงสรางทางสังคมและการปฏิสัมพันธระหวางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบันดวย โดยควรเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูการดําเนินการเชิงรุก (public outreach) ท่ีมี
ลักษณะ ดังนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงเปาหมายจากท่ีเคยเนน “การสื่อสาร (communication)” ไปสู “การ
สรางเครือขาย (networking)” กับกลุมเปาหมาย 

2)  การเปลี่ยนแปลงผูมีบทบาทในการดําเนินนโยบายจากท่ีเคยอาศัย “ภาครัฐ (state)” 
เปนหลัก ไปสูการใช “เครือขายบุคคล/ องคกรท่ีหลากหลาย (multiple actors)” 

3)  การเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายจากท่ีเคยเนน “ผูมีบทบาทชี้นําความคิดในระดับ
ระหวางประเทศ (international opinion leaders) ไปสู “สาธารณชนในวงกวางท้ังภายในและ
ตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขาย (network of domestic and international audiences) 
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4)  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากท่ีเคยมี “การแบงแยกทางวัฒนธรรม (cultural 
barriers)” ไปสู “การยอมรับในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (cultural diversity)” 

5)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากท่ีเคยเนน “การเผยแพรขอมูล (information 
dissemination)” ไปสู “การสรางความสัมพันธ (relationship-building)” กับกลุมเปาหมาย  

  
2.2  สรุปกรอบแนวคิด 

หากพิจารณากิจกรรมอาเซียนสัญจรภายใตกรอบแนวคิดขางตน กิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ี
ตอบสนองความพยายามของกระทรวงการตางประเทศในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนใหแกสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ12

13 จึงไมควรจํากัดอยูแคการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหแกภาคสวน
ตาง ๆ ภายในประเทศ แต กิจกรรมอาเซียนสัญจรควรเปนเครื่องมือในการสรางเครือขาย
ภายในประเทศเพ่ือสนับสนุน (mobilise support) การดําเนินความรวมมือในดานตาง ๆ ในระดับ
ระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน และการสรางเครือขายเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความรู และแนวปฏิบัติระหวางภาคสวนตาง ๆ เพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับโอกาสและความทา
ทายท่ีจะมาพรอมกับการเปนประชาคมอาเซียนดวย  

หากพิจารณาเปาหมายเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรของกรมอาเซียน ซ่ึง
ไมไดจํากัดอยูแคการเผยแพรขอมูลความรูสูสาธารณชน แตรวมถึงการรับฟงขอคิดเห็น และการ
เสริมสรางเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดขางตนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเชิงรุก 
(public outreach) ของ Ellin Huijgh (2011) ดังนั้น การศึกษาทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรม
อาเซียนสัญจรในรายงานการศึกษาฉบับนี้ จึงจะเปนการพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีผานมาวา
สอดคลองกับขอเสนอดังกลาวหรือไม เพียงใด รวมท้ังจะศึกษารายละเอียดในทางปฏิบัติเก่ียวกับความ
คุมคาในเชิงงบประมาณดวย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดทําขอเสนอแนะท้ังในเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติสําหรับการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในบทสุดทาย  

 
 
 

                                                 
13

 ดูบทท่ี 1 ขอ 1.2 คําถามการศึกษา 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ประชากรในการศึกษา 

รายงานฉบับนี้ตองการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในกิจกรรมอาเซียนสัญจรใน
จังหวัดตาง ๆ ท้ังหมด ซ่ึงอาจแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก 

1)  ผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมอาเซียนท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
2)  เจาหนาท่ีของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
3)  ผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา ไดแก ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน และ

ผูสนใจท่ัวไป 
4)  อาจารยและนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียน 
รายงานฉบับนี้รวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาโดยการสัมภาษณกลุม 1) และ 2) 

เนื่องจากมีจํานวนไมมาก13

14 และการออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของกลุม 
3) และ 4) ตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นจํานวนประชากรในกลุม 3) และ 4) โดยประมาณ14

15  
 
ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรในการศึกษา 
 
 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมการเสวนา 
(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีเขา
รวมการแขงขันตอบ

ปญหา (คน) 

รวม (คน) 
 

จังหวัดอุดรธานี  
8-9 พฤศจิกายน 2556 

150 200 350 

จังหวัดเชียงราย  
3-5 มกราคม 2557 

80 500 580 

จังหวัดนาน  
26-28 มกราคม 2557 

150 300 450 

จังหวัดอุบลราชธานี  
16-18 กุมภาพันธ 2557 
 

150 300 450 

                                                 
14

 แบงเปนรองอธิบดีกรมอาเซยีน 1 คน เจาหนาท่ีกรมอาเซียน 2 คน และเจาหนาท่ีประสานงานในแตละจังหวัด 
จังหวัดละ 1 คน รวม 7 คน 

15
 ประมาณการโดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกรมอาเซียน 
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 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมการเสวนา 

(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีเขา
รวมการแขงขันตอบ

ปญหา (คน) 

รวม (คน) 
 

จังหวัดราชบุรี  
25-27 มีนาคม 2557 

100 200 
 

300 

จังหวัดระนอง  
23-24 เมษายน 2557 

150 
 

- 
 

150 

จังหวัดขอนแกน  
19-20 พฤษภาคม 2557 

100 1,400 1,500 

รวม (คน) 880 2,900 3,780 
 
3.2  กลุมตัวอยาง/จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

รายงานฉบับนี้ใชแบบสอบถามในการสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของประชากรใน
กลุม 3) และ 4) ขางตน ไดแก 

1)  ผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา โดยใชแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ  
2)  อาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียนโดยใช

แบบสอบถามในภาคผนวก ข15

16  
โดยดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 20-27 มิถุนายน 2557 และมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น

จังหวัดละ 30 คน รวม 210 คน แบงเปนผูเขารวมกิจกรรมการเสวนา 192 คน และอาจารย/ 
บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียน 18 คน  

ท้ังนี้  หากพิจารณาเฉพาะผูตอบแบบสอบถามในกลุมผู เขารวมกิจกรรมการเสวนา 
(แบบสอบถามในภาคผนวก ก) ซ่ึงมีจํานวน 192 คน อาจสรุปไดวาจํานวนตัวอยางในการศึกษาของ
รายงานฉบับนี้มีสัดสวนคิดเปนประมาณรอยละ 22 ของจํานวนประชากรในการศึกษาซ่ึงมี 880 คน 1 6

17 
ซ่ึงแมจะต่ํากวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับจํานวนประชากรดังกลาว 1 7

18 แตนาจะยอมรับได 
เม่ือคํานึงถึงขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษา  
 
  

                                                 
16

 โดยท่ีเยาวชนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียนสวนใหญเปนนักเรยีนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจ
มีขอจํากัดในการทําความเขาใจและตอบแบบสอบถาม รายงานฉบับน้ีจึงเลือกท่ีจะสาํรวจเฉพาะความเห็นของ
อาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมแทน 

17
 ไมรวมจํานวนนักเรยีนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียน เน่ืองจากรายงานฉบับน้ีสํารวจเฉพาะ
ความเห็นของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

18
 หากใชเกณฑรอยละในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับจํานวนประชากร 
900 คน คือ 269 คน หรือประมาณรอยละ 30 (ดู Krejcie & Morgan, 1970) 
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3.3  ระดับความตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
รายงานฉบับนี้วัดระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนโดยอาศัย

แนวคิดใน Situation Theory กลาวคือความตื่นตัวของบุคคลตอประเด็นปญหาตาง ๆ จะสูง หาก
บุคคลดังกลาวมีระดับการรับรูเก่ียวกับปญหา ระดับของผลกระทบท่ีไดรับ และระดับการรับรูเก่ียวกับ
ความสามารถในการมีสวนรวมแกไขปญหาสูง  

ขอ 2.1 – 2.3 ในแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข คือคําถามท่ีรายงานฉบับนี้ใชวัด
ระดับการรับรูเก่ียวกับปญหา ระดับของผลกระทบท่ีไดรับ และระดับการรับรูเก่ียวกับความสามารถใน
การมีสวนรวมแกไขปญหาของผูตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ในการนี้ รายงานฉบับนี้จึงเลือกใช
วิธีการคํานวณระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ระดับความตื่นตัว = คาคําตอบขอ 2.1 + คาคําตอบขอ 2.2 + คาคําตอบขอ 2.3 
 
ซ่ึงมีคาต่ําสุดคือ 3 (= 1 + 1 + 1) และสูงสุดคือ 15 (= 5 + 5 + 5) โดยผูตอบ

แบบสอบถามจะมีระดับความตื่นตัวสูงข้ึน เม่ือคาดังกลาวสูงข้ึน  
การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีระดับความตื่นตัว

เก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนปานกลางหรือเทากับ 9.02 โดยเฉลี่ย18

19 
หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา จังหวัดท่ีมีระดับความ

ตื่นตัวเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนสูงสุดคือจังหวัดราชบุรี รองลงมาคือขอนแกน และ
อุดรธานี ตามลําดับ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  ระดับความตื่นตัวจําแนกตามจังหวัด 

                                                 
19

 คาก่ึงกลางพิสัยระหวาง 3 กับ 15 คือ 9 
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หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามชวงอายุพบวา ชวงอายุท่ีมีระดับความ

ตื่นตัวเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนสูงสุดคือ 41-50 ป ในขณะท่ีชวงอายุท่ีมีระดับความ
ตื่นตัวต่ําสุดคือ 20-30 ป โดยมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยเทากับ 7.28 ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาท้ังหมด 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 2  ระดับความตื่นตัวจําแนกตามชวงอายุ 
 
หากเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวโดยจําแนกตามอาชีพพบวา แตละอาชีพมีระดับความ

ตื่นตัวไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนนักเรียน/ นักศึกษา ซ่ึงมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 7.22 
ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาท้ังหมด 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  ระดับความตื่นตัวจําแนกตามอาชีพ 
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3.4  การประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพ 
รายงานฉบับนี้ตองการประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพของกิจกรรมอาเซียนสัญจร ดังนี้ 
1)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรสามารถเพ่ิมระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนใหแกผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร 
2)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหกรมอาเซียนไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ

ผูเขารวมกิจกรรมไดหรือไม อยางไร 
3)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายระหวาง

กรมอาเซียนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร  
หัวขอ 3.4.1 - 3.4.3 จะเปนการประเมินกิจกรรมการเสวนา และกิจกรรมการแขงขันตอบ

ปญหาเก่ียวกับอาเซียน ซ่ึงเปนองคประกอบหลักในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด 
ตามขอ 1) - 3) ตามลําดับ  

3.4.1  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ขอ 2.1 และ 3.2.1 ในแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข คือคําถามท่ีรายงาน

ฉบับนี้ใชวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนกอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ในการนี้ รายงานฉบับนี้จึงเลือกใชวิธีการคํานวนระดับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ดังนี้ 

 
ระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึน = คาคําตอบขอ 3.2.1 – คาคําตอบขอ 2.1 

 
โดยผลตางท่ีเปนบวกหมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร  
นอกจากนั้น โดยท่ีคนสวนใหญอาจยังเขาใจหรือพูดติดปากวา ประชาคมอาเซียน

หมายถึงแคASEAN Economic Community (AEC) ในขณะท่ีประชาคมอาเซียนประกอบดวยความ
รวมมือใน 3 เสา ไดแก เสาการเมืองและความม่ันคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมละวัฒนธรรม 1 9

20 
รายงานฉบับนี้จึงเลือกใชขอ 3.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข เปนอีกตัวชี้วัดหนึ่งในการ
วัดระดับความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามดวย  

การสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา ในภาพรวม รอยละ 47.1 ของกลุม
ตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึนหลังเขารวม
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ในขณะท่ีรอยละ 51.9 หรือมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรู
ความเขาใจเทาเดิม ท้ังนี้ รอยละ 79 หรือสวนใหญของกลุมตัวอยางในการศึกษาเขาใจวา ประชาคม
อาเซียนไมไดหมายถึงแค ASEAN Economic Community (AEC) (ตอบขอ 3.1 ของแบบสอบถามถูก) 

แผนภูมิท่ี 4 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจท่ี
เพ่ิมข้ึนภายหลังการเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถามโดย
อาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธในทาง

                                                 
20

 สัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีของกรมอาเซียน 
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ตรงกันขาม กลาวคือผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมี
แนวโนมท่ีจะเห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรอาจไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงจะมีระดับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว 20

21 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  ความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนกับระดับความตื่นตัว 
  

การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรทําใหผูเขารวมกิจกรรมในทุกจังหวัดมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน แตระดับของความรูความเขาใจท่ี
เพ่ิมข้ึนของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดราชบุรีจะต่ํากวาในจังหวัดอ่ืน ๆ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดราชบุรีมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยสูงกวาจังหวัดอ่ืน ๆ 
 

                                                 
21

 Situation Theory ระบุวา ผูท่ีมรีะดับการรับรูเก่ียวกับปญหาใดก็ตามสูง จะมีความตื่นตัวเก่ียวกับปญหาดังกลาว
สูงดวย (ดูวิธีการคํานวณระดับความตื่นตัวในหัวขอ 3.3) 

y = -0.9901Ln(x) + 2.768
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แผนภูมิท่ี 5  ระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนจําแนกตามจังหวัด 
  

การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง 41-60 ป มีแนวโนมจะ
เห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวและระดับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว (ดูหัวขอ 3.3) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 6  ระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนจําแนกตามชวงอายุ 
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การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรโดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา อาชีพท่ีมีแนวโนมจะเห็นวา กิจกรรม
อาเซียนสัญจรจะทําใหตนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ
นักเรียน/ นักศึกษา ในขณะท่ีอาชีพท่ีมีแนวโนมในทางตรงกันขามคือพนักงานบริษัทเอกชน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7  ระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนจําแนกตามอาชีพ 
  

ขอ 3.2.2 – 3.2.4 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินความเห็นของผูตอบแบบสอบถามวาควรมีการปรับปรุงการจัดการเสวนาและการแขงขันตอบ
ปญหาเก่ียวกับอาเซียนเพียงใด ในดานรูปแบบ วิทยากร/ ผูดําเนินรายการ และเนื้อหา เพ่ือให
กิจกรรมอาเซียนสัญจรสามารถสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดดีข้ึน 
โดยการสํารวจความเห็นพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา รูปแบบ วิทยากร/ ผูดําเนิน
รายการ และเนื้อหาของกิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดดีอยูแลว โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 3.2.2 – 3.2.4 ของแบบสอบถามเทากับ 
4.11 4.31 และ 4.12 ตามลําดับ (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 

3.4.2  โอกาสในการรับฟงและแลกเปล่ียนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม 
ขอ 3.3.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามวา มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสอบถาม/ แสดงความ
คิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรเพียงใด โดยการสํารวจความเห็นพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรม
อาเซียนสัญจรมาก โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 3.3.1 เทากับ 4.25 
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แผนภูมิท่ี 8 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเห็นเก่ียวกับโอกาสการ
แสดงความคิดเห็นกับระดับความตื่นตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยอาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ท้ังสองตัวแปรมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการ
เขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมท่ีจะเห็นวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหผูเขารวม
กิจกรรมไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมาก ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงมักจะ
กระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมในการตั้งคําถาม/ แสดงความเห็นอยูแลว 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 8 ความสัมพันธระหวางความเห็นเก่ียวกับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นกับระดับความ

ตื่นตัว 
  
การเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม

จังหวัดพบวา ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงรายสวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดง
ความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรต่ํากวาในจังหวัดอ่ืน ๆ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงรายมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ํากวาจังหวัดอ่ืน ๆ (ดูแผนภูมิท่ี 1 
และ 8) 
 

y = 1.0182Ln(x) + 2.0426
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แผนภูมิท่ี 9  ความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามจังหวัด 
  
การเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม

ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง 41-50 ป มีแนวโนมจะเห็นวา มีโอกาสได
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรสูงกวาในในชวงอายุอ่ืน ๆ ซ่ึง
อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวสูงกวากลุมอ่ืน ๆ (ดูแผนภูมิท่ี 2 
และ 8) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 10  ความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามชวงอายุ 
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การเปรียบเทียบความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกตาม

อาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา นักเรียน/ นักศึกษาคือกลุมท่ีมีแนวโนมจะเห็นวา มีโอกาสได
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวากลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมดังกลาวมีระดับความตื่นตัวต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ (ดูแผนภูมิท่ี 3 และ 8) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 11  ความเห็นเก่ียวกับโอกาสการแสดงความคิดเห็นจําแนกตามอาชีพ 
  
ขอ 3.3.2 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินวา

วิธีการใดจะเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยการ
สํารวจความเห็นของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียน
พบวา สวนใหญ หรือเทากับรอยละ 50 เห็นวา การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด และการสํารวจ
ความเห็นของผูเขารวมการเสวนาพบวา สวนใหญหรือเทากับรอยละ 44.79 เห็นวา การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่ีเนนการระดมสมองจะเปดโอกาสใหผูเขารวมการ
เสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ 
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แผนภูมิท่ี 12 วิธีการเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาไดสอบถาม/ แสดงความ
คิดเห็น 

 

 
  

แผนภูมิท่ี 13  วิธีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/แสดงความคิดเห็น 
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3.4.3  การพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ 
ขอ 4.1-4.2 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

วา ผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรเห็นประโยชนของกิจกรรมดังกลาวและพรอมใหความรวมมือกับ
กรมอาเซียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเพียงใด โดย
การสํารวจความเห็นพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนในอนาคต โดยคาคําตอบเฉลี่ยในขอ 4.1-4.2 เทากับ 4.19 
และ 4.14 ตามลําดับ  

แผนภูมิท่ี 14 และ 15 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชน
ของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยอาศัยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ท้ังสองตัวแปร
มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับระดับความตื่นตัว กลาวคือผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ
ความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมสูงท่ีจะเห็นประโยชนของกิจกรรม
อาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนในอนาคต 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 14 ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับระดับความ

ตื่นตัว 
 

y = 0.5205Ln(x) + 3.078
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แผนภูมิท่ี 15  ความสัมพันธระหวางความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัว 

 
การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให

ความรวมมือกับกรมอาเซียนโดยจําแนกตามจังหวัดพบวา จังหวัดท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูงท่ีสุดคือจังหวัด
อุดรธานี ในขณะท่ีจังหวัดท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําท่ีสุดคือจังหวัดราชบุรี 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 16 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก

ตามจังหวัด 

y = 0.4464Ln(x) + 3.1936
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ความเห็นเกี่ยวกับประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร

ความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียน
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 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแผนภูมิท่ี 1 ประกอบจะเห็นวา จังหวัดราชบุรีมีระดับความ
ตื่นตัวสูงท่ีสุด แตกลับเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนต่ําท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในขณะท่ีจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีระดับความตื่นตัวต่ํา
ท่ีสุด แตกลับเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูง
เปนอันดับตน ๆ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในแผนภูมิท่ี 
14 และ 15  

เราอาจอธิบายเก่ียวกับผลการสํารวจดังกลาวไดวา เปนเพราะความสัมพันธระหวาง
การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับ
ความตื่นตัวมีลักษณะตามกฎการลดนอยถอยลงของผลตอบแทน (Law of Diminishing Returns) 
กลาวคือ ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับความตื่นตัวท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีขนาดลดนอยถอยลงเรื่อย ๆ (สังเกตไดจากความ
ชันของเสนกราฟในแผนภูมิท่ี 14 และ 15 คอย ๆ ลดลง เม่ือระดับความตื่นตัวคอย ๆ สูงข้ึน) จนเม่ือ
ระดับความตื่นตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึงระดับหนึ่ง ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความ
พรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนจะไมเพ่ิมตามระดับความตื่นตัวท่ีเพ่ิมข้ึนอีกตอไป  

ในกรณีของผลการสํารวจขางตน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในจังหวัดราชบุรี
อาจมีระดับความตื่นตัวและระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงจนถึง
ระดับท่ีทําใหระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรต่ําท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ (ดูแผนภูมิท่ี 5) และทําใหเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและ
พรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนนอยกวาผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดอ่ืน ๆ ดวย ในทาง
กลับกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนต่ําท่ีสุด จึงมีระดับความรูความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจรสูงท่ีสุด และเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียน
สูงเปนอันดับตน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ 

การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให
ความรวมมือกับกรมอาเซียนโดยจําแนกตามชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูมีอายุระหวาง 
31-40 ป คือกลุมท่ีเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนสูงท่ีสุด ในขณะท่ีผูมีอายุระหวาง 20-30 ป คือกลุมท่ีเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียน
สัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําท่ีสุด ซ่ึงอาจเนื่องมาจากกลุมผูมีอายุระหวาง 31-
40 ป มีระดับความตื่นตัวสูง และกลุมผู มีอายุระหวาง 20-30 ปมีระดับความตื่นตัวต่ํา เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับผูตอบแบบสอบถามกลุมอ่ืน ๆ (ดูแผนภูมิท่ี 2 14 และ 15) 
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แผนภูมิท่ี 17 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก

ตามชวงอายุ 
  
การเปรียบเทียบการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมให

ความรวมมือกับกรมอาเซียนโดยจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและผูประกอบธุรกิจสวนตัวคือกลุมท่ีเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอม
ใหความรวมมือกับกรมอาเซียนสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมนักเรียน/ นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน
คือกลุมท่ีเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนต่ําท่ีสุด 
ผลการสํารวจดังกลาวสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในแผนภูมิท่ี 
14 และ 15 และระดับความตื่นตัวท่ีแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพในแผนภูมิท่ี 3 
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การเห็นประโยชนกิจกรรมอาเซียนสัญจร ความพรอมรวมมือกับกรมอาเซียน
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แผนภูมิท่ี 18 การเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและความพรอมใหความรวมมือจําแนก

ตามอาชีพ 
  
ขอ 3.4.1 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินวา

ผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการอยางไรเพ่ือเปนการตอยอดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรท่ีจัดข้ึน ผลการสํารวจความเห็นพบวา รอยละ 63 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นควรใหมีการจัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจรอยางตอเนื่อง และอีกรอยละ 37 เห็นควรใหมีการสงขอมูลใหผูเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อสังคมออนไลน  
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การเห็นประโยชนกิจกรรมอาเซียนสัญจร ความพรอมรวมมือกับกรมอาเซียน
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แผนภูมิท่ี 19  แนวทางการตอยอดกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีจัดข้ึน 
 

3.5  การประเมินเปาหมายเชิงปริมาณ  
รายงานฉบับนี้ตองการประเมินวากิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีผานมาไดบรรลุเปาหมายเชิง

ปริมาณในการมีผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งจํานวน 400-500 คนหรือไม อยางไร  
ขอมูลในตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรมีจํานวนผูเขารวมเฉลี่ยครั้งละ

ประมาณ 380 คน 2 1

22 ซ่ึงแมจะไมต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไวมากนัก แตก็แสดงใหเห็นชองวางท่ีสามารถ
ปรับปรุงใหดีข้ึนไดในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

ในดานความคุมคา จะเห็นไดวางบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรมแตละครั้งไมแตกตางกัน
มากนัก 2 2

23 เฉลี่ยครั้งละประมาณ 139,000 บาท คิดเปนประมาณ 366 บาทตอผูเขารวมกิจกรรม 1 
คน ท้ังนี้ โดยท่ีคาใชจายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละครั้งคอนขางคงท่ี ไมวาจะมีจํานวน

                                                 
22

 ไมนําจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีจงัหวัดขอนแกนมารวมคํานวน เน่ืองจากมีขนาดท่ีแตกตางจากอีก 6 จังหวัด
คอนขางมาก (เจาหนาท่ีกรมอาเซยีนใหขอมูลวา การจดักิจกรรมแขงขันตอบปญหาท่ีจังหวัดขอนแกนและราชบุรี
เปนการ “เกณฑ” นักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรม ในขณะท่ีการจดักิจกรรมแขงขันตอบปญหาท่ี
จังหวัดอ่ืน ๆ เปนการไปจัดกิจกรรมท่ีโรงเรยีนเพียงแหงเดยีว ท้ังน้ี สาเหตุท่ีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
แขงขันตอบปญหาท่ีจังหวัดราชบุรตี่ํากวาท่ีจังหวัดขอนแกนคอนขางมากแมจะใชวิธีการเกณฑนักเรียนจากหลาย
โรงเรียนมาเขารวมเหมือนกัน เน่ืองจากชวงเวลาการจัดกิจกรรมท่ีจังหวัดราชบุรเีปนชวงปดภาคการศึกษา) 

23
 งบประมาณแตละครั้งประกอบดวยคาใชจายในการเดินทางของผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมอาเซียนและคาใชจาย
ท่ีเก่ียวของในการจัดเสวนา/ การแขงขันตอบปญหา 
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ผูเขารวมกิจกรรมเทาใด การเพ่ิมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งใหมากข้ึนจึงเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในการลดตนทุนตอหนวยเพ่ือเพ่ิมความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ  

 
ตารางท่ี 2  ชองทางการประสานงานและงบประมาณกรจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
 
 ผูเขารวม

กิจกรรมการ
เสวนา (คน) 

ผูเขารวม
การแขงขัน
ตอบปญหา 

(คน) 

รวม (คน) 
 

ชองทางการ
ประสาน 

งาน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จังหวัดอุดรธานี  
8-9 พฤศจิกายน 2556 

150 200 350 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง 

75,000 

จังหวัดเชียงราย  
3-5 มกราคม 2557 

80 500 580 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง 

140,000 

จังหวัดนาน  
26-28 มกราคม 2557 

150 300 450 สํานักงาน
จังหวัด 

150,000 

จังหวัดอุบลราชธานี  
16-18 กุมภาพันธ 2557 

150 300 450 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง 

160,000 

จังหวัดราชบุรี  
25-27 มีนาคม 2557 

100 200 
 

300 สํานักงาน
จังหวัด 

170,000 

จังหวัดระนอง  
23-24 เมษายน 2557 

150 
 

- 
 

150 สํานักงาน
จังหวัด 

140,000 

จังหวัดขอนแกน  
19-20 พฤษภาคม 2557 

100 1,400 1,500 สํานักงาน
หนังสือ
เดินทาง 

160,000 

 
ในสวนของกิจกรรมการแขงขันตอบปญหา เห็นไดชัดเจนวา การใชวิธีการเกณฑนักเรียน

จากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมนาจะเปนเปนวิธีการท่ีกอใหเกิดความคุมคาในการใชเงิน
งบประมาณมากกวา การเลือกไปจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงแหงเดียวในการจัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้ง 

ในสวนของกิจกรรมการเสวนา กรมอาเซียนใช 2 ชองทางหลักในการประสานงานเพ่ือจัด
กิจกรรมดังกลาว ไดแก การขอความรวมมือใหสํานักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงการ
ตางประเทศในจังหวัดท่ีจะไปจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยประชาสัมพันธและเชิญผูแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ เขารวม และในกรณีท่ีไมมีสํานักงานหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ



28 

 

ตั้งอยูในจังหวัดท่ีจะไปจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร กรมอาเซียนจะขอความรวมมือสํานักงานจังหวัดให
ดําเนินการแทน  

ขอมูลในตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา การประสานงานผานสํานักงานหนังสือเดินทางของ
กระทรวงการตางประเทศเปนชองทางท่ีทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนามากกวา โดยจังหวัดท่ีมี
การประสานงานผานสํานักงานมีจํานวนผูเขารวมการเสวนาเฉลี่ยครั้งละประมาณ 370 คน ในขณะท่ี
จังหวัดท่ีมีการประสานงานผานสํานักงานจังหวัดมีจํานวนผูเขารวมการเสวนาเฉลี่ยครั้งละประมาณ 
300 คน ซ่ึงอาจเนื่องจากสํานักงานหนังสือเดินทางเปนสวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ จึงมี
ความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม (Sense of Ownership) และมีความกระตือรือรนมากกวาสํานักงาน
จังหวัดในการประชาสัมพันธและการติดตามการเชิญผูแทนหนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรม 

ขอ 1.4 ของแบบสอบถามในภาคผนวก ก และ ข สอบถามชองทางท่ีผูตอบแบบสอบถามได
ทราบขาวเก่ียวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจร โดยการสํารวจความเห็นพบวา รอยละ 60 ของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ไดทราบขาวเก่ียวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจร
ผานชองทางตาง ๆ มากกวา 1 ชองทาง โดยในจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีทราบขาวเก่ียวกับ
กิจกรรมอาเซียนสัญจรผานชองทางเดียว ชองทางท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดคือการมีหนังสือเชิญอยางเปน
ทางการ คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 20  ชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
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ท้ังนี้ การเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวมการเสวนาประกอบกับระดับความตื่นตัวเฉลี่ยของ 
แตละจังหวัดพบวา จํานวนผูเขารวมการเสวนาไมนาจะข้ึนอยูกับระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด ดัง
จะเห็นไดจากจํานวนผูเขารวมการเสวนาในแตละจังหวัดท่ีไมไดแตกตางกันมาก แมระดับความตื่นตัว
ในแตละจังหวัดจะมีความแตกตางกัน  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 21  จํานวนผูเขารวมการเสวนาและระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด 
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บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

รายงานฉบับนี้ไดศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมอาเซียน 
ตลอดจนผูประสานงานในพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละจังหวัด และการออกแบบ
สอบถามเพ่ือสํารวจความเห็นของกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ซ่ึงประกอบดวย
การจัดการเสวนาในหัวขอท่ีเก่ียวของกับอาเซียนสําหรับบุคคลท่ัวไป และการจัดการแขงขันตอบ
ปญหาเก่ียวกับอาเซียนสําหรับเยาวชน ผลการศึกษาท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้ 

4.1.1  ระดับความตื่นตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
ในภาพรวม ผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรมีความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 ในระดับปานกลาง โดยสามารถเปรียบเทียบระดับความตื่นตัวของกลุม
ประชากรตาง ๆ ไดดังนี้ 

1)  จังหวัดท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงสุดคือจังหวัดราชบุรี รองลงมาคือขอนแกน และ
อุดรธานี ตามลําดับ  

2)  ชวงอายุท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงสุดคือ 41-50 ป ในขณะท่ีชวงอายุท่ีมีระดับ
ความตื่นตัวต่ําสุดคือ 20-30 ป 

3)  แตละอาชีพมีระดับความตื่นตัวไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนนักเรียน/ 
นักศึกษา ซ่ึงมีระดับความตื่นตัวเฉลี่ยต่ําสุด โดยต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาท้ังหมด 

4.1.2  การประเมินเปาหมายเชิงคุณภาพในภาพรวม  
อาจสรุปไดวา กิจกรรมอาเซียนสัญจรประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในการบรรลุ

เปาหมายเชิงคุณภาพท้ัง 3 ดาน ไดแก 
1)  การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน การสํารวจ

ความเห็นของกลุมตัวอยางพบวา รอยละ 47.1 ของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึนหลังเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร ในขณะท่ีรอยละ 51.9 
หรือมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางในการศึกษามีความรูความเขาใจเทาเดิม โดยผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมจะเห็นวา กิจกรรมอาเซียนสัญจร
ไมไดทําใหตนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผูท่ีมี
ระดับความตื่นตัวสูงจะมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยูแลว  

ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา รูปแบบกิจกรรม วิทยากร/ ผูดําเนิน
รายการ และเนื้อหาของกิจกรรมอาเซียนสัญจรชวยทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดดีอยูแลว 
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2)  การรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวา มีโอกาสไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรมาก 
โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงมีแนวโนมจะเห็น
วา กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมาก ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากผูท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงมักจะกระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมในการตั้งคําถาม/ แสดง
ความเห็นอยูแลว 

3)  การพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง ๆ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับ
กรมอาเซียนในอนาคต โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนสูงมีแนวโนมสูงจะเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรและพรอมใหความรวมมือกับกรม
อาเซียนในอนาคต อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางการเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจร
และความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนกับระดับความตื่นตัวมีลักษณะตามกฎการลดนอยถอย
ลงของผลตอบแทน (Law of Diminishing Returns) กลาวคือ ความรูสึกวากิจกรรมอาเซียนสัญจร
เปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับความตื่นตัวท่ีเพ่ิมข้ึน
จะมีขนาดลดนอยถอยลงเรื่อย ๆ จนเม่ือระดับความตื่นตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึงระดับหนึ่ง ความรูสึกวา
กิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนและความพรอมใหความรวมมือกับกรมอาเซียนจะไมเพ่ิมตาม
ระดับความตื่นตัวท่ีเพ่ิมข้ึนอีกตอไป  

4.1.3  การประเมินเปาหมายเชิงปริมาณ 
1)  กิจกรรมอาเซียนสัญจรมีจํานวนผูเขารวมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 380 คน ซ่ึงแม

จะไมต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไวครั้งละประมาณ 400-500 คนมากนัก แตก็แสดงใหเห็นชองวางท่ี
สามารถปรับปรุงใหดีข้ึนไดในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

2)  งบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้งไมแตกตางกันมาก
นัก เฉลี่ยครั้งละประมาณ 139,000 บาท คิดเปนประมาณ 366 บาทตอผูเขารวมกิจกรรม 1 คน ท้ังนี้ 
โดยท่ีคาใชจายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในแตละครั้งคอนขางคงท่ี ไมวาจะมีจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเทาใด การเพ่ิมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งใหมากข้ึนจึงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีสุดในการลดตนทุนตอหนวยเพ่ือเพ่ิมความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ  

1)  การศึกษาในรายงานฉบับนี้พบวา ระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรคือปจจัยหลักท่ีกําหนดระดับความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยผูท่ีมีระดับความตื่นตัวสูงมีแนวโนมจะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขา
สูประชาคมอาเซียนและเห็นประโยชนของกิจกรรมอาเซียนสัญจรนอยกวาผูมีระดับความตื่นตัวต่ํา 
เนื่องจากผูมีระดับความตื่นตัวสูงอาจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูงอยู
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แลว เปรียบไดกับความพยายามยามเทน้ําลงในแกวท่ีมีน้ําอยูเต็ม ไมวาจะเทน้ําลงไปเทาใด ก็จะลน
ออกหมด ในขณะท่ี แกวท่ียังมีน้ําอยูนอย จะสามารถรับน้ําไดมากกวา ดังนั้น การคัดเลือกจังหวัด/ 
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในอนาคตจึงควรมีหลักเกณฑท่ีนําปจจัยดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาดวย อาทิ ควรเลือกจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดท่ียังมีระดับความตื่นตัว
ต่ํา (ตองอาศัยผลการสํารวจระดับความตื่นตัวในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ) หรือโดยท่ีการศึกษาใน
รายงานฉบับนี้พบวา กลุมนักเรียน/ นักศึกษาและผูมีอายุระหวาง 20-30 ปคือกลุมท่ีมีระดับความ
ตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนต่ําท่ีสุด การจัดกิจกรรมเสวนาในอนาคตจึงนาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการจัดเสวนาสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไปเปนการจัดตามมหาวิทยาลัย/ 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายหลัก เปนตน 

2)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมกิจกรรม 
รอยละ 50 ของอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันตอบปญหาเก่ียวกับอาเซียนเห็น
วา การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอจะเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมได
สอบถาม/แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด และรอยละ 44.79 ของผูเขารวมการเสวนาเห็นวา การจัด
กิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่ีเนนการระดมสมองจะเปดโอกาสให
ผูเขารวมการเสวนาไดตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ 

3)  ในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานในจังหวัดตาง 
ๆ รอยละ 63 ของผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหมีการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรอยางตอเนื่อง และ
อีกรอยละ 37 คาดหวังท่ีจะไดรับขอมูลจากกรมอาเซียนอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-
newsletter และสื่อสังคมออนไลน  

4.2.2  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย
เชิงปริมาณ 

1)  ในสวนของกิจกรรมการแขงขันตอบปญหา เห็นไดชัดเจนวา การใชวิธีการ
เกณฑนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขารวมกิจกรรมคือวิธีการท่ีกอใหเกิดความคุมคาในการใชเงิน
งบประมาณมากกวาการเลือกไปจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงแหงเดียวในการจัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจรแตละครั้ง 

2)  ในสวนของการจัดการเสวนา การประสานงานผานสํานักงานหนังสือเดินทาง
ของกระทรวงการตางประเทศคือชองทางท่ีทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมการเสวนามากกวา ท้ังนี้ การ
สํารวจความเห็นพบวา รอยละ 60 ของผูเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรไดทราบขาวเก่ียวกับกิจกรรม
อาเซียนสัญจรผานชองทางตาง ๆ มากกวา 1 ชองทาง ดังนั้น นอกเหนือจากการมีหนังสือเชิญไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดแลว กรมอาเซียนควรเนนการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนกลุมเปาหมายเขารวมการเสวนาในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน การใชสื่อสังคมออนไลน 
เปนตน เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางข้ึน และสามารถดึงดูดใหมีจํานวนผูเขารวมการ
เสวนาเพ่ิมข้ึน  

4.2.3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
การศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยจัดทําแบบสอบถามเชิงทฤษฏีในลักษณะนี้เปนครั้ง

แรกสําหรับกิจกรรมอาเซียนสัญจร ซ่ึงขอมูลและผลการศึกษาเปนประโยชนอยางยิ่ง แตโดยท่ีขอบเขต
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ของประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในรายงานฉบับนี้ถูกจํากัดดวยระยะเวลาใน
การศึกษา การศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีขอบเขตประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางในวงกวางข้ึนจะชวย
ใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน ท้ังนี้ โดยท่ีระดับความตื่นตัวเก่ียวกับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของผูเขารวมกิจกรรมคือปจจัยหลักท่ีกําหนดระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรดังไดกลาวมาแลวขางตน จึงเห็นควรใหมีการสํารวจระดับความตื่นตัวในแตละจังหวัด/กลุม
ประชากรตาง ๆ ควบคูไปดวย เพ่ือกรมอาเซียนใชประโยชนในการคัดเลือกจังหวัด/กลุมเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรตอไป 

ในโอกาสตอไป อาจมีการศึกษาเชิงลึกมากข้ึนในแตละกลุมอาชีพ/อายุ/จังหวัด 
และปรับปรุงกิจกรรมอาเซียนสัญจรใหมีรูปแบบและเนื้อหาเปนการเฉพาะสําหรับผูเขารวมจากกลุมตางๆ  

นอกจากนี้ กรมอาเซียนอาจหาแนวรวมในการจัดทํากิจกรรมฯ โดยขยายการ
ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีอาจมีเครือขายและตารางกิจกรรมสงเสริมความรูใหกับ
ประชาชนและนักศึกษาในในตางจังหวัดอยูเปนประจํา เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือ
ประโยชน เชิงปริมาณไดอีกทางหนึ่ง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามสําหรับบุคคลท่ัวไป 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรประจําป 2557 
 
1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  
1.1  ทานมีอายุ   

 นอยกวา 20   ป20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป 
 51-60 ป  มากกวา 60 ป 

 
1.2  ทานประกอบอาชีพ 

 นักเรียน/ นักศึกษา  รับราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 
1.3  ทานเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีจังหวัด  

 อุดรธานี  เชียงราย  นาน  อุบลราชธานี 
 ราชบุร ี  ระนอง   ขอนแกน  

 
1.4  ทานทราบเก่ียวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีทานเขารวมผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 หนังสือเชิญ  เว็บไซต  อีเมล 
 เครือขายบุคคล/ องคกรท่ีรูจัก 
 สื่อสังคมออนไลน (โปรดระบุ)   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 
  



37 

 

2.  ความเห็นของทานกอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร  
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
2.1  ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558 เพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
     

2.2  ทานเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จะมีผลกระทบ
ตอทานเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

     

2.3  ทานคิดวาทานสามารถมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของประชาคม
อาเซียนในอนาคตไดเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

     

 
3.  ความเห็นของทานหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
 
3.1  ขอใดคือชื่อภาษาอังกฤษท่ีถูกตองของประชาคมอาเซียน (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ) 

 ASEAN Community (AC) 
 ASEAN Political and Security Community (APSC) 
 ASEAN Economic Community (AEC) 
 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 

3.2  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
3.2.1  ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558 เพียงใด หลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
     

3.2.2  ทานเห็นวากิจกรรมในลักษณะการจัดการเสวนาทําใหทานไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
เพียงใด หากเปรียบเทียบกับการเผยแพรขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน 
สิ่งพิมพ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน 

     

3.2.3  ทานเห็นวาวิทยากรท่ีรวมการเสวนาทําใหทานไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เพียงใด 

     

3.2.4 ทานเห็นวาหัวขอและเนื้อหาการเสวนาทําใหทานไดรับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เพียงใด 

     

 
  



38 

 

3.3  โอกาสในการสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการเสวนา  
(โปรดทํา เครื่องหมาย  ใน ) 
3.3.1 ทานเห็นวามีการเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นใน

ระหวางการเสวนาเพียงใด  
 นอยท่ีสุด นอย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

3.3.2 ทานเห็นวาวิธีการใดตอไปนี้ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมการเสวนาไดมีสวนรวมในการ
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอ 
 การแบงกลุมยอยเพ่ืออภิปรายในหัวขอท่ีแคบลง 
 การจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือระดมสมอง 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

3.4  กระบวนการตอยอดหลังจากการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ) 
3.4.1 ทานคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการในดานใดท่ีสุดเพ่ือตอยอดการจัดกิจกรรมอาเซียน

สัญจรในจังหวัดของทาน 
 การจัดการเสวนาในจังหวัดของทานอยางตอเนื่องเปนระยะ 
 การสงขอมูลใหทานอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อ

สังคมออนไลน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 
4.  ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรในภาพรวม 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
4.1  ทานเห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนตอทานในการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนเพียงใด 
     

4.2  ทานเห็นประโยชนและพรอมรวมมือกับกรมอาเซียนเพียงใด ในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกในอนาคตเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามสําหรับอาจารย/ บุคลากรของโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรประจําป 2557 
 
1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  
1.1  ทานมีอายุ   

 นอยกวา 20   ป20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป 
 51-60 ป  มากกวา 60 ป 

 
1.2  N/A 
 
1.3  โรงเรียนของทานเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีจังหวัด 

 อุดรธานี  เชียงราย  นาน  อุบลราชธานี 
 ราชบุร ี  ระนอง   ขอนแกน  

 
1.4  โรงเรียนของทานทราบเก่ียวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรท่ีเขารวมผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 
 หนังสือเชิญ  เว็บไซต  อีเมล 
 เครือขายบุคคล/ องคกรท่ีรูจัก 
 สื่อสังคมออนไลน (โปรดระบุ)   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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2.  ความเห็นของทานกอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร  
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
2.1  นักเรียนของทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 เพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
     

2.2  นักเรียนของทานเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จะมี
ผลกระทบตอพวกเขาเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 

     

2.3  นักเรียนของทานคิดวาจะสามารถมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของ
ประชาคมอาเซียนในอนาคตไดเพียงใด กอนเขารวมกิจกรรมอาเซียน
สัญจร 

     

 
3.  ความเห็นของทานหลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
 
3.1  ขอใดคือชื่อภาษาอังกฤษท่ีถูกตองของประชาคมอาเซียน (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ) 

 ASEAN Community (AC) 
 ASEAN Political and Security Community (APSC) 
 ASEAN Economic Community (AEC) 
 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 

3.2  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
3.2.1  นักเรียนของทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 เพียงใด หลังจากเขารวมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 
     

3.2.2  ทานเห็นวากิจกรรมในลักษณะการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียนของ
ทานไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ในป 2558 เพียงใด หากเปรียบเทียบกับการเผยแพรขอมูลในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เชน สิ่งพิมพ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน 

     

3.2.3  ทานเห็นวาผูดําเนินการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียนของทานไดรับ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
เพียงใด 

     

3.2.4  ทานเห็นวาคําถามและเนื้อหาของการแขงขันตอบปญหาทําใหนักเรียน
ของทานไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพียงใด 
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3.3  โอกาสในการสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวางการจัดกิจกรรม 
(โปรดทํา เครื่องหมาย  ใน ) 
3.3.1 ทานเห็นวามีการเปดโอกาสใหนักเรียนของทานไดสอบถาม/ แสดงความคิดเห็นในระหวาง

การจัดกิจกรรมเพียงใด 
 นอยท่ีสุด นอย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

3.3.2 ทานเห็นวาวิธีการใดตอไปนี้ จะเปดโอกาสใหนักเรียนของทานไดมีสวนรวมในการ
สอบถาม/ แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 การจัดสรรเวลาสําหรับการถาม-ตอบใหเพียงพอ 
 การจัดกิจกรรมในกลุมท่ีเล็กลง 
 การแบงกลุมยอยเพ่ือทํากิจกรรมเปนทีม 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

3.4  กระบวนการตอยอดหลังจากการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร (โปรดทําเครื่องหมาย  ใน ) 
3.4.1 ทานคาดหวังใหกรมอาเซียนดําเนินการในดานใดท่ีสุดเพ่ือตอยอดการจัดกิจกรรมอาเซียน

สัญจรในจังหวัดของทาน 
 การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในจังหวัดของทานอยางตอเนื่องเปนระยะ 
 การสงขอมูลใหทานอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ เชน e-newsletter และสื่อ

สังคมออนไลน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

.............................................................................................................. 
 
4.  ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียนสัญจรในภาพรวม 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานท่ีสุด (1 = นอยท่ีสุด 5 = มากท่ีสุด) 
 1 2 3 4 5 
4.1  ทานเห็นวากิจกรรมอาเซียนสัญจรเปนประโยชนตอโรงเรียน/ นักเรียน

ของทานในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเพียงใด 
     

4.2  ทานเห็นประโยชนและพรอมรวมมือกับกรมอาเซียนเพียงใด ในการจัด
กิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกในอนาคตเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ – สกุล นายจุลวัจน  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2534 BSBA (Economics) Clarion University of Pennsylvania, USA 
พ.ศ. 2536 MA (Economics) Central Michigan University. USA 

 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2537 เจาหนาท่ีการทูต 4 กองเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2539 เลขานุการโท  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
พ.ศ. 2541 เลขานุการเอก  คณะทูตถาวรไทยประจําสหประชาชาติ   
 ณ นครนิวยอรก 
พ.ศ. 2543 เจาหนาท่ีการทูต 6  กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ 

กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2546 ชวยราชการสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2547    ชวยราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2548 เจาหนาท่ีการทูต 6  กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ 

กรมเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2550 เลขานุการกรม (เจาหนาท่ีการทูต 7) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2552 นักการทูตชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน   
พ.ศ. 2553 ท่ีปรึกษา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
พ.ศ. 2556 เลขานุการกรม (ผูอํานวยการ) กรมอาเซียน 
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