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Abstract 

The purposes of the study were to 1) develop a training curriculum on ASEAN for provincial 

government personnel, and 2) study the curriculum effectiveness to develop the knowledge of 

government personnel, a positive attitude towards ASEAN, and behavioral function in ASEAN. 

The research process was divided into 2 phases. First, need assessment for training was surveyed 

by using questionnaires that were developed in cooperation with five experts. The questionnaires 

were given to a group of government personnel that were selected from quota sampling from 76 

provinces with 35-45 people for each province, and so the total was 3,200 people. Next was the 

designing of the structure and content of the seven training curricula for the group of government 

personnel in professional level or higher from all the regions; with a total was 1,277 people. 

Interview forms, needs questionnaires as well as knowledge, attitudes and behavior questionnaires 

were used as tools. The data were analyzed with descriptive statistics: priority needs index, t-test 

statistics and analysis of content. The result found that a three-day training course was created with 

seven curriculas for which the content was different according to each province or part. After 

training, the personnel had significantly developed knowledge in the context of ASEAN (p < 0.05). 

The follow-up showed that the participants had a positive attitude towards ASEAN and increased 

behavioral function in ASEAN statistically significantly (p <0.05) when compared to pre-training. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้เพ่ือ 1) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ 
ในส่วนภูมิภาค และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรในการพัฒนาความรู้อาเซียนของบุคลากรภาครัฐ 
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน และพฤติกรรมในการท างานอาเซียน กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยเริ่มจาก
ระยะแรกส ารวจหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามโควตาใน 76 จังหวัด ๆ ละ 35-45 คน รวมทั้งสิ้น 3,200 คน และ 
ในระยะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจ านวน 7 หลักสูตรโดยมีกลุ่มที่เข้าอบรม ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับ 
ช านาญการขึ้นไปทุกภูมิภาครวมจ านวน  1,277 คน เครื่องมือวิจัยที่ ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
ความต้องการจ าเป็น แบบวัดความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็น สถิติค่าที และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างหลักสูตรท าให้ได้หลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน มีจ านวน 7 หลักสูตรที่มีเนื้อหาบางส่วนแตกต่างกันตามพ้ืนที่ภูมิภาคในกลุ่มจังหวัด 
ที่มีพ้ืนที่ติดแนวชายแดน ภายหลังการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรภาครัฐที่เข้าอบรมมีความรู้ที่จ าเป็นในบริบท
อาเซียนเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) และในระยะติดตาม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีระดับทัศนคติที่ดี
ต่ออาเซียนและพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) เมื่อเทียบกับก่อน
การอบรม 

 
ค ำส ำคัญ: การวิจัยและพัฒนา อาเซียน บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค หลักสูตรฝึกอบรม  

ดัชนีความต้องการจ าเป็นปริทรรศน์ 
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บทน ำ 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้เน้นถึงการเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้ง 3 เสาหลักตามแผนที่น าทาง (Roadmap) 
สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1) มิติทางด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community) 2) มิติทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ 3) มิติ
ทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) (ส านักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ท าให้ส่งผลต่อนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง 
การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในภูมิภาคในอาเซียนดังวิสัยทัศน์อาเซียน
ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ส่วนที่มองถึง “ความเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมีพลวัตรและเป็นประชาคม 
ที่เอ้ืออาทร” โดยมีเป้าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนเพ่ือ 1) เพ่ิมพูนการรวมตัวและความร่วมมือ
ของอาเซียน 2) เพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของอาเซียนโดยการมีเครือข่ายการผลิต  
ของภูมิภาคที่เข้มแข็ง 3) ท าให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น 4) ปรับปรุงกฎระเบียบ
และธรรมาภิบาลของอาเซียน 5) ส่งเสริมการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นทั้งในภูมิภาคอาเซียน
และภายในชาติสมาชิกรวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา 6) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 
7) เพ่ิมพูนความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ 
8) สามารถจัดการกับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความเชื่อมโยงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐบาล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างานของบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของประเทศไทยนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีทักษะ 
ที่จะท างานร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษาเรื่องทัศนคติและการตระหนักรู้ต่ออาเซียน
ของ Thompson และ Thianthai (2008) ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,170 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ 
ต่อประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี แต่ด้านความเป็นพลเมืองอาเซียนในนักศึกษาไทยจัดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
เพียงร้อยละ 67 ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองอาเซียน ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน การมีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์ และการมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ในขณะที่ Benny, Yean และ Ramli 
(2015) พบว่า ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์มีทัศนคติและตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง ส่วนการศึกษาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555) พบว่า ภาคราชการไทย 
มีความจ าเป็นต้องปรับบทบาท ทั้งทางด้านสมรรถนะหลัก ซึ่งประกอบด้วยความเป็นนานาชาติ ( International) 
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษและ 
ภาษาเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้มีศักยภาพในการท างานในเวทีระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับการศึกษางของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ส านักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
1) การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต  และ 
2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ การพัฒนาศักยภาพก าลังบุคลากรภาครัฐให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
คือ มีคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ มีความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุนและมีทักษะเป็นมืออาชีพ 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และความรู้เฉพาะเรื่องตามภารกิจ  และ 
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จากการศึกษา CEOs ของกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่า องค์ประกอบภายนอกที่มีผลต่อองค์การอันดับหนึ่ง 
เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้  Social Media เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรส าหรับองค์ประกอบภายในที่มีผลต่อองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล 
ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยให้ความส าคัญด้านความส าเร็จของหน่วยงานมากถึงร้อยละ 70 และคุณสมบัติ 
ของบุคลากรในอาเซียนที่ เป็นที่ต้องการประกอบด้วย Collaboration Communication, Creativity และ 
Flexibility (IBM CEO study, 2012) ดังเช่น ทักษะของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เป็นที่ต้องการ 
ของนายจ้างของประเทศในอินโดนีเซีย 4 อันดับแรก คือ Integrity, Intellectual Capacity, Team Work Skills, 
Analytical and Problem Solving Skills ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ควรเสริมสร้าง Communication Skill 
และมาเลเซียมีการจัดล าดับทักษะที่ส าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ Technical Skills, Soft Skills, Managerial Skills, 
Team Work, Adaptability (Graduate Employability in Asia, 2012) จากการศึ กษาดั งกล่ า ว  จะ เห็ น ว่ า 
ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรของประเทศในอาเซียนมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและความต้องการของสังคม
และวัฒนธรรมร่วมด้วย ซ่ึงในแตพ้ื่นที่อาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของประเภทความรู้ คุณลักษณะ
และทักษะ และระดับของการพัฒนาจากพ้ืนฐานไปสู่ระดับความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงาน 
ด้านอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนในการวิจัยครั้งนี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ตามกระบวนการออกแบบการฝึ ก อบรมที่ เ รี ย กว่ า  ADDIE Model: Analysis–Design–Development 
Implementation-Evaluation (Lee & Owen, 2000) กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องครบวงจร การฝึกอบรม
รวม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) และการวิเคราะห์ส่วนหน้า (Front-End Analysis) 2) การออกแบบ (Design) เป็นการสร้างและ
ก าหนดโครงร่างวิธีการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) การพัฒนา (Development) ท าการทดสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาด
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 4) การน าไปใช้ (Implementation) เป็นการด าเนินการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง และ 
5) การประเมินผล (Evaluation) ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน วิธีประเมินผลองค์ความรู้ความสามารถ ประเมินผล
หลักสูตร และรายงานผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) 
ซึ่งถูกพัฒนาและเสนอโดย Knowles (1980) ซึ่งหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นจะต้องเอ้ืออ านวยต่อลักษณะการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากที่สุด โดยมีความน่าสนใจและก่อให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างอิสระหรือน า
ตนเองได้ในการแสวงหาประสบการณ์ ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง และเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการคิด อภิปราย หรือท ากิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปรับใช้หลักการ 
ทฤษฎี และมีการให้ผลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในส่วนภูมิภาคในบริบทอาเซียน และด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคให้ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภาครัฐใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเริ่มจากกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือค้นหาความต้องการ
จ าเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนาน โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคในบริบทอาเซียนต้นแบบที่มีมาตรฐานจะได้ขยาย
การด าเนินการให้ครอบคลุมจังหวัดอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณต่อไป 
 



ISSN 1686-1442  Research and Development of the Training Curricula about Knowledge of ASEAN JBS | 91 

 

Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 1 January 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตร 

ความต้องการร่วม (Common Needs) ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดที่ติดชายแดนให้สอดคล้องกับภารกิจตามพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนจ านวน 31 จังหวัด 

2. เ พ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ จ าเป็น 
ในการปฏิบัติงานอาเซียน ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน และพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามบริบทและภารกิจของหน่วยงาน 
 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ความต้องการจ าเป็นด้านอาเซียน หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นและความคาดหวังของหน่วยงาน
ในด้านการปฏิบัติงานในบริบทอาเซียนของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ หรือบรรยากาศในการท างาน ในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมจากข้อมูลหลายแหล่ง 
ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัด  
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การส ารวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อการรองรับประชาคมอาเซียน  โดยท าการวัดด้วยแบบสอบถามมาตรา
ประเมินค่า 4 ระดับ มีลักษณะเป็นการตอบแบบรายคู่ (Dual Response) คือ สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง
จ านวน 72 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนมากกว่าผู้ที่ตอบ 
ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน หมายถึง สาระ ข้อมูล และหลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนที่บุคคลได้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียน
ของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค โดยท าการวัดด้วยแบบทดสอบที่เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนมากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า 

ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน หมายถึง ความคิดและความรู้สึกที่มีต่อผลการเข้ารวมกลุ่มเป็นประชาคม
อาเซียน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งการตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองอาเซียน เช่น พลเมืองอาเซียนจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การอนุรักษ์ส่งเสริมเส้นทางประวัติศาสตร์ 
มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในระดับภูมิภาคร่วมกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วยขยายการค้าและ  
การลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและระดับข้อพิพาทโดยสันติ เป็นต้น โดยท าการวัดด้วย
แบบสอบถามมาตราประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ความคิดและความรู้สึกที่มีต่ออาเซียนน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด 
จ านวน 20 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการท างานอาเซียน
มากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า 

พฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน หมายถึง การกระท าของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน เช่น การหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลตามหลักสากล การสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการท างาน  
ด้านอาเซียน การบริหารความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการท างานที่มาจากการเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน เป็นต้น โดยท าการวัดด้วยแบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ปฏิบัติน้อยที่สุด 
จนถึงปฏิบัติมากที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างาน 
ด้านอาเซียนมากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า 
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นิยามเฉพาะ 
หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐ หมายถึง โครงสร้างและรายละเอียด

เนื้อหาที่ก าหนดความรู้และประสบการณ์เพ่ือจัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเป็นความต้องการร่วม 
(Common Needs) สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละจังหวัดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  ได้แก่ ที่มา 
วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของ
แต่ละหลักสูตร วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องมือประเมิน 
ท าเนียบวิทยากรพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น โดยใช้เวลาในระหว่างฝึกอบรมรวมจ านวน 3 วัน  

บุคลากรภาครัฐ หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง  ๆ ที่มี
ต าแหน่งอยู่ในระดับช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเทียบเท่าซี 6 ถึงซี 8 
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานการปกครองส่วนกลางของจังหวัดหรือส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดหรืออ าเภอ 
ต าบล รวมทั้งที่มีบทบาทภารกิจเก่ียวข้องกับงานด้านอาเซียน  

การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับในทุกขั้นตอน
การฝึกอบรมตั้งแต่การประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมก่อน ระหว่างและหลัง
สิ้นสุดการฝึกอบรมพร้อมทั้งมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อการท างานด้านอาเซียนและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุง  
การด าเนินงานฝึกอบรมและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้การฝึกอบรมเกิดสัมฤทธิผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากหลากหลาย
วิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถามค าถามปลายปิดและปลายเปิด การสังเกต เป็นต้น 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วมสอดคล้องกับภารกิจตามพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหาระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิชาวิธีการฝึกอบรมและ
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่ 1) การวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในแต่ละภูมิภาค/จังหวัด หลักสูตรการขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่ก ากับงานอาเซียนในภูมิภาค และสัมภาษณ์  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการท างานอาเซียนของภาครัฐในภูมิภาค 3) ส ารวจความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียนจากบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 4) จัดท าร่างและยกร่าง
หลักสูตรด้วยการวิพากษ์หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรด้านอาเซียนในจังหวัดชายแดน 5) ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ให้แก่
บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนเป็นเวลา 3 วันไม่น้อยกว่า 120 คน และ 6) ประเมินผลทุกระยะ
ของการจัดฝึกอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์เสนอต่อ ส านักงาน ก.พ.เพ่ือด าเนินการเป็นหลักสูตร
ต้นแบบส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดและขั้นตอนวิจัย 
ระยะที่ 1  – ศึกษาความต้องการจ าเป็นและความคาดหวัง 

ขั้นเตรียมการ 
1.วิเคราะหส์ังเคราะห์เอกสารด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในแตล่ะ
ภูมิภาค/จังหวัดและวรรณกรรม
ด้านอาเซียนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 2.ก าหนดร่างคณุลักษณะ/ความตอ้งการ
ที่พึงประสงค์ในการท างานอาเซียน 
ของบุคลากรภาครัฐในส่วนภมูิภาคเพื่อ
ก าหนดร่างประเด็นข้อค าถามปลายเปิด
และปิด 

 3.ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ประเด็นคุณลักษณะ/ความต้องการ
ที่พึงประสงค์ กับผู้เช่ียวชาญ 
ด้านอาเซียนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

        
ระยะที่ 2 – พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม   ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที ่2 ส ารวจความต้องการจ าเป็นและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานด้านอาเซียน 
- สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่ก ากับงานอาเซียนในภูมิภาค รวมจ านวน 10 คน  
- สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการท างานอาเซียนของภาครัฐในพื้นที่ภูมิภาครวม 10 คนจากบุคคลทั้งภาครัฐ 

เอกชน และ NGO  
- ส ารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการจ าเป็น/คุณลักษณะจ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน ในกลุ่มนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนงานต่าง ๆ ประจ าจังหวัดใน 76 จังหวัด รวม 3,200 คน  
 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นและผลการสังเคราะห์เอกสาร 
- ก าหนดร่างหลักสูตร ที่ประกอบด้วย ท่ีมา วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการ

ฝึกอบรม กลุม่เป้าหมาย วิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้และบรรยากาศการจดัฝึกอบรม และแบบประเมิน ท าเนียบวิทยากร
พื้นที่และส่วนกลางอย่างน้อย 7 หลักสูตรจ าแนกตามภมูิภาค  

 
กิจกรรมที่ 4 วิพากษ์หลักสูตร  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการในกลุม่ผู้ใช้หลักสตูร เพื่อวิพากษ์และประเมินหลักสูตร ทั้ง 7 หลักสูตร ประกอบด้วย วิทยากร  ผู้ร่วมจัด

อบรมในภูมภิาค นักวิชาการ ผู้ปฏบิัติงานด้านอาเซยีน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภมูิภาคใน 9 กลุ่มพื้นที่ 1 ครั้ง 2 วัน         
รวม 62 คน  

 
กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการวิพากษ์หลักสูตร   
- น าผลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์หลักสตูรมาปรับปรุงและจดัท าหลักสูตรที่สมบรูณ์ เป็นหลักสูตรแกนกลาง

ส าหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยจ านวน 7 หลกัสูตร  
 
กิจกรรมที่ 6 ใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิจัยท้ัง 7 หลักสูตรที่มีความแตกต่างตามกลุ่มจังหวัดในภูมภิาค 
- เตรียมพื้นท่ีเป้าหมายจ านวน 9 แห่งในจังหวัดชายแดนเพื่อเป็นสถานท่ีจัดอบรมตามหลักสตูรแกนกลางเป็นเวลา 3 วัน  
- จัดอบรมตามหลักสูตร 3 วันโดยจัดทั้งหมด 9 ครั้ง ๆ ละอย่างน้อย 120 คน ให้แก่บุคลากรภาครัฐในกลุ่มจังหวัดชายแดนโดยจัด
ครั้งที่ 1 ส าหรับผู้ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ครั้งที่ 3 
ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ครั้งที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 หนองคาย เลย บึงกาฬ ครั้งที่ 6 นครพนม มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ ครั้งที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ตราด จันทบุรี  สระแก้ว ครั้งที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา 
สตูล ปัตตานี   

ขั้นประเมนิผล 
กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค 
- ท าการประเมินผลปฏิกริิยาการเรียนรู้ ระหว่างจัดอบรม สิ้นสุดการอบรมทันทีและสุม่ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการประสานงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซยีนในพื้นที่ภูมิภาค ผ่านกลุม่เครือข่ายสังคมออนไลนภ์ายหลังการอบรม  
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สมมติฐาน 
1. ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมทันที บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความรู้ที่จ าเป็นในบริบทอาเซียน

เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนได้รับการอบรม 
2. ภายหลังการฝึกอบรม 1 เดือน บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและมี

พฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนได้รับการอบรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐโดยได้ด าเนินการตามกรอบ

ขอบเขตงาน (Term Of Reference: TOR ) ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือออกแบบการศึกษาในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) หลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 สร้างหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงส ารวจโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs 
Index) ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอาเซียนร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ค้นหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม และวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 2 ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมในพ้ืนที่จังหวัดตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น 7 หลักสูตร จ านวน 9 ครั้ง และประเมินผลการใช้หลักสูตร 
โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดฝึกอบรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรเป็นบุคลากรภาครัฐระดับช านาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นทั่วประเทศ รวม 315,161 คน (ส านักงาน ก.พ., 2555) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการภาครัฐระดับช านาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า
ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น 2 ระยะ ได้แก่  
 กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 เพ่ือใช้ในการส ารวจเพ่ือหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม จาก 76 
จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีการก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ ที่ก าหนด
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จากประชากรประมาณ 320,000 คน ด้วยสูตร n = N/1+ N(e)2 จะได้จ านวน 
กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า (320,000/1 + (320,000*.0025)) เท่ากับ 400 คน แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการรวบรวมข้อมูล
ให้มีการกระจายครบทุกจังหวัด ดังนั้น คณะท างานจึงก าหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 หรือยอมรับ
ความผิดพลาดที่ .01 จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (320,000*.01) เท่ากับ 3,200 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นตัวแปรแบ่งชั้นให้ได้ครบทุกจังหวัดรวม 76 จังหวัด 
ตามโควตาจังหวัดละ 35-45 คนโดยที่จังหวัดใดมีข้าราชการมากจะใช้กลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน และให้มี 
การกระจายตามข้าราชการกระทรวงและส่วนราชการกับข้าราชการท้องถิ่น  
 กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 7 หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ข้อ 2-3 
ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับช านาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนที่ได้มา
จากกลุ่มประชากรจาก 31 จังหวัดมีจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มละไม่น้อยกว่า 120 คนรวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 1,240 คน โดยจ าแนกเป็น 9 กลุ่มพ้ืนที่ภูมิภาคแนวเขตชายแดนที่ใกล้เคียงกันพอสังเขป ได้แก่ กลุ่ม 1 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กลุ่ม 3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร 
กลุ่ม 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ กลุ่ม 5 หนองคาย เลย บึงกาฬ กลุ่ม 6 นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ กลุ่ม 7 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กลุ่ม 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว กลุ่ม 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล 
ปัตตานี  แต่ทั้ง 9 กลุ่มนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการวิเคราะห์ Common Needs ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาระยะที่ 1 คณะวิจัยได้มีการจัดส่งแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการจัดการอบรม
ด้านอาเซียนที่ผ่านการตรวจพิจารณาแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คนในสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวัดและ
พฤติกรรมศาสตร์ โดยส่งแบบสอบถามด้วยจดหมายน าจากส านักงาน ก.พ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
และประสานงานเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองเป็นการภายในร่วมด้วยกับหัวหน้าส านักงานจังหวัดเพ่ือเก็บข้อมูลเฉพาะ
ผู้ที่ท างานเก่ียวข้องด้านอาเซียนและข้าราชการในต าแหน่งด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งข้าราชการในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดละประมาณ 100 ชุด จ านวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด  
 ส าหรับข้าราชการที่สังกัดกระทรวงอ่ืน คณะวิจัยติดต่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกรมหรือส านักงาน เช่น 
ส านักอัยการสูงสุด ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานการอุดมศึกษา กรมการแพทย์ทหาร สาธารณสุข
จังหวัด เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองร่วมด้วยส าหรับพ้ืนที่ที่คณะที่ปรึกษา 
มีผู้ประสานงานภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น เพ่ือให้ได้แบบสอบถามตอบกลับสมบูรณ์จ านวน 3,200 คน 
 ทั้งนี้  ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
4) ข้าราชการต ารวจ 5) ข้าราชการอัยการและตุลาการ 6) ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ส่วนข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนต าบล และเทศบาล 

ในการศึกษาระยะที่ 2 ส าหรับการด าเนินการจัดฝึกอบรม  คณะวิจัยด าเนินการประสานงานกับส านักงาน
ราชการจังหวัดที่ติดชายแดนมี 31 จังหวัด เพ่ือสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตามคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมส่วนราชการในภูมิภาคและท้องถิ่น พร้อมจัดท าท าเนียบ
ผู้สมัครเข้าฝึกอบรม และท าเนียบผู้เข้ารับการอบรมครบตลอดหลักสูตรเพ่ือการเก็บข้อมูลประเมินและติดตามผล
ต่อไป 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านอาเซียน  
แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านอาเซียนได้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาเซียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนและการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ โดยเป็นการตอบแบบรายคู่ (Dual Response) 
คือ สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังจ านวน 72 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้จ านวน 28 ข้อ 
ด้านทัศนคติจ านวน 10 ข้อ ด้านทักษะจ านวน 28 ข้อ และด้านบรรยากาศท างานจ านวน 6 ข้อ แล้วน า
แบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence: IOC) 
โดยค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า .80 ซึ่งแสดงว่า รายข้อของแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
นิยามเชิ งปฏิบัติการ  (Rovinelli & Hambleton, 1977) พร้อมทั้ งท าการปรับปรุ งแก้ ไขตามค าแนะน า 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

อาเซียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนมากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า แล้วน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถาม
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เป็นรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence: IOC) โดยค่า IOC ของแบบสอบถาม 
มีค่ามากกว่า .80 ซึ่งแสดงว่า รายข้อของแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Rovinelli & 
Hambleton, 1977) พร้อมทั้งท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถามทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน 
แบบสอบถามทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนมีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ความคิดและความรู้สึกที่มีต่ออาเซียน
น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและความรู้สึก  
ที่มีต่ออาเซียนมากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า แล้วน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ  ด้านความตรง 
เชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อ 
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence: IOC) โดยค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า .80 
ซึ่งแสดงว่า รายข้อของแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Rovinelli & Hambleton, 
1977) พร้อมทั้งท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน 
แบบสอบถามพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึง
มากที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถ้าผู้ตอบได้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน
มากกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนรวมต่ ากว่า แล้วน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Item-Objective Congruence: IOC) โดยค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า .80 ซึ่งแสดงว่า รายข้อ 
ของแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Rovinelli & Hambleton, 1977) พร้อมทั้ง 
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถิติวิเคราะห์ท่ีใช้ในการศึกษา  
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณนาตีความ  
2. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการส ารวจตามแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จ านวน

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index-PNI) 
3. ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร โดยใช้สถิติค่าท ี(Paired T-Test) 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการส ารวจค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index) และผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้
ที่เกี่ยวข้องในงานอาเซียนร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์ 

จากกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจในหาความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนาน แล้วน ามาจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index) เพ่ือ
น ามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดฝึกอบรม พบว่า บุคลากรภาครัฐมีความต้องการพัฒนาในด้านทักษะ ด้านความรู้ 
ด้านบรรยากาศการท างาน และด้านทัศนคติ โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.34, 0.32, 0.320 และ 0.29 ตามล าดับ และ
เมื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละด้านจากการจัดล าดับค่า PNI 3 อันดับแรก พบว่า 
1) ด้านทักษะ ควรเน้นทักษะการใช้ภาษาของเพ่ือนบ้านในการท างานกับเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนใกล้เคียง เทคนิค
บริหารความเสี่ยงในการท างานอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษในการท างานอาเซียนของข้าราชการ โดยมีค่า PNI 
เท่ากับ 0.37, 0.36 และ 0.36 ตามล าดับ 2) ด้านความรู้ควรเน้นพัฒนาในประเด็นกฎหมายด้านอาเซียนส าหรับ
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ข้าราชการ เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน และการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพ่ือ
สร้างความม่ันคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.37, 0.37 และ 0.35 ตามล าดับ 
3) ด้านบรรยากาศท างาน โดยควรเน้นการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ประสบความส าเร็จในงานด้าน
อาเซียนภายในจังหวัด การถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ตัวชี้วัดภายในหน่วยงานสู่การท างานด้านอาเซียนอย่างชัดเจน 
และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างานอาเซียน โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.35, 0.34 และ 0.33 ตามล าดับและ 4) ด้าน
ทัศนคติ ควรเน้นการสร้างจิตส านึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน ความเข้าใจใน
ความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพ่ือนบ้านที่ใกล้กับจังหวัดที่ท างาน และความ 
ท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการท างานอาเซียนโดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.37, 0.36 และ 0.36 ตามล าดับ 

จากกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือค้นหาความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนาน โดยมีการเก็บข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องและวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขท าให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคเป็นหลักสูตรที่มาจากความต้องการร่วม (Common 
Need) ตามกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งติดชายแดนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจ าเป็นของบุคลากรภาครัฐ 
ตั้งแต่ระดับช านาญการถึงเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด โดยประกอบด้วย 7 หลักสูตร ดังต่อไปนี ้

1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐใน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านทักษะอาเซียน รองลงมา
เป็นบรรยากาศการท างานด้านอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามล าดับ 

2. หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐใน  6 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก
(กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เน้น 
ในขอบเขตเพ่ือการพัฒนาด้านทัศนคติเป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามล าดับ 

3. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่าง
(น่าน พะเยา อุตรดิตถ์) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เน้นในขอบเขตเพ่ือการพัฒนาด้านทัศนคติ 
เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามล าดับ 

4. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้านอาเซียนเป็นอันดับแรก
รองลงมาเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และบรรยากาศในการท างานด้านอาเซียน ตามล าดับ 

5. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐใน 4 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ 
ด้านอาเซียนมากที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บรรยากาศการท างานด้านอาเซียนและทัศนคติ
ต่ออาเซียน ตามล าดับ 

6. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี สระแก้ว) 
โดยมีความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพ่ือการพัฒนาด้านทักษะอาเซียนรองลงมา 
เป็นบรรยากาศการท างานด้านอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามล าดับ 

7. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส 
ยะลา สตูล ปัตตานี) โดยมีความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพ่ือการพัฒนาด้านทัศนคติ 
เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้ ตามล าดับ 
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ส่วนองค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย 1) ที่มาประกอบด้วยความส าคัญของการพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลงในสังคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในกลุ่มจังหวัด ผลการส ารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
อาเซียน 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรภาครัฐระดับช านาญการขึ้นไปถึงเชี่ยวชาญ
หรือเทียบเท่าท่ีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนในกลุ่มจังหวัด 4) ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย 3 หมวดวิชา หมวด
ความรู้ หมวดทัศนคติ และหมวดการปฏิบัติ  โดยมีหัวข้อวิชาและค าอธิบายหัวข้อวิชาในแต่ละหมวดตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 5) ตารางการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อวิชา วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลา
ฝึกอบรม 6) การประเมินติดตามผลการอบรมการฝึกอบรม ทั้งระยะหลังสิ้นสุดฝึกอบรมทันทีและติดตามผล 
ในการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม 1 เดือน 

 
2. ผลการด าเนินการจัดฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น 7 หลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีจ านวนรวม
ทั้งหมด 1,277 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภาครัฐระดับช านาญการ ร้อยละ 84.5 รองลงมาเป็นระดับช านาญ
การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ร้อยละ 14.7 และ 0.8 ตามล าดับ 

ผลการประเมินความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้าฝึกอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ระหว่าง ก่อนและหลัง การเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค พบว่า มีจ านวนผู้เข้าอบรมที่ส่งแบบทดสอบ 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งก่อนและหลังฝึกอบรมจ านวน 1,267 คนคิดเป็นร้อยละ 99.2 ของจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม
ทั้งหมด และพบว่าในกลุ่มรวมทั้ง 9 กลุ่มมีคะแนนความรู้เพ่ิมขึ้นเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 90.1 ผู้เข้าฝึกอบรม
มีคะแนนความรู้เท่าเดิมร้อยละ 5.2 และมีคะแนนความรู้ลดลง ร้อยละ 4.7 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
การเพ่ิมข้ึนของคะแนนความรู้ภายหลังการฝึกอบรมกับก่อนการฝึกอบรมด้วยการทดสอบทางสถิติค่าที ในกลุ่มรวม
พบว่า ภายหลังการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
( =13.40>=8.22) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t = 42.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อย 
ทั้ง 9 กลุ่ม พบว่าหลังการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t อยู่ระหว่าง 8.02*- 23.45*) รายละเอียดดังตาราง 1 

 

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาเซียนระหว่าง ก่อนและหลังฝึกอบรมในหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่ม 

 กลุ่มจังหวัดที่บุคลากร
ภาครัฐเข้าฝึกอบรม 

ระยะการ
ฝึกอบรม 

คะแนนสูงสุด - 
คะแนนต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

สถิติ 
ค่า t 

1. เชียงราย เชียงใหม่  
  ตาก แม่ฮ่องสอน 

ก่อนฝึกอบรม 4 - 13 8.13 2.28 23.49* 
หลังฝึกอบรม 9 - 20 16.44 2.67  

2. กาญจนบุรี ราชบุรี    
  เพชรบุรี 

ก่อนฝึกอบรม 3 – 14 8.32 2.31 13.11* 
หลังฝึกอบรม 6 – 18 12.58 2.58  

3. ประจวบคีรีขันธ์  
   ระนอง ชุมพร 

ก่อนฝึกอบรม 3 – 15 9.40 2.43 13.74* 
หลังฝึกอบรม 7 – 19 12.92 2.71  
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 กลุ่มจังหวัดที่บุคลากร
ภาครัฐเข้าฝึกอบรม 

ระยะการ
ฝึกอบรม 

คะแนนสูงสุด - 
คะแนนต่ าสุด 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

สถิติ 
ค่า t 

4. น่าน พะเยา อุตรดติถ ์ ก่อนฝึกอบรม 2– 14 7.45 3.39 16.11* 
หลังฝึกอบรม 6 – 19 14.16 3.07  

5. หนองคาย เลย บึงกาฬ  ก่อนฝึกอบรม 2 – 14 7.87 2.53 21.36* 
 หลังฝึกอบรม 7 – 19 13.40 2.30  

6. นครพนม มุกดาหาร    
  อ านาจเจริญ อุบลราชธาน ี

 ก่อนฝึกอบรม 2 - 14 7.96 2.13 19.07* 
 หลังฝึกอบรม 7 - 19 13.26 2.69  

7. สุรินทร์ ศรสีะเกษ 
   บุรีรัมย ์

 ก่อนฝึกอบรม 3 - 16 8.60 2.90 11.05* 
 หลังฝึกอบรม 8 - 20 12.81 3.36  

8. ตราด จันทบุรี  
   สระแก้ว 

 ก่อนฝึกอบรม 2 - 14 6.63 3.49 19.71* 
 หลังฝึกอบรม 5 - 20 14.22 3.12  

9. สงขลา นราธิวาส ยะลา    
  สตูล ปัตตาน ี

 ก่อนฝึกอบรม 3 - 15 9.40 2.42 8.02* 
 หลังฝึกอบรม 6 - 20 11.32 2.46  

กลุ่มรวม  ก่อนฝึกอบรม 2- 16 8.22 2.79 42.87* 
 หลังฝึกอบรม 6 - 20 13.40 3.05  

*p< .05 
 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนระหว่าง ก่อนกับหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 
1 เดือน พบว่า ในกลุ่มรวมที่ตอบแบบสอบถามกลับ (n = 1009) หลังการเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนสูงกว่าก่อนการเข้าฝึกอบรม (   = 3.34 >   = 2.69) (t = 34.31, *p < .05) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มแล้ว พบเช่นเดียวกัน คือ หลังการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 
ของทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (ค่า t อยู่ระหว่าง 7.94-13.24, *p < .05)  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน ระหว่างก่อนกับหลัง 
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค พบว่า ในกลุ่มรวม  (n = 1009) 
หลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนสูงกว่าก่อนการเข้าฝึกอบรม 
( =2.52 >   = 2.48) (t = 33.02, *p< .05) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มแล้ว พบเช่นเดียวกันว่า 
หลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t อยู่ระหว่าง 5.58-16.52) 

ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมในการสะท้อนผลการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เข้า
ฝึกอบรมในท้ายชั่วโมงของการจัดฝึกอบรม สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนี้ 

 
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม  
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ท าให้เกิดความรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน รวมทั้ง

สถานการณ์และศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน จุดแข็ง จุดอ่อนแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐกับพ้ืนที่
ชายแดนในการรองรับการเปิดการค้าระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ  
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และผลกระทบทางด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านตลอดจน
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วิธีการติดต่อทางการค้า และมีการเชื่อมโยงด้านคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้งการน าข้อจ ากัดในการเข้าสู่
อาเซียนไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบุคลากรรองรับอาเซียน ด้านการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น และแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนการอ านวยความสะดวกและ  
การบริการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนเพ่ือให้กลไกขับเคลื่อนไปได้จากระดับจุลภาคไปสู่
ระดับมหภาค 

1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ท าให้ทราบความเป็นมาของแต่ละประเทศ มีความรู้และความเข้าใจ 
ในด้านความเหมือนและอัตลักษณ์ ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ และความเชื่อในลัทธิ ศาสนา 
ต่าง ๆ ของประชาชนอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเพ่ือการเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะท าให้เกิดพัฒนาชุมชนโดยให้
ความส าคัญของปัญหาในชุมชนและค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อชุมชนที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 

1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ข้อตกลงระหว่างอาเซียน บทบาทของข้าราชการไทยและหลักธรรมาภิบาลในการท างานของข้าราชการที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เช่น กฎหมายสากล กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทางด้านการค้า ข้อควร
ระมัดระวังในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งแนวทางในการสร้างความมั่นคงในอาเซียนกฎหมายของประเทศ 
เพ่ือนบ้านและสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนต้องเรียนรู้ กล่าวคือ  แต่ละประเทศ
นั้นจะมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันและยังคงต้องท าความตกลงกันด้านกฎหมายในเชิงพ้ืนที่อีกมาก
และในอนาคตจะต้องมีการปรับให้เป็นไปในแนวทางเดียว เพ่ือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: น าความรู้ที่ ได้ไปปรับและประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณค่าเพ่ือให้มี

ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในอาเซียนโดยอาศัยการวิจัยมาเป็นส่วนช่วยในการต่อยอด และน าความรู้
ที่ได้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพและสถานการณ์  
ของจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 

2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี หรือเป็นเพ่ือนบ้านที่ดี จัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะด้าน และมีการจัดท าข้อมูล
ต่าง ๆ ทางด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ของประชาชนอาเซียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตและใช้
ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข และพยายามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตวิญาณแห่งอาเซียนร่วมกัน 

2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน บริหาร 
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกได้การน าความรู้ที่ได้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ไปเผยแพร่ให้ข้าราชการในส านักงานได้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือจะได้น าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่ละเมิด
ของกฎหมายของแต่ละฝ่ายรวมทั้งน ามาวางแผนจัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ในเรื่องแรงงาน
ต่างด้าว รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสมาชิกอาเซียน โดยสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางด้านการเมือง ความมั่นคง  เน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดข้ึนกับชุมชนตามแนวชายแดนและมุ่งสร้างความปรองดอง ไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความจริงใจ ก่อให้เกิดมิตรภาพ
ที่ดีแก่กันในสังคมอาเซียน ลดความขัดแย้งและช่องว่างทางชาติพันธุ์ถิ่นก าเนิด  
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สรุปและอภิปรายผล 
 หลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการ
ร่วม (Common Needs) ตามกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดที่ติดชายแดนให้สอดคล้องกับภารกิจตามพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
จ านวน 31 จังหวัด ท าให้บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความรู้ในการปฏิบัติงานอาเซียน ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน 
และพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียนที่เพ่ิมขึ้นเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของแต่ละจังหวัด
และเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่ให้ความส าคัญกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) และความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community 
หรือ ASCC) เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคช่วยเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและท าให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงาน ก.พ. 
ตามมติการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 โดยเน้นให้ข้าราชการได้มีความรู้ทักษะและ
สมรรถนะพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่
การให้ความรู้ ทักษะและสมรรถนะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผู้บริหารและข้าราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อมโดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ในการพัฒนาของแต่ละเสาหลัก และมีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เข้มข้นในทุกระดับ (มาฆะ ภู่จินดา, 
2556; วัชราพร รัตยานนท์, 2554) เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ .ศ. 2556-2561) 
เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เน้น 1) ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านการให้บริการ
ประชาชนความเป็นมืออาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ  
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 2) การส่งเสริมระบบการบริหารแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และ 3) การก้าวสู่สากล โดยการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2556) และกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง
แรงงาน ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เช่น หลักสูตร
อาเซียนศึกษา หลักสูตรทักษะการประชุมเจรจาในกรอบอาเซียน  การพัฒนาทักษะบัณฑิตเพ่ือรองรับ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เป็นต้น (ชาญวิทย์  ไกรฤกษ์, 2555) 

นอกจากนั้น หลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรหรือการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลในระบบราชการในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
เช่น สถาบัน The Civil Service College (CSC) ของประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดอบรมทักษะและความสามารถ
ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐ เช่น หลักสูตรภาวะผู้น า หลักสูตรผู้บริหารการบริหารรัฐกิจ ฯลฯ (Yip & 
Wilson, 2008) ส่วนประเทศบรูไนได้มีนโยบายที่จะให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
ต่อปี โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนคือ Civil Service Institute (CSI) ซึ่งท า
หน้าที่ในการด าเนินการฝึกอบรมรวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน าออกแบบและจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง  ๆ และ 
Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA) (ส านักงาน ก .พ ., 2556) เป็นต้น  ดังนั้น
หลักสูตรฝึกอบบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรภาครัฐ 
ในส่วนภูมิภาคมีความรู้ในการปฏิบัติงานอาเซียน ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน และพฤติกรรมการท างานด้านอาเซียน 
ทีเ่พ่ิมข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1. ส่วนราชการและหน่วยงานจังหวัด ควรส่งเสริมให้มีโครงการหรือการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ  

ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภารกิจ พ้ืนที่ และลักษณะงานในบริบท
อาเซียนในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยควรท าการส ารวจข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของบุคลากรในหน่วยงาน
ก่อนที่จะมีการริเริ่มและด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ส่วนราชการและหน่วยงานจังหวัด ควรมีการให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และศึกษาวิจัยพัฒนา
ระบบบริหารงาน มาตรฐานการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับประชาคม
อาเซียน โดยเน้นความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของข้าราชการและ 
ส่วนราชการให้มีความพร้อมและคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ทั้งระดับระบบ (System Level) ระดับกลุ่ม 
(Group Level) และระดับบุคคล (Individual Level)  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคหรือนักวิจัยพ้ืนที่ ควรมีการน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ซ้ า 
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม 

2. หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคหรือนักวิจัยพ้ืนที่ ควรมีการติดตามผลในระยะยาว 6 เดือน 12 เดือน 
เพ่ือศึกษาความคงทนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการท างานด้าน
อาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค โดยมี Booster Session เป็นระยะ ๆ 

3. หากนักวิจัยที่ท าการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงทดลองหรือปฏิบัติการ ควรออกแบบให้มีกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะท าให้เห็นประสิทธิผลของหลักสูตรชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานที่ก ากับงานด้านทรัพยากรบุคคล สามารถน ารูปแบบการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบเช่นนี้ไปใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน  ๆ เพ่ือเตรียมข้าราชการ 
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลได้  
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