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แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
ในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกังาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
 วิธีด�าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2  
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key  
Informants) โดยเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือตัวผู้วิจัย (Researcher 
as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา (2549) กล่าวว่าเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์ที่ดีคือ ตัวผู้สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง ได้แก่ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คือ กลุ่มผู้บังคับบัญชา จ�านวน 10 คน และ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
และ ระยะที่ 3 การประมวลผลข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน 
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม ในประชาคมอาเซียน พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพล 
ของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึกซึ้งเท่าไรนัก ในด้านการปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ  
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และในด้านการเพิ่มพูนความสามารถด้วยงานที่มีปริมาณมาก ก�าลังพลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลา
ไปฝึกอบรมมากนัก วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผล 
ของส�านกังานอาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ด้านการวางแผนงาน 
ควรก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผนบุคลากรให้ละเอียด  
ชดัเจนมากขึน้ และด้านการเพิม่พนูความสามารถควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในทกุโอกาสการปฏบิตังิาน  
เช่น การเดนิทางไปประชมุ และให้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีนให้มากทีส่ดุ ศกึษาภาษาองักฤษ 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่     ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ก�าลังพลที่มีศักยภาพ ก�าลังพลที่มีการศึกษาสอดคล้อง 
กบังานทีท่�า เช่น จบรฐัศาสตร์ จบด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กับงาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่า

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิผล, การปฏิบัติหน้าที่, ข้าราชการ, การพัฒนา, ศักยภาพ, อาเซียน

Abstract
 The objectives of this study were to study the effectiveness of office of  
ASEAN affairs, office of Policy and Planning in the ASEAN Community, to study the 
solutions to problems and recommendations of efficient implementation of office  
of ASEAN affairs, office of Policy and Planning in the ASEAN Community, and to study 
the development of the effectiveness of office of ASEAN affairs, office of  Policy and 
Planning in the ASEAN Community.
 The study was divided into three phases; Phrase 1 Documentary Research 
by study documents, theories and related research; Phrase 2 Qualitative Research 
by In-depth Interview, which the key informants are ten commanders and twenty 
officers who are currently working for the office of ASEAN affairs, office of Policy and 
Planning; and Phrase 3 data processing and writing report.
 From the results of the study indicated that, the effective functioning of 
the ASEAN Secretariat The ASEAN Defense Force Policy and Plan Office found that 
in terms of planning, the ASEAN Heads of Staff did not know the depth of ASEAN 
mechanisms. Then in terms of performance, networking, coordination. it takes time 
to create familiarity and confidence. Moreover, in terms of capacity expansion with 
a lot of work.  there is not much time for training effectively. The Solutions to  
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Problems and Suggestions of Effective Duties of the ASEAN Offices The Department  
of Defense Policy and Plan in the ASEAN Community found that the planning  
should comprise obvious objectives, the human development should be clearly 
and thoroughly planned, and for training, a staff should be involved in every aspect 
of their work, improve English proficiency, and study. the guidelines of the ASEAN 
Secretariat for effectively perform.  The Department of Defense Policy and Plan in 
the ASEAN Community found that the potential military personnel.

Keywords:  Effectiveness, Performance, Officers, Development, Potential, ASEAN

ที่มาและความส�าคัญ
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท�าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ภายใต้ปัญหาการเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท�าให้ประเทศ
ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตระหนัก และเห็นควรที่จะจับมือกันสู ้กับปัญหาทั้งใน 
และนอกภูมิภาค ท�าให้เกิดการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations) หรอื อาเซยีน (ASEAN) เป็นองค์การทางภมูริฐัศาสตร์และเศรษฐกจิ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ราชอาณาจกัรไทย เนการาบรไูนดารสุซาลาม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรฐัสงิคโปร์ และสาธารณรฐั อนิโดนเีซยี อาเซยีนมพีืน้ทีร่าว 4,435,670 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิด
เป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นล�าดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี 
 ทั้งนี้ อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างโอกาสในการเพิ่มอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ�ารงรักษาสันติภาพ
และความมัน่คงในภมูภิาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพพิาทระหว่างประเทศสมาชกิอย่างสนัต ิและ
เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อความท้าท้ายด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายของทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ภาษา และ



บท
คว

าม
ที่ 

3
116     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ประวตัศิาสตร์ รวมถงึความแตกต่างของระบบการเมอืง เศรษฐกจิและการปกครอง ความหลากหลาย 
ดังกล่าวของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งอิทธิพลจากการตกเป็นเมืองขึ้นในอดีต ส่งผลให้
ประเทศในภูมิภาคในปัจจุบันมีลักษณะการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนอกจากระบบการเมือง 
และสังคมที่ต่างกันดังกล่าว ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจของ 
แต่ละประเทศในภูมิภาคยังมีระดับที่แตกต่างกันอีกด้วย (Kuhonta, Erik. Etal, 2008) ซึ่งต่อมา 
ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาในปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 
ในการผลักดันความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้เป็นเอกภาพร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก หากประชาคมอาเซียนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองและ 
ความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคมแล้วนัน้ จะช่วยผลกัดนัให้อาเซยีนมคีวามแขง็แกร่งมากขึน้
และยังเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกอีกด้วย
 ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมก่อตัง้เมือ่ปี 2526 โดยแรกเริม่มหีน้าทีพ่จิารณา เสนอความเหน็  
วางแผน อ�านวยการ จดัท�า ประสานงาน และก�ากบัการให้หน้าทีข่องฝ่ายอ�านวยการทีเ่กีย่วกบันโยบาย
ด้านการทหารแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ แผนโครงสร้างกองทัพไทย แผนการระดม 
สรรพก�าลัง การจัดการก�าลังพล การโยธาธิการ การรักษาความปลอดภัยของกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการด้านการอุตสาหกรรมและการพลังงานทหาร มีผู้อ�านวยการ 
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงขยาย
โครงสร้างหน่วยมาเรือ่ย ๆ  จนเมือ่ปี 2553 ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขโครงสร้างการจดัและอตัราก�าลงัพล  
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม เพื่อจัดตั้ง “กองอาเซียน” 
เป็นหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ อีก 1 ส่วนราชการ รับผิดชอบงานกิจการ
อาเซียนโดยตรง และเมื่อปี 2557 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยที่มีสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สามารถรองรับต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะงานกจิการอาเซยีน ซึง่เป็นการบรูณาการงานทีเ่กีย่วข้องกบัเสาหลกั 3 เสา 
ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการด�าเนินงานในเสาประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม จึงได้ส�านักงานใหม่ ชื่อว่า  
ส�านักงานอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  
โดยหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้าราชการทหารส�านักนโยบายและแผนกลาโหม โดยเฉพาะ 
จากส�านักงานอาเซียน จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันประเทศสมาชิกอื่นมากขึ้น เพราะ 
ความร่วมมอืต่าง ๆ  จะเกดิมากขึน้ในทกุมติ ิและภาษาทีจ่ะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชมุ กค็อื 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางครั้งจะเห็นได้ว่า ในการพบปะต่าง ๆ ยังจ�าเป็นต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร ดังนั้น 
สิง่ทีภ่าคราชการไทยจะต้องรบีปรบัตวัอย่างรวดเรว็กค็อื ทกัษะภาษาองักฤษ และเราจะต้องพยายาม
ทีจ่ะรูจ้กัประเทศเพือ่นบ้านมากขึน้ ซึง่เป็นประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนัทัง้นัน้ เราจะต้องรูจ้กัภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น หน่วยงาน
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 จากสาเหตุความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา 
ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผน 
กลาโหมในประชาคมอาเซียน
 2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้และข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน  
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม ในประชาคมอาเซียน

นิยามศัพท์
 ประสทิธผิล หมายถงึ ความสามารถในการการด�าเนนิงานใด ๆ  หรอืปฏบิตักิจิกรรมใด ๆ  แล้ว 
ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และต้องมี
ประสิทธิผลในการท�างานในระดับสูงหรือต�่าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งในด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ภารกิจหน้าที่ที่ถูกก�าหนดขึ้นมาควบคู่กับต�าแหน่งทางสังคม
ในสถาบัน ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามภารกิจ
หน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้เฉพาะต�าแหน่งนั้น ๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น ๆ  
ต้องน�าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ในบทบาท
หน้าที่ดังกล่าว
 ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คือ 
วัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่เป็นกุญแจ 
ที่น�าไปสู่ผลก�าไร เพราะเป็นการท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เป็นการปฎิบัติหน้าที่อย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่ 
การปฎิบัติหน้าที่หนักขึ้น 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย  
บรไูน พม่า ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี ลาว เวยีดนาม สงิคโปร์ และอนิโดนเีซยี อาเซยีนมพีืน้ทีร่าว 4,435,618 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 625 ล้านคน
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 ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม หมายถึง องค์กรน�าในการสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง พิจารณาเสนอความเห็น อ�านวยการ และด�าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ในระดับกระทรวง 

ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายที่ศึกษา
 พื้นที่การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่หน่วยงานกองความมั่นคงอาเซียน ส�านักงาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นี ้มุง่ศกึษาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกันโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน

ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
 ประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ในการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงาน
อาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหม ทีเ่ป็นข้าราชการชัน้สญัญาบตัร คอื กลุม่ที ่1 กลุม่ผูบ้งัคบับญัชา 
จ�านวน 10 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม และกลุ่มที่ 2  
กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

ระยะเวลาที่ท�าวิจัย
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

วิธีการศึกษา
 วิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพของส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
ในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม” เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัยเอกสาร
 1. ผลงานวจิยั บทความวชิาการทีเ่กีย่วข้อง เอกสารประกอบการสมัมนา เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการ รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. เอกสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข่าวสาร บทความ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์เชิงลึก
 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักส�านักนโยบายและแผนกลาโหมที่ปฏิบัติหน้าเกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน

ประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บังคับบัญชา จ�านวน 10 คน หน่วยงานส�านักงาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน  
หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม

เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure  
interview protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interviews) จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ และเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือ 
ตัวผู้วิจัย (Researcher as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา (2549)  
กล่าวว่าเครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่ดีคือ ตัวผู้สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง 
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง การใช้ประสบการณ์การท�างานของผู้วิจัยจะช่วย 
เอื้ออ�านวยต่อกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสร้างทฤษฎี 
เพื่ออธิบายหรือหาข้อสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
 งานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic  
Induction) คือ การตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือปรากฎการณ์ที่มองเห็น 
เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึง ลงมือสรุป
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ผลการศึกษา
 1. ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน 
พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพลของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึก
ซึง้เท่าไรนกั ในด้านการปฏบิตังิานการสร้างเครอืข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความคุน้เคย ความไว้เนือ้เชือ่ใจ และในด้านการเพิม่พนูความสามารถด้วยงานทีม่ปีรมิาณมาก ก�าลงั
พลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลาไปฝึกอบรมมากนัก
 2. วธิกีารแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกังาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ด้านการวางแผนงานก�าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผนบุคลากรให้ละเอียด และ 
ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ต�าแหน่ง และด้านการเพิม่พนูความสามารถควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในทกุโอกาสการปฏบิตังิาน เช่น  
การเดินทางไปประชุม และให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้มากที่สุด ศึกษาภาษาอังกฤษ
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบาย
และแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ก�าลงัพลทีม่ศีกัยภาพ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กบังานทีท่�า เช่น จบรฐัศาสตร์ จบด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กับงาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่า

อภิปรายผล
 การอภิปรายผลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ คือ
 1. เพือ่ศกึษาปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลการปฏบิตัหิน้าทีข่องส�านกันโยบาย
และแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน  
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพล 
ของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึกซึ้งเท่าไรนัก ในด้านการปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และในด้านการเพิ่มพูนความสามารถด้วยงานที่มีปริมาณมาก ก�าลังพลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลา
ไปฝึกอบรมมากนัก ซึ่งในประเด็นนี้ได้สอดคล้องกับ กิติพันธ์ รุจิรกุล (2529) กล่าวว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดับการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมี 
การแบ่งสันปันส่วนงานที่จะต้องปฏิบัติออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยหรือผู้น�าหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบงานตามลักษณะหน้าที่ของตนที่แตกต่างกัน ในการปฏิบัติงานที่ต่างชนิด ต่าง
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หน้าที่ ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งจะท�าให้ผู้น�ามีความสนใจ มีทักษะ  
มีความรู้ มีทัศนะ และมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกันไปและได้สอดคล้องกับทฤษฎี 
หมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) ซึ่ง ลิเคิร์ท (Likert, 1973 อ้างถึงใน สมคิด บาง
โม, 2539) กล่าวว่า 1. การท�างานเป็นกลุม่จะช่วยให้งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และท�าให้มแีรงจงูใจ 
ในการท�างานมากขึ้นอีกด้วย 2. การท�างานเป็นกลุ่มใช้ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
หมุดเชื่อมโยง คือผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทน และ 3. การงานแผนและการแก้ปัญหาเป็นเรื่องกลุ่ม  
ให้กลุ่มตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม จะท�าให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ผูกพัน ยอมรับ
นับถือกัน

 2. เพือ่ศกึษาวธิกีารแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิล
ของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า  
ด้านการวางแผนงานก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผน
บุคลากรให้ละเอียด และชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง และด้านการเพิ่มพูนความสามารถควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในทุกโอกาสการปฏิบัติงาน เช่น การเดินทางไปประชุม และให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
อาเซยีนให้มากทีส่ดุ ศกึษาภาษาองักฤษซึง่ในประเดน็นีไ้ด้สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมัฤทธิ ์ สขุสงค์  
(2545) ได้พบว่า ผูบ้รหิารถอืเป็นกลุม่บคุคลทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กรหรอืหน่วยงาน เป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่อความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวขององค์กร ผูบ้รหิารทีเ่ฉลยีวฉลาดบรหิารงานเก่ง มมีนษุย์สมัพนัธ์ดี  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกลยุทธ์ที่ดี ย่อมได้เปรียบกว่าองค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความสามารถน้อยกว่า 
การพัฒนาตนเองของนักบริหารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
เพือ่จะได้ปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที ่เตม็ก�าลงั เตม็ความสามารถ ซึง่จะส่งผลต่อความส�าเรจ็ขององค์กร
ต่อไป และสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2564 คือ การพัฒนา 
กระทรวงกลาโหมให้มคีวามพร้อมและขดีความสามารถในการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีน เป็นการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมโดย จัดให้มีหลักสูตรหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากร 
เข้ารับการศึกษาด้านภาษา สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ของประเทศสมาชิกอาเซียน เผยแพร่
ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอืน่ ๆ   
รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรมความร่วมมอืของประชาคมอาเซยีน ให้บคุลากรในกระทรวงกลาโหมได้รบัรู้
และเกดิความเข้าใจ เป็นต้น และได้สอดคล้องกบั แนวคดิของกลูคิ และ เออร์วคิ (Gulick & Urwick, 
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1937) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ 7 ด้านด้วยกัน เรียกย่อ ๆ ว่า POSDCoRB วิธีการ
บริหารที่ดีที่สุด กูลิค และ เออร์วิค ได้สรุป ไว้ใน “Papers on the Science of Administration”  
ในปี ค.ศ. 1937 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้น ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 2. การจัดองค์การ  
(Organizing) หมายถึง การจัดท�าโครงสร้างแบบเป็นทางการของอ�านาจหน้าที่การสั่งการ ซึ่งใช ้
ในการจดัแบ่งการก�าหนดและการประสานของหน่วยงานย่อย ๆ  เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ตัง้ไว้ 
3. การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดการด้านบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การรับเข้าท�างาน 
การฝึกอบรม และการรักษาสภาพการท�างานได้ดีเสมอ 4. การอ�านวยการ (Directing) หมายถึง 
การด�าเนินการในการตัดสินใจและสั่งการให้กิจการต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  
ทัง้ในลกัษณะทัว่ ๆ  ไป และในลกัษณะเฉพาะรวมทัง้ค�าแนะน�าซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นผูน้�าของหน่วยงาน 
5. การประสานงาน (Coordination) หมายถงึ การร่วมมอืกนัในการปฏบิตังิานใน ส่วนต่าง ๆ  ให้ประสาน 
สอดคล้องและกลมกลืน 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การจัดท�าบันทึกการรายงานและ 
การตรวจสอบ 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณในรูปของ 
การวางแผนการเงิน การท�าบัญชี และการตรวจสอบ      

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักนโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน
อาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ก�าลงัพลทีม่ศีกัยภาพ ก�าลงัพล 
ที่มีการศึกษาสอดคล้องกับงานที่ท�า เช่น จบรัฐศาสตร์ จบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้องกบังาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่าซึง่ในประเดน็นีม้คีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงาน 
ให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จ 
ของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารที่ต้องค�านึงถึง 
เพราะด้านความต้องการในการปฏบิตัหิน้าทีย่่อมส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพของงานดยีิง่ขึน้ ซึง่มทีฤษฎี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการหรอืสิง่จงูใจผูป้ฏบิตัหิน้าที ่โดยมุง่อธบิายถงึองค์ประกอบต่าง ๆ  ทีเ่ป็นสิง่ 
ทีท่�าให้บคุลากรเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน ทุม่เทความรู ้ความสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ และ
เอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และความซื่อสัตย์ในองค์กร 
  และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของ
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบาย
และแผนกลาโหม ประกอบด้วย 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2. ด้านการ
วางแผนงาน 3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 4. ด้านการเพิ่มพูนความสามารถ  
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การศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Schermerhorn เซอร์เมอร์ฮอร์น ได้แก่
  1. คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคล ความรู ้และทกัษะประสบการณ์ในการท�างาน ซึง่จะสมัพนัธ์ 
กับการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลต้องเหมาะกับงานนั้น จึงจะส่งผลให้
เกิดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีได้ โดยงานเกี่ยวกับอาเซียนถ้าผู้ปฏิบัติงานจบการศึกษา 
จากสาขาที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็จะเรียนรู้งาน เข้าใจงานได้เร็ว
กว่าผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาอื่น
 2. ความพยายามในการท�างานของบุคคล พบว่า ความตั้งใจเต็มใจของบุคคลต่องาน 
ที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ ความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้
เพิม่เตมิเกีย่วกบังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ท�าให้ก�าลงัพลในหน่วยงานมศีกัยภาพสามารถท�างานใหญ่ได้
 3. การสนบัสนนุจากองค์กร พบว่า การให้โอกาส การสนบัสนนุการฝึกอบรมต่าง ๆ  สิง่เหล่านี้ 
จะมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรก�าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 3. ผู้ปฏิบัติงานควรรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประสทิธผิลของส�านกันโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม”  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ควรศกึษาวจิยัเพือ่เป็นต้นแบบในการพฒันาประสทิธผิลการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ
ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ข้าราชการ เพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบประโยชน์สงูสดุในการปฏบิตัริาชการของข้าราชการภายในหน่วยงาน 
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