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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ศึกษาปัจจัยการบริหาร
จัดการที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 221 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู้ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
พร้อมจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์ในการท างานไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3) ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วม โดย
สามารถท านายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 58.60 (R2 = .586) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) 
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านภาษาให้กับบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการบริหารจัดการ, ความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the readiness’s level to ASEAN community 
amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et province, 2) to compare the 
readiness to ASEAN community amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et 
province, 3) to study administrative factors affecting the readiness to ASEAN community amongst the local 
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government officials in Phon Thong district, Roi Et province, and 4) to recommend for improvement of the 
readiness to ASEAN community amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et 
province. The samples were 221 officials. The research instruments used were questionnaires. Statistical 
tools employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent-samples t-test, One-
Way ANOVA, stepwise multiple regression and content analysis to analyze qualitative data. The main 
research findings revealed that; 1) The overall result of readiness to ASEAN community was in a high level, 
the attitude was ranked the highest, followed by the skills, and the knowledge was in the lowest rank. 2) 
The readiness to ASEAN community classified by sex, education, position, division, and working experience 
were not difference, and age was significantly difference at the .05 level. 3) Two administrative factors 
consisted of the skills and the share values affected the readiness to ASEAN community which could 
totally explain the dependent variables at 58.60 (R2 = .586) with .05 level of statistical significance. And 4) 
the recommendations for improvement of the readiness to ASEAN community mainly included; the 
organization should provide language training and technology skills training to local personnel, and 
promote to adopt new technologies using in the offices. 
Keywords : Administrative factors, the Readiness, ASEAN community, Local Government Organization 
 
1. บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) อัน
เป็นผลพวงมาจากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Information and Communication Technologies: 
ICTs) ได้มีส่วนส าคัญท าเกิดการเข้าสู่สังคมแห่งการรวมตัว
กันในระดับภูมิภาคของแต่ละมุมโลกที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกั น เพื่ อสร้ างพลั งอ านาจต่ อรองและเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศทุก 
ด้าน เช่น การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆในทวีปยุโรป 
ก่อตั้งเป็นสหภาพยุโรป (European Union-EU) ในปี พ.ศ. 
2535 ภายใต้สนธิสัญญามาสทริชต์ การรวมกลุ่มของ
ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา ก่อตั้งเป็น สหภาพแอฟริกา 
(African Union: AU) ในปี พ.ศ.2544 ที่เดอร์บัน ประเทศ
แอฟริกาใต้ เช่นเดียวกันกับในปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทย
ของเราก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) อันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่เกิด
จากความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แวดวงการวิชาการเรียกกันว่า 
“ความสัมพันธ์แบบภูมิภาคนิยม (Regionalism)” ของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations) ที่ประกอบด้วย 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย 
(2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย 

(2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียดนาม (2538) 
ลาว (2540)  พม่า (2540)  และกัมพูชา (2542) โดยมุ่งหวัง
ผลความเจริญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความมั่นคงในอาเซียน ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนคนไทยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน  
 นอกจากประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเราแล้ว ประชาคมอาเซียนยัง
ท าให้หน่วยงานท้ังในระดับภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
ต่างได้รับผลกระทบกันโดยถ้วนหน้าไปด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งหน่วยงานในระดับท้องถิ่นของรัฐที่ เรียกว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อันประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด การ
รวมเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากประชาชนจะมีความความต้องการที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา สาธารณูปโภค ฯลฯ 
ท าให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะให้เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นดังกล่าวให้ได้อย่างกลมกลืนมากที่สุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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 อย่างไรก็ดี เรื่องการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ถูกน ามาบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบัน ซึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.
2561) ได้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: 
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนนั้นได้มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุก
ของสังคมร่วมกัน ซึ่งมีกลยุทธ์รองรับที่ส าคัญโดยเฉพาะใน
กลยุทธ์ 7.1.3 ที่ว่าส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเตรียมความพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการ
พัฒนาข้าราชการอย่างมีระบบ เน้นความส าคัญของความ
ร่ วมมื อในการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถของข้าราชการและส่วนราชการให้มีความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มี คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  (ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) [1] 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ภูมิภาค หรือแม้แต่ส่วนท้องถิ่นเองในการที่จะ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติต่อประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ ์
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพร้อมและเปรียบเทียบ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด และความ
พร้อมดังกล่าวมีความแตกต่างกันหรือไม่ มีปัจจัยการ
บริหารจัดการใดบ้างที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงศึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นท่ีใกล้เคียง
หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
2.4  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็นเทศบาลต าบล จ านวน 6 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 แห่ง รวม 15 แห่ง 
จ านวนบุคลากรรวม 497 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 221 
คน ค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 



66                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559         
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทาง
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ทั้งนี้ 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด จ านวน 60 ข้อ 
เท่ากับ .96   
 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการโดย
ขอหนั ง สื อ อนุญ าต ให้ เ ก็ บ ข้ อมู ล จ ากอธิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อน าส่งนายกเทศมนตรี
ต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆในพื้นที่
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมแบบสอบถามให้
เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่างและลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปล
ผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิต ิพร้อมทั้งค าบรรยาย 
ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูลแยก
ตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ในรูปแบบการ
พรรณนาบรรยาย  
3.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูล
ประเภทแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท า
การเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย (1) 
การวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา โดยใช้การหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตาม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ independent-samples t-test, 
F-test (One way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน 
(Stepwise)  
3.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความพร้อม
มากที่สุดคือ ด้านเจตคติ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ส่วน
ด้านที่มีระดับความพร้อมต่ าสุดคือ ด้านความรู้ โดย
สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้านดังน้ี 
4.1.1  ด้านความรู้ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความรู้
ความหมาย และความส าคัญของประชาคมอาเซียนและ
กฎอาเซียน มีความรู้ถึงความส าคัญในความร่วมมือของ
อาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความรู้และเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน รองลงมาได้แก่ มี
ความรู้และเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีความรู้
และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประเทศสมาชิก
อาเซียน (7 ประการ)  
4.1.2 ด้านทักษะ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง รองลงมา
ได้แก่  มีการปรับตั วให้ เ ข้ ากับผู้ ร่ วมงานที่มี ค วาม
หลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีความสามารถสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่ม
อาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 
4.1.3  ด้านเจตคติ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน รองลงมาได้แก่ มี
ความตระหนักในความเป็นอาเซียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่ าสุดได้แก่ มีการสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์น า
พัฒนาประชาคมอาเซียน 
 
4.2  ผลการเปรียบ เทียบความพร้ อมในการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์การท างานไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน จ านวน 2 
ด้าน คือ ด้านความรู้ และด้านเจตคติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
4.3  ปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วม มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .344 (R = .344) 
มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.60 (R2 = .586) 
ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วมสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 58.60 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 
.505 (SEest = .505) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ เท่ากับ 1.555 (a = 1.555) การทดสอบ
นัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณมีค่า
เท่ากับ 57.076 (F = 57.076) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก าหนดไว้ 
 
4.4  ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดที่ส าคัญได้แก่ หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านภาษาให้กับบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการฝึกทักษะ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องดังกล่าว มีประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายในท่ีนี้ดังน้ี 
 
5.1 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีระดับความพร้อมมากที่สุดคือ ด้านเจต
คติ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ส่วนด้านที่มีระดับความ
พร้อมต่ าสุดคือ ด้านความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดีทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติต่อประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ี บุคลากรก็ได้รับความรู้ความเข้าใจจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันอีก
ด้วย ท าให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง 
รวมถึงมีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็น
อาเซียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธีร์วิสิฐ มูลงาม
กูลจ์ และคณะ [2] ที่ท าการวิจัยเรื่องการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาองค์การสู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 
5.2 ผลการเปรียบ เทียบความพร้ อมในการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์ในการท างานไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 ซึ่งมีประเด็นน ามาอภิปราย ดังน้ี  
5.2.1  ด้านเพศ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเสมอภาคระหว่างบุคลากรที่เป็น
ชายและหญิง อันท าให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และเจต
คติต่อประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี จึงท าให้เพศไม่มีผล
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว เถื่อนเภา [3] 
ที่ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A9%C5%D5%C2%C7%20%E0%B6%D7%E8%CD%B9%E0%C0%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


68                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559         
 

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
5.2.2  ด้านอายุ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะบุคลากรมีความรับรู้ใน
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน อันส่งผลท าให้มีความ
พร้อมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกันไป
ด้วย โดยบุคลากรกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีความ
พร้อมด้านความรู้ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่า บุคลากรกลุ่มที่มีอายุ 30 – 40 ปี ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ากลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการรับรู้ในเรื่องอาเซียน
มานานมากแล้วก่อนหน้าที่จะรวมกันเป็นประชาคม
อาเซียน ส่วนในด้านเจตคตินั้นบุคลากรกลุ่มอายุ 41-50 
ปี มีความตระหนักในความเป็นอาเซียนมากกว่ากลุ่มที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภชพน 
เช่ือมทอง [4] ที่ท าการวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พร้อมในด้านการเป็นนานาชาติแตกต่างกัน 
5.2.3  ด้านระดับการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะ
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท าให้สามารถเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน 
และเข้าใจในประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดีในลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ระดับการศึกษาไม่มีผลดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศ ทิวารัศชัย [5] ที่ท าการ
วิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในช้ัน
เรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกอง
เรือยุทธการสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวุฒิการศึกษามีความต้องการไม่แตกต่างกัน 
5.2.4  ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด พบว่า 
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดทุกแห่งต่างก็มีการ
ตระหนักและให้ความส าคัญกับความพร้อมของการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นไปตามกระแสหลักของการ
บริหารราชการไทยที่ทุกหน่วยงานจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับบริบทประชาคมอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบ
ราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดไม่มีผลดังกล่าว  
5.2.5  ด้านสถานะ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  น่าจะเป็นเพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ผู้บังคับบัญชาลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาขึ้นในหรือนอก
หน่วยงาน อันส่งผลท าให้บุคลากรไม่ว่าจะมีสถานะใด
ย่อมมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็น
อย่างดี จึงท าให้สถานะไม่มีผลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจารุวรรณี แพร่สรีสกุล [6] ที่ท าการวิจัยเรื่อง
สภาพและแนวทางการบริการสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
5.2.6  ด้านส านัก/กองที่สังกัด พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็น
เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรใน
ทุกๆหน่วยงาน อันท าให้บุคลากรมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี จึงท าให้ส านัก/กองที่
สังกัดไม่มีผลดังกล่าว  
5.2.7  ด้านประสบการณ์ท างาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็น
เพราะว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานมากกว่า 6-10 ปี ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อ
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ท าให้สามารถปรับตัวเพื่อ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
จึงท าให้ประสบการณ์ท างานไม่มีผลดังกล่าว  
 
5.3  ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และปัจจั ยด้ านค่ านิยมร่ วม สามารถอภิปรายผล
ตามล าดับที่ของสมการถดถอยดังน้ี 
5.3.1  ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ กรณีที่
พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า 
หน่วยงานมีการพัฒนาหรือฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความ
ช านาญของบุคลากรเป็นประจ า ท าให้บุคลากรมีความ
ตื่นตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน ท าให้หน่วยงานมี
บุคลากรที่มีความช านาญพิเศษหรือมีขีดความสามารถ
โดดเด่นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงท าให้ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุชิดา พลายอยู่วงษ์ [7] ที่ท าวิจัยเรื่อง
ความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศ
สายอีสาน-เหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความ
พร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศสายอีสาน-
เหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.3.2  ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม กรณีที่พบความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกับความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ 
อธิบายได้ว่า เนื่องจากบุคลากรมีความยึดมั่นในหลักความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีการน าค่านิยมร่วมไปด าเนินงาน

ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยึดถือค่านิยมร่วม
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม  และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และเพียรอุตสาหะ นอกจากนีอุ้ดมการณ์หรือค่านิยมร่วมใน
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงท าให้
ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์และคณะ [8] ที่ท าวิจัย
เรื่องการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของผู้น าชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความ
พร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผลการวิ จั ยพบว่ า 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย ค่านิยม
ร่วม และทักษะบริหารมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหาร
ของผู้น าชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1  ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับของหน่วยงานมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการก่อตั้ งประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจัด
กิจกรรมอบรมหรือสัมมนาขึ้นในหรือนอกหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้างและกลไกลในการ
ด าเนินงานของอาเซียน พร้อมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และหน่วยงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น
ภายใต้บริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน  
6.1.2  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและ
ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา อัน
ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ด้านภาษาดังกล่าวด้วยการพัฒนารูปแบบหลักสูตรอบรม
ทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านระยะสั้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาลาว หลักสูตรพัฒนา
ทักษะภาษากัมพูชา เป็นต้น    
6.1.3  ผู้ บ ริ ห ารควรสนับสนุ น ให้ บุ คล ากรสร้ า ง
ความรู้สึกจากประสบการณ์น าการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และมีความตระหนักในความเป็นอาเซียน ซึ่ง
อาจด า เนินการดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเน้นให้บุคลากรได้รับ



70                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559         
 

ประสบการณ์ตรง และมีโอกาสค้นพบด้วยตนเองให้มาก
ที่สุด ยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาตามความสนใจของ
บุคลากรแต่ละคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกคิด
ด้วยการใช้ค าถามปลายเปิด และยอมรับความคิดเห็นที่
หลากหลายของเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
6.1.4  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
หรือฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อ
เพิ่มพูนความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ า เสมอต่อเนื่อง  เพื่ อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม โดยอาจเชิญบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความช านาญ
หรือมีขีดความสามารถโดดเด่นมากขึ้น  
6.1.5  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลัก
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยการน าค่านิยมร่วมไป
ด าเนินงานในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพียรอุตสาหะ รวมตลอดทั้งมี
อุดมการณ์หรือค่านิยมร่วมในการด าเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1  ควรขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาให้มากขึ้น 
หรือครอบคลุมทุกๆพื้นท่ี เพื่อจะท าให้ทราบองค์ความรู้ที่
มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการศึกษาวิจัย  
6.2.2  ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน และมีความลึก
กว่าข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน 
6.2.3  การศึกษาวิจัยในเรื่ องการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอีกหลายมิติ 
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาหลายๆปัจจัยให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
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