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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ไดศึกษาฐานะและความสัมพันธของทีม
ประเทศไทยที่ดําเนินการอยูในประเทศญี่ปุนในชวง 7 ปที่ผานมา  โดยมีหนวยงานที่ปฏิบัติงาน
รวมกันจากสํานักงานตาง ๆ ถึง 14 หนวยงาน มีความหลากหลายในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสามารถดําเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ดานตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องดวยดี  ทั้งในภารกิจดานเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ภารกิจดาน
การทูตเชิงวัฒนธรรม และการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทย โดยตั้งวิสัยทัศน “การนําความเปน
ไทยเขาสูทุกอนูของสังคมญี่ปุน”  โดยมีเสาหลักสําคัญ คือ ความเปนผูนําของเอกอัครราชทูตในการ
ขับเคลื่อนกลไกการบริหารทีมประเทศไทย 
 หลักการในการจัดการเพื่อสนับสนุนการทํางานของทีมประเทศไทยใหเปนระบบและ
กอใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานรวมกันในรูปแบบบูรณาการของทุกสํานักงาน โดยไดแบงภารกิจ
ของทีมประเทศไทยออกเปน 3 กลุม คือ ภารกิจดานการสงเสริม ภารกิจดานวิชาการ (policy 
recommendations)  ภารกิจดานการคุมครองและบริการสาธารณะ กลไกของการขับเคลื่อน ภารกิจ
ดังกลาว คือ การประชุมทีมประเทศไทย การประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ และการประชุมภารกิจ
ดานการเมือง และความมั่นคง 
 ในแงของเครื่องมือ (tools)  ในการขับเคลื่อนการทํางานในเชิงรุกในความสัมพันธไทย – 
ญ่ีปุนใหบรรลุเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตรที่วางไว ซ่ึงแปลออกมาในรูปของงบประมาณ
โครงการสนับสนุนภารกิจดานตางประเทศแบบบรูณาการ (Foreign Mission Integrated Project : 
FMIP)   ซ่ึงในการศึกษานี้ ไดยกตัวอยางของความสําเร็จของโครงการ FMIP  ของทีมประเทศไทย
ในป 2551  กลาวคือ โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอน
เครดิตระหวางญี่ปุนกับไทย และโครงการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว (Thai Festival)  คร้ังที่ 
9 ป 2551 
 เอกสารศึกษาสวนบุคคลไดศึกษาและพบวา กลไกการบริหารทีมประเทศไทย ทั้ง 3 ระบบ 
มีการขับเคลื่อนไปดวยดีอยางตอเนื่อง โดยตอบสนองยุทธศาสตรหลักในความสัมพันธไทย – ญ่ีปุน 
เพื่อที่จะนําไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งไว รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ไดสรุปภาพรวม รวมท้ังมี
ขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารใน 3 ระบบของ
ทีมประเทศไทยดวย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individul Study: IS)  นี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวง
ได หากไมไดรับความอนุเคราะหจากคณะอาจารยที่ปรึกษา และบุคคลอีกหลายทานที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา และขอวิจารณที่เปนประโยชนอยางมาก ซ่ึงไมอาจกลาวรายนามไดทั้งหมด ณ ที่นี้ 
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บุคคลที่ควรที่จะไดรับความขอบคุณและชื่นชมอยางจริงใจ คือ ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

การดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในปจจุบันผูกพันอยางแยกไมออกจากการปกปอง
และขยายฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชประโยชนจากการ
ดําเนินความสัมพันธทั้งในกรอบทวิภาคี และในกรอบพหุภาคี ใหเปนเครื่องมือ หรือ “ประตู” 
นําไปสูการเปดตลาด การขจัดอุปสรรคทางการคา การระดมแหลงทุน รวมไปถึงการเสริมสราง
ภาพลักษณของไทยในแงมุมตาง ๆ เพื่อสราง “ความนาเชื่อถือ” (credibility) ของไทยในสายตา
นักทองเที่ยว นักการตลาด ตลอดจนภาคประชาสังคมและ / หรือ กลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจในเชิงนโยบายที่มีผลกระทบตอไทย  

อยางไรก็ดี  นอกจากการกําหนดและกํากับดูแลการดําเนินนโยบายตางประเทศที่มีทิศทาง
แลว  การบริหาร “องคาพยพ” ที่จะขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยใหเดินไป
อยางมีเอกภาพ มีทิศทางและเปาหมายรวมกันนั้น ก็มีความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวากัน ซ่ึงหากมอง
ใหลึกลงไปแลว ประเด็นของการบริหารฟนเฟองที่มี “ระบบราชการ” เปนแกนกลางใหมีพลวัตรดัง
ที่วานี้ ดูเหมือนจะเปนความทาทายที่เปนประเด็นขบคิดตลอดหลายปที่ผานมา  

นับยอนไปเมื่อป 2542 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตอ “แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ’ อันเปนขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทยที่วา ระบบราชการไทยจะสามารถแกไขปญหาและฟน
ฝาวิกฤต (ทางเศรษฐกิจ จากป 2540) ที่เกิดขึ้นไดอยางไร โดยเนนปรับ 5 “สาระ” หลัก ไดแก 
บทบาทและภารกิจ งบประมาณ การบริหารบุคคล กฎหมายและระเบียบ และคานิยม1 แผนปฏิรูป
ดังกลาวเปนความเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญยิ่งตอแนวคิดที่จะ “ปฏิรูป” การบริหารราชการของ
หนวยงานไทยในตางประเทศ เพื่อใหตอบสนองตอโจทยของประเทศที่กวางไกลและซับซอนยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยในทุกมิติของการแขงขันใน
ตลาดโลก โดยในอีก 3 ปตอมา หรือป 2545 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดมีมติ
เห็นชอบใหเร่ิมโครงการนํารองระบบการบริหารราชการไทยในตางประเทศแบบบูรณาการ หรือ 

                                                 
1
 การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแกปญหาและฟนฝาวิกฤต, สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบ

ราชการ สํานักงาน ก.พ., กันยายน 2542  
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โครงการเอกอัครราชทูต CEO ใน 6 ประเทศ ซ่ึงรวมญี่ปุนไวดวย2 แตโดยเนื้อแทแลว โครงการหรือ
นโยบายดังกลาวก็เปนการสานตอแนวทางการบริหารงานแบบ “ทีมประเทศไทย” ซ่ึงก็เปน
พัฒนาการทางความคิดอันมีที่มาจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ในแผนปฏิรูประบบราชการที่
กลาวถึงขางตน  

ในกรณีภารกิจดานญี่ปุนนั้น ประสิทธิภาพของสวนราชการของไทย หรือ “ทีมประเทศ
ไทย” ที่มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปนผูขับเคลื่อน มีความสําคัญอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึง
ปจจัยในเชิงนโยบาย 4 ประการ กลาวคือ ประการแรก ญ่ีปุนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจทั้งตอไทย
และประชาคมโลก โดยเฉพาะในแงมุมของไทยนั้น ญ่ีปุนเปนทั้งผูลงทุนอันดับหนึ่ง คูคาอันดับหนึ่ง 
และเปนแหลงที่มาของรายไดดานการทองเที่ยวอันดับหนึ่งของไทย3 ประการที่สอง ญ่ีปุนคือ 
“หุนสวน” ที่แยกไมออกจาก / และมีความสําคัญยิ่งตอ การบูรณาการทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีอาเซียนเปนพลังขับเคลื่อน ประการที่สาม ญ่ีปุนเปน ”พันธมิตร” ทั้งใน
ดานการพัฒนาขีดความสามารถของไทยและการพัฒนาประเทศที่สาม ประการที่ส่ี ไทยกับญี่ปุนมี
การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหวางกันมาชานาน ปจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยูในญี่ปุน (ทั้งที่
ถูกและผิดกฎหมาย) ประมาณ 50,000 คน ในขณะที่ชุมชนชาวญี่ปุนในไทยมีอยูในระดับใกลเคียง
กันคือประมาณ 40,000 - 50,000 คน  

ดังนั้น อาจกลาวไดวา การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานสวนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทย
ที่กรุงโตเกียวซ่ึงมีถึง 14 หนวยงาน จึงเปน “ดานหนา” ในดานการทูต การตางประเทศ ที่จะรักษาค้ํา
จุนผลประโยชนในเชิงนโยบายของไทย 4 ประการขางตน ทั้งยังเปนภาพสะทอนของ “ทีมประเทศ
ไทย” ที่มีขนาดใหญและภารกิจหลากมิติที่สุดแหงหนึ่งในโลก ประสิทธิผลของการจัดการในเชิง
การบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงเปนเสมือนมาตรวัด (benchmark) ประการหนึ่ง 
ตอความสําเร็จของการบูรณาการการทํางานของสวนราชการไทยในตางประเทศ  และที่สําคัญ คือ  

                                                 
2 อีก 5 ประเทศ ไดแก จีน เบลเยี่ยม ลาว สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ทั้งนี้ ตอมาในป 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให
ขยายระบบการบริหารราชการไทยในตางประเทศแบบบูรณาการไปยังสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
ของไทยทั่วโลก 
3 เฉพาะในชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2552 เงินลงทุน (เฉพาะโครงการใหมที่ไดรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) ของญี่ปุนในไทยรวม 298.47 ลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, มิถุนายน 2552) มูลคาการคารวม คือ  11,356.34 ดอลลารสหรัฐ (ที่มา: ธนาคาร
แหงประเทศไทย, มิถุนายน 2552) และมีนักทองเที่ยวมาไทย 304,736 คน นําเงินตราเขา 249.90 ลานดอลลาร
สหรัฐ (ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, มิถุนายน 2552)  
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ตอความพยายามของภาครัฐที่จะปฏิรูประบบราชการ  
อยางไรก็ดี ความทาทายหรือ “คําถาม” ที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือ การปฏิรูประบบ

ราชการในตางประเทศผานระบบการบริหารแบบบูรณาการหรือ “ทีมประเทศไทย” ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในชวง 7 ปที่ผานมา (2545 - 2552) นั้น สามารถตอบสนองหรือแก 
“ปม” ปญหาที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการไดตั้งโจทยไวตั้งแตป 2542 ไดมากนอยเพียงใด 
สวนราชการทั้ง 14 หนวยงาน ไดปรับ พัฒนา หรือบูรณาการ 5 “สาระ” หลักของการทํางานรวมกัน
ภายใตการนําของเอกอัครราชทูต CEO ไดอยางไรบาง กลาวคือ  

(1)  บทบาทและภารกิจ การปรับบทบาทและภารกิจใหชัดเจน ลดขนาดองคกร แตเสริม
ความคลองตัวและสรางความยืดหยุน บนภารกิจที่มีเปาหมายชัดเจน มีกลยุทธ แผนงาน และระบบชี้วัด 

(2)  งบประมาณ การเนนผลผลิตและผลลัพธของการทํางาน ลดทอนคาใชจายที่ไมจําเปน 
เนนเปาหมายที่ประชาชน สามารถตอบคําถามถึงความคุมคาในเชิงงบประมาณที่เปนรูปธรรม เสริม
ความรับผิดชอบของผูบริหารเขาไปแทนที่การควบคุมแบบรายละเอียดในการเบิกจาย  

(3)  การบริหารบุคคล ความเปนเอกภาพในสายงานบังคับบัญชาที่มีเอกอัครราชทูตเปนผูนํา 
กระบวนการประเมินสมรรถนะการทํางานที่โปรงใสและสุจริต ความสามารถในการระดม
ทรัพยากรบุคคลในภารกิจหรือโครงการที่มีความสําคัญในเชิงนโยบาย  

(4)  กฎหมายและระเบียบ การใชประโยชนจากกฎระเบียบที่มีอยูเพื่อการบริหารองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ และไมเปนอุปสรรค ในขณะเดียวกันเอื้อตอการนําไปใชเพื่อประโยชนของภาค
ประชาชน โดยเฉพาะในมิติงานดานกงสุล การคุมครองและใหบริการคนไทย  

(5)  คานิยม การปรับทัศนคติในการทํางาน เสริมสํานึกและบรรยากาศของการทํางานเปน
ทีม การหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ  

อาจกลาวไดวา ประเด็น หรือ “สาระ” ทั้ง 5 ขางตน ก็คือ หัวใจของการบริหารราชการแบบ       
บูรณาการทั้งในและตางประเทศ เปนเสมือนการปรับ “ภูมิทัศน” (landscape) ของระบบราชการไทย ซ่ึง
แมวา ไมจําเปนที่จะตองดําเนินการในลักษณะถอนรากถอนโคน (radical) แตผลสําเร็จของการนําโจทย
ทั้ง 5 เร่ืองมาเรียงตอเปนตัวตั้งการทํางานของ “ทีมประเทศไทย” ในตางประเทศ ยอมเปนพัฒนาการที่มี
นัยสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายตางประเทศของไทยใน ระยะยาว  

 
1.2  วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาฉบับนี้จึงมีเปาหมายที่จะตอบโจทยในเชิงลึกทั้งในเรื่องของพลวัตรของระบบ
การทํางาน วัฒนธรรมการทํางานรวมกัน และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ใชแนวทางการ
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วิเคราะหผานมุมมองในประเด็นของการปฏิรูประบบราชการตามที่กลาวมาขางตน ไดแก บทบาท
และภารกิจ งบประมาณ การบริหารบุคคล กฎหมายและระเบียบ และคานิยม โดยมุงชี้ถึง 

(1) กระบวนการทํางานบนแนวคิดการบูรณาการสวนราชการที่กรุงโตเกียววา ในระยะ 7 ป
ที่ผานมา (2545 - 2552) “ทีมประเทศไทย” ที่กรุงโตเกียว สามารถกาวไปยืนอยู ณ จุดใด ตาม
เจตนารมณของการบูรณาการการทํางานรวมกัน   

(2) ขอประเมินวา ส่ิงใดคือ พัฒนาการในทางบวกที่เกิดขึ้นแลวในกระบวนการทํางาน และ
ส่ิงใดคือ ขอดอยที่ควรไดรับการปรับปรุง และ  

(3) ขอคิดเห็นและเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนสําหรับระบบการบริหารแบบบูรณาการ
หรือ “ทีมประเทศไทย” ทั้งตอกรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และตอการทํางานของ 
“ทีมประเทศไทย” ทั่วโลก ในระยะตอไป 

ขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมภารกิจหลัก ๆ 3 กลุมของ “ทีมประเทศไทย” ที่กรุงโตเกียว 
ไดแก ดานการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย ดานวิชาการและขอเสนอแนะ (policy 
recommendations) และดานการคุมครอง การบริการสาธารณะและประชาชน โดยวิเคราะหใน 2 
ลักษณะ คือ ในแง กลไก (mechanisms) ในดานบริหารที่มีอยูในปจจุบัน คือ การประชุมทีมประเทศ
ไทย การประชุมกลุมภารกิจดานการเมืองและความมั่นคง  และการประชุมกลุมภารกิจดาน
เศรษฐกิจ และในแง เคร่ืองมือ (tools) คือ งบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจดานตางประเทศ
แบบบูรณาการ (Foreign Mission Integrated Project: FMIP)   

ในขณะเดียวกัน การศึกษานี้จะนําขอประเมินจากหนวยงาน ”สวนกลาง” ในที่นี้คือ กรม
เอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ ทั้งในฐานะที่เปนหนวยงานดานนโยบาย และในฐานะที่
เปน “หนวยงานสนับสนุน” (back office) การทํางานของสถานเอกอัครราชทูต ตามแนวคิดของการ
บริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ เขามาประกอบ เพื่อใหไดมุมมองที่ครบถวน และสมดุล 

 
1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

การบูรณาการการบริหารราชการในตางประเทศเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และกวางไกล 
บนความละเอียดออนยิ่งเมื่อพิจารณาถึง “บริบท” (context) ของระบบราชการของไทยที่มีปจจัยทั้ง
ในแงบวกและลบเขาไปมีอิทธิพล ดังนั้น การศึกษานี้ซ่ึงเนนการวิเคราะหที่ผลลัพธของการทํางาน 
(performance based) นั้น อาจสามารถ “ตอบโจทย” ไดในวงแคบ กลาวคือ เปนเพียงบทประเมิน
การกาวเดินของ “ทีมประเทศไทย” ในชวงเวลาหนึ่ง จากมุมมองของการปฏิบัติใน “ภาคสนาม” ที่
เชื่อมโยงระหวาง 3 ปจจัยคือ ขาราชการ ภารกิจ และงบประมาณ  ภาพสะทอนจากการศึกษานี้          
จึงนาจะเปนประโยชนตอการคิดวิเคราะหใน 3 ระดับ 
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ระดับแรก คือ ประโยชนตอการทํางานของ ”ทีมประเทศไทย” ที่กรุงโตเกียว เพื่อที่จะไดนํา
บทประเมินและขอเสนอแนะ โดยเฉพาะในประเด็นที่วา การบูรณาการสวนราชการ “ทีมประเทศ
ไทย” ไดเดินไปอยางถูกทางหรือไม ตอบสนองผลประโยชนของประเทศและเปนกลไกดานการ
ตางประเทศที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลแลวหรือไม  

ระดับท่ีสอง คือ ประโยชนตอการวิเคราะหของหนวยงาน “สวนกลาง” โดยเฉพาะในสวน
ของพัฒนาการ ขอดอยของสภาวการณปจจุบัน รวมทั้งขอคิดเห็นและเสนอแนะตาง ๆ ของ
การศึกษานี้ ไปเปนสวนประกอบหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ในโครงการนํารองระบบการบริหาร
ราชการไทยในตางประเทศแบบบูรณาการ หรือ โครงการเอกอัครราชทูต CEO และสนับสนุนการ
ทํางานของ “ทีมประเทศไทย” ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ระดับท่ีสาม คือ ประโยชนตอการศึกษาของภาควิชาการที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิรูป
ระบบราชการไทย ใหเห็นถึงภาพสะทอนจากปฏิบัติงานในสถานการณจริง ผลที่เกิดจากการแปร
แนวความคิดบนกระดาษไปสูการทํางานในภาคสนาม ซ่ึงสามารถนําไปเปนพื้นฐานสําหรับการ
ระดมสมอง การถกเถียงในเชิงวิชาการ เพื่อประโยชนตอการขับเคลื่อนการศึกษาการปฏิรูประบบ
ราชการของไทยในระยะกลางและระยะยาวตอไป 



 
บทท่ี 2   

แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารสวนราชการแบบบูรณาการในตางประเทศ สําหรับ
กรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวที่ปรากฏในเอกสารการศึกษาฉบับนี้นั้น จําเปนที่
จะตอง  “เทียบเคียง” หรือ “อางอิง” กับ ทฤษฎี หรือแนวทางในเชิงนโยบายจาก 2 แหลง คือ (1) 
เอกสารเชิงนโยบาย ไดแก มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล (2) ถอยแถลงเชิง
นโยบาย (policy statement) ไดแก ดําริ ถอยแถลง คํากลาว หรือการสั่งการของผูนํารัฐบาลซึ่งในที่นี้
ก็คือ  

ผูกําหนดนโยบาย และกับ วรรณกรรม ที่เกี่ยวของ ในที่นี้ โดยวิเคราะหผานมุมมองของ 
รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ จัดทําและไดรับการสนับสนุน
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงทําหนาที่ เปนเสมือนกลไกติดตามและ
ประเมินผลความคืบหนาการบูรณาการสวนราชการไทยในตางประเทศใหกับรัฐบาล โดยรวมการ
เก็บขอมูลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (25 - 26 กรกฎาคม 2545) ไวดวย  

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 
เอกสารเชิงนโยบาย4 หลักการหรือทฤษฎีในการกําหนดแนวทางการบริหารราชการในตางประเทศ

แบบบูรณาการ ในการศึกษาฉบับนี้ นาจะตั้งหลักจาก มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 

มีนาคม 2545 ที่ระบุไว  ดังนี้ 
 -- “การปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตแบบ CEO … มีหลักการเชนเดียวกับการปฏิบัติงาน
ของผูวาราชการจังหวัดแบบ CEO … กลาวคือ ตองการใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ที่
ประจําอยูในตางประเทศ มีการประสาน (งาน) เชื่อมโยงกันอยางมีเอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบ
อยางชัดเจน มีการทํางานเปนทีม โดยใหจัดตั้งคณะกรรมการ (Board) ขึ้นในแตละประเทศ โดยมี
เอกอัครราชทูตเปนประธาน และมีหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่ประจําในตางประเทศรวมเปน
กรรมการ และทําหนาที่วางยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ ของทุกหนวยงานโดยรวม
                                                 
4 อางอิงจากเอกสารโครงการนํารองเอกอัครราชทูต CEO: รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูต 
CEO ระยะแรก (กรกฎาคม - สิงหาคม 2545), สวนที่ 1 ความเปนมาของโครงการนํารองเอกอัครราชทูต CEO, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สิงหาคม 2545 
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ใหเหมาะสมสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ระหวางประเทศไทยและประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องของ การคา การลงทุน และการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนผลดี
ตอประเทศ และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่การดําเนินการตามแนวทางขางตน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเอกอัครราชทูตไดมีโอกาสทํางาน และแสดงฝมือไดอยางเต็มที่” -- 
นอกจากนี้ ในนโยบายของรัฐบาลดานการตางประเทศ ขณะนั้น  
  -- “เนนบทบาทเชิงรุก ในเวทีการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งผลักดันใหเกิด
การเจรจาในเวทีระหวางประเทศ  ซ่ึงวางอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม  และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา” และ “มุงดําเนินนโยบายตางประเทศโดยเนนการทูตเชิงรุก
ดานเศรษฐกิจ ประกอบกับการทูตในดานตาง ๆ เพื่อฟนฟูและสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
รวมทั้งแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในทุกดาน” --  

ถอยแถลงเชิงนโยบาย5 การปฏิรูประบบราชการไทยทั้งในและนอกประเทศในชวงป 2545 
- 2549 สะทอนแนวทางการสั่งการแนวดิ่ง (top down) ที่เปนตัวกํากับและเรงรัดในการดําเนิน
นโยบาย ดังนั้น การศึกษาฉบับนี้ จึงเนนถอยแถลงเชิงนโยบาย (policy statement) ของรัฐบาลใน
ขณะนั้น ที่สําคัญประกอบดวย  

ยุทธศาสตรของนายกรัฐมนตรีในการดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุกดานเศรษฐกิจ (18 
มีนาคม 2545)  
 -- “Economy of Speed + Economy of Attention & Unity of Policy and Strategy เพื่อทําให 
(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (2) ประเทศ
ไทยมีอํานาจการเจรจาตอรองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น อันเกิดจากความสามารถในการเชื่อมโยง
ประเด็นทางดานการเมืองและเศรษฐกิจเขาดวยกัน เพื่อแสวงหาจุดที่สามารถใชเปนขอตอรองใน
การเจรจารักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางทันการณและสัมฤทธิ์ผล (3) เพื่อใหการดําเนิน
นโยบายและยุทธศาสตรการตางประเทศดานตาง ๆ ของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคลอง สงเสริม และสนับสนุนกันและกัน” --  

การใหนโยบายของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมเพื่อทบทวนโครงสรางและองคประกอบของ

ทีมประเทศไทยในตางประเทศ (6 กุมภาพันธ 2546)   
 -- “ในอดีตการจัดระบบราชการไทยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการแบงแยกงาน (division of 
labour) ในลักษณะตางคน ตางอยู ตางมีหนาที่ และตางมีงบประมาณของตนเอง ซ่ึงคอนขางจะ

                                                 
5อางอิงจากบันทึก / สรุปของสํานักนโยบายและแผน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัด กระทรวงการ
ตางประเทศ  
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ส้ินเปลืองและไมไดประโยชนเต็มที่เพราะประเทศไทยไมไดรํ่ารวย ซ่ึงปจจุบันหลักการแบงงาน
ดังกลาวเปนแนวความคิดที่ตกยุคไปแลว เพราะไมเขาใจเรื่องการบูรณาการ (integration)” -- 
 -- “หากเราเขาใจแนวความคิดนี้รวมกันได เราก็จะสามารถรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีอยู 
เพื่อไดคนที่เหมาะสมไปทํางานนั้นอยางถูกที่ถูกทาง เราตองถือวา ขาราชการของทุกกระทรวงเปน
ขาราชการของประเทศไทยที่สามารถนํามารวมกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมไปทํางานใน
ตางประเทศ ใหถูกตองในแตละจุดได กติกาใหมชัดเจนวา เราสามารถเอาคนจากหนวยงานอื่นยมืมา
บรรจุในกระทรวงการตางประเทศชั่วคราวเพื่อทําหนาที่เปนเอกอัครราชทูต / กงสุลใหญได” --  
 -- “ในที่สุดแลว การ revamp จะนําไปสูการเทกระเปางบประมาณของหนวยงานตาง ๆ 
รวมกันและใชรวมกันอยางมีพลัง” --  
 -- “ทุกอยางมีขั้นตอน...อยากเห็นหนึ่งสํานักงานอยูภายใต one umbrella ที่มีคนที่เหมาะสม
กับภารกิจ และใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงจะทําใหงบประมาณมีเหลือนําไปใชในดานการตลาด 
(marketing) ได” --  

เมื่อพิจารณาจากทั้งเอกสารและถอยแถลงในเชิงนโยบายที่ยกมาขางตนนั้น พอสรุป “หลัก
ทฤษฎี” หรือ “เจตนารมณ” ของการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศหรือ “ทีมประเทศไทย” 
ไดวา ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ ก็คือ การสราง
โอกาสการแขงขันในสภาวะตลาดของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เครื่องมือที่จะเปน
ฟนเฟองในเรื่องนี้ ก็คือ การบูรณาการสวนราชการในตางประเทศ ซ่ึงโดยเนื้อแทก็คือ พัฒนาการ
ตอเนื่องจากแนวคิดในสาระ 5 ประการ ของการปฏิรูประบบราชการ จากสมัยรัฐบาลกอนหนา6 ดังนี้ 

1.  ในแงของบทบาทและภารกิจ ทํางานเปนทีม ยึดยุทธศาสตรและภารกิจเปนหลักในการ
ทํางาน (strategy and agenda based)  

2.  ในแงของงบประมาณ บูรณาการงบประมาณไวที่จุดเดียว ใชภารกิจเปนตัวตั้ง ใชจาย
งบประมาณโดยไมซํ้าซอนกัน ใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน  

3.  ในแงของการบริหารบุคคล เอกอัครราชทูตเปนประธานคณะบริหาร (Chief Executive 
Officer: CEO) ของทีมประเทศไทย เปน “เจาภาพ” หลักรับผิดชอบการบริหารราชการใน
ตางประเทศ7 มีภาวะผูนํา (leadership) สามารถควบคุมและสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีมได 

                                                 
6 ซึ่งก็คือ การปฏิรูประบบราชการ ในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ตามที่กลาวไวในบทนํา ที่เริ่มมีการนําคําวา 
“ทีมประเทศไทย” มาใชแลว โดยมีหลักการพื้นฐาน 3  ประการ ไดแก Unified Work Plan / Unified Command /  
Unified Structure 
7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545  
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โดยใหโอนยายขาราชการจากสวนกลางมาสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนการชั่วคราว เพื่อให
เกิดเอกภาพในสายงานบริหาร  

1.  ในแงของกฎหมายและระเบียบ แกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน สราง
กลไกการทํางานและแกไขปญหาแนวดิ่ง (top down) ใหเอกอัครราชทูต CEO มีอํานาจและ
งบประมาณในมือเพียงพอที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ในแงของคานิยม ลดความรูสึกแบงแยก ใหถือวา สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ เปนองคกรเดียว ภายใตการนําของเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ ซ่ึงใหถือวา เปน “ผูชวย” ของ
นายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาทีมในตางประเทศ โดยใหผูแทนจากสวนราชการอื่น ๆ เปน “ผูชวยทูต” 
 
2.2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

จากกรอบทฤษฎีขางตน การศึกษาฉบับนี้อางอิงผลการวิจัยเพื่อเปนแหลงประมวล
ขอเสนอแนะสําหรับการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศ โดยในที่นี้ ใหน้ําหนักกับรายงาน

ผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ที่จัดทําและไดรับการสนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึงประกอบดวย 

(1) รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูต CEO ระยะแรก (2545) เปน
การศึกษาชิ้นแรกในชวงที่โครงการฯ ยังอยูในระยะเริ่มตน ซ่ึงนอกจากการวางโครงสรางและ
บทบาทหนาที่ของสวนราชการทั้งในและนอกประเทศตามหลัก “ทฤษฎี” ที่กลาวขางตนแลว คณะ
ศึกษาวิจัยไดเดินทางไปเก็บขอมูลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอลเจลิส โดย
ไดประมวล “ขอสังเกต” (เบื้องตน) ในลักษณะของการตั้งคําถามที่นาสนใจไวหลายประการ ทั้งใน
เร่ืองการขาดการบูรณาการในเชิงนโยบายยุทธศาสตร รวมท้ังสายงานบังคับบัญชา การขาดความ
เขาใจในเรื่อง CEO ปญหาในเชิงงบประมาณ การขาด “inputs” ในเชิงวิชาการ ฯลฯ และมี
ขอเสนอแนะตอระดับนโยบาย ระดับเชื่อมตอ และระดับปฏิบัติการ 

(2) รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูต CEO ระยะที่สอง (2546) เปนการ
วัดผลหลังจากโครงการฯ  ดําเนินไปไดประมาณ  1 ป ในสวนของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโตเกียวนั้น พบวา “ดําเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี” 
โดยเฉพาะในมิติของการเปดและขยายตลาดสินคาไทยในญี่ปุน การลงทุน และการสงเสริมการ
ทองเที่ยว การศึกษาวิจัยดังกลาวยังไดประเมินบทบาทและภาวะผูนํา (leadership) ของ
เอกอัครราชทูต CEO และเนนวิเคราะหลึกลงไปในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ แตประเด็นที่นาสนใจจากงานศึกษาชิ้นนี้ คือ ปญหาของการบูรณาการสวนราชการใน
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ตางประเทศแทท่ีจริงก็คือ ปญหาภายในจากสวนกลางที่ยังไมไดมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐบาล ท้ังปญหาใน “ระดับนโยบาย” และ ”ระดับสนับสนุน” ขอเสนอแนะของ
รายงานฉบับนี้จึง “เจาะ” ไปท่ีการปรับเปล่ียนแนวคิดภายในสวนกลางตอการปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ ท้ังในสวนของการเชื่อมตอกลไกภายใน และการพัฒนาในเชิงบุคลากร 

(3) รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูต CEO ระยะที่สาม (2547) นาจะถือ
ไดวา เปนการศึกษาฉบับ “ทางการ” ที่ครบถวน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ไวมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับรายงานสองฉบับกอนหนา เนื้อหาที่ถือวาเปน “หัวใจ” ของการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ก็คือ การ 
“monitor” บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักของการพัฒนาระบบ
บริหารราชการในตางประเทศ ทั้งในสวนที่ไดดําเนินการไปแลว และกําลังอยูในระหวางดําเนินการ 
มีการนําเสนอตัวอยางที่ดี (best practices) ของการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศ การบูร
ณาการในระดับ “ยุทธศาสตร” outside-in / inside-out รวมทั้งนําเสนอรูปแบบของการประเมินผล
การดําเนินการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศไวทั้งในเรื่องของภาวะผูนํา การปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร กลุม “ลูกคา” ผูรับบริการ การบริหารขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย และการจัดกระบวนการทํางาน  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา  

ตามที่กลาวไวในชวงตนของบทที่ 2 การศึกษาในสวนของการบริหารสวนราชการใน
ตางประเทศหรือ “ทีมประเทศไทย” นั้น เปนการวิเคราะห “กระบวนการ” ที่มีลักษณะ “คอยเปน
คอยไป” (evolving process) ดังนั้น การนํา “ทฤษฎี” มาเปนเข็มทิศของการศึกษานี้ จําเปนที่จะตอง
ไปตั้งตนวา นโยบายของการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศมีที่มาเชนไร มีแนวคิดพื้นฐานที่
ผูกไวกับภารกิจในเรื่องใด และภารกิจดังกลาวเชื่อมโยงอยางไรกับสาระหลัก 5 ประการที่เปนขอ
คํานึงของการปฏิรูประบบราชการไทย โดยในสวนที่เปน “วรรณกรรม” ของการศึกษานี้ จะเห็นได
วา เปนการศึกษาที่วิเคราะหวิจัยสภาพการณที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนาม ทั้งภายในและภายนอกของ
การบริหารนโยบายตางประเทศ  

โดยสรุปแลว ประเด็นที่นาสนใจที่ไดจากการศึกษาทั้งในสวนของ “ทฤษฎี” และ 
“วรรณกรรม” ที่กลาวถึงไวทั้งหมดขางตน ก็คือ  

 (1) สภาพการณของความไมสอดรับกันระหวางภารกิจกับฟนเฟองของระบบราชการไทย
ที่เปนอยู (ในที่นี้คือ ชวงป 2545 - 2552)  

(2) ความจําเปนที่จะตอง ”ปฏิรูป” การบริหารราชการในตางประเทศจาก “ภายใน” 
ประเทศ 
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(3) การวางบทบาทใหม (re-position) และปรับแนวคิด (re-think) ของสวนราชการไทยใน
การบริหารนโยบายตางประเทศ ท่ีมีกระทรวงการตางประเทศเปนศูนยกลางของการขับเคล่ือน และ
ความจําเปนของกระทรวงการตางประเทศเองที่จะตองปรับตัวใหสอดรับกับบทบาทดังกลาวอยาง
แทจริง  

(4)  การจัดวางงบประมาณในลักษณะ “กระเปาเดียว”  
(5) การมอบ “ภาวะผูนํา” (leadership) ที่แทจริงและ “เคร่ืองมือ” (tools) ที่เพียงพอใหกับ

เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ ในการบริหารราชการในตางประเทศ  
กรอบแนวคิดขางตนทําหนาที่เปนฐานหรือ “platform” ในการนําเสนอการวิจัยในบท

ตอไป โดยจะเนนประเด็นของการตอบโจทยที่ไดตั้งไวในบทที่ 1 (ขอ 1.2) ทั้งในเรื่องของพลวัตร
ของระบบการทํางาน วัฒนธรรมการทํางานรวมกัน และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตใชแนว
ทางการวิเคราะหผานมุมมองในประเด็น “หัวใจ” ของการปฏิรูประบบราชการ ไดแก บทบาทและ
ภารกิจ งบประมาณ การบริหารบุคคล กฎหมายและระเบียบ และคานิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3    

วิธีการศึกษาวิจัย 
 

3.1  วิธีการศึกษา 
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมขอมูลที่ได

จากการอาน สัมภาษณ ติดตามและวิเคราะหตามแนวทางเพื่อสรางขอสรุป และขอเสนอแนะวิธีการ
ดังกลาวนําไปใชในการวิเคราะหภารกิจของทีมไทยแลนด ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ ก) ภารกิจ
ดานการสงเสริม  ข) ภารกิจดานวิชาการ และ policy recommendation  ค) ภารกิจดานบริการ
สาธารณะ หรือบริการประชาชนในชั้นตอนตอไปคือการศึกษากลไกบริการภารกิจทีมไทยแลนด                            
ซ่ึงประกอบดวยการประชุมทีมไทยแลนดประจําสัปดาห (ทุกวันศุกร)  การประชุมกลุมภารกิจทาง
การเมืองและความมั่นคง (ทุกวันจันทร)  และการประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (ทุกวันอังคาร) และ
ทายสุดจะเปนการศึกษาเครื่องมือในการบริหารงาน กลาวคืองบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจ
ดานตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Mission Integrated Project – FMIP)  โดยศึกษาผลของ
โครงการ เชน โครงการการจัดเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว คร้ังที่  9 ป 2008  โครงการการศึกษา
พัฒนาแบบจําลองจับคูธุรกิจคารบอนเครดิตญี่ปุน-ไทย เปนตน  การแบงภารกิจ 3 กลุมนี้เอื้ออํานวย
ใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สามารถวิเคราะหและตรวจสอบปจจัยภายในและทรัพยากร
ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อระบุถึงความเขมแข็งและจุดออนตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และสามารถทําความกระจางในภารกิจและคานิยมของหนวยงานตาง ๆ ทีมประเทศไทย ขั้นตอนนี้
สามารถทําใหเกิดความเขาใจในภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ในทีมประเทศไทยไดเปนอยางดี  
 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ใชวีการสัมภาษณโดยการสงคําถามในประเด็นทีเกี่ยวของกับ

ภารกิจของทีมประเทศไทย กลไกการบริหารของทีมประเทศไทย และเครื่องมือในการบริหารของทีม
ประเทศไทยใหแกหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง BOI  สํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนตน  รวมทั้งประเด็นเรื่องวัฒนธรรมการทํางาน และ leadership ของหัวหนาทีมประเทศไทยดวย 
 

3.3  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้เปนรายงานวิจันเอกสาร (documentary-research)  ที่ศึกษา 
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รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏในรูปของรายงานการประชุม ขอเสนอโครงการงบประมาณ
โครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Mission Integrated Project – 
FMIP)  รายงานผลของโครงการ เปนตน รวมทั้งการศึกษาเชิงประจักษจากประสบการณการทํางาน
ในทีมประเทศไทยในระยะเวลา  5 ปที่ผานมา นอกจากการศึกษาจากขอมูลตาง ๆ ดังที่ไดกลาวถึง 
การศึกษานี้จะพยายามมองดูปญหาในบริบทของการนําเครื่องมือการบริการแนวใหมที่ไดนําไป
ประยุกตใชในระบบราชการ โดยเฉพาะการบูรณาการสวนราชการในตางประเทศผานเครื่องมือ
ทางการจัดการที่มีการนํามาปรับใชในระบบราชการไทย เชน การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic 
Management) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารสมรรถนะ (Competencies 
Management)  การบริหารความรู (Knowledge Management)  เปนตน 
 
3.4  วิธีการวิเคราะหและประมวลผล 

การศึกษาจะเนนไปที่การตรวจสอบสภาวะและพลวัตของทีมประเทศไทยในดานภารกิจ 
กลไก และเครื่องมือในการบริหารทีมประเทศไทย สํารวจปจจัยและแนวโนมตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของทีมประเทศไทย การตอบสนองตอพันธกิจ (mandates) และการปฏิบัติภารกิจ 
(missions)  อยางไร การศึกษาโอกาสและการคุกคามจากสิ่งแวดลอม ความเขมแข็ง และจุดออนของ
ทีมประเทศไทย โดยจะใหน้ําหนักกับการวิเคราะหโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบ 
บรูณาการ (FMIP)   มากเปนพิเศษ  ทั้งนี้  โครงการดังกลาวเกิดขึ้นจากแนวคิดในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจดานการตางประเทศ โดยเปนการบริหาร
ราชการแบบบรูณาการ ซ่ึงเปนหัวใจของแนวคิดทีมประเทศไทยและเอกอัครราชทูตแบบ CEO 
กลาวคือ ตองการใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ที่ประจําอยูในตางประเทศมีการ
ประสานงานเชื่อมโยงกันอยางมีเอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการทํางานเปนทีม เพื่อ
รวมกันดําเนินการโดยมุงหวังใหเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทิวภาคีและ            
พหุภาคีในลักษณะบรูณาการระหวางกระทรวงอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โครงการฯ              
ไดพัฒนาขึ้นเพื่อแกไขปญหาการบริหารราชการในตางประเทศแบบเดิม ซ่ึงขาดเจาภาพหลักตางคน
ตางทําตามความชํานาญเฉพาะของหนวยงานแตละหนวย มีแผนงานและเปาหมายของตนเอง 
โครงการแตละโครงการเกิดขึ้นจากการจัดทําคําของงบประมาณและรายงานผลสงตรงไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของตนในบางครั้งและในหลาย  ๆ คร้ัง ไมตรงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
ทวิภาคีในกรณีของไทยกับญี่ปุน มีผลทําใหการปฏิบัติหนาที่ในการรักษาผลประโยชนของไทยใน
ประเทศญี่ปุน ขาดเอกภาพและไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรของ             
ความสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพจากแนวปรัชญาความคิดดังกลาว รัฐบาลจึงไดเร่ิมตนใหมีการ



 

 

14 

ขับเคลื่อนโครงการดังกลาว ในป พ.ศ. 2545  โดยไดมอบใหกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ
หลักจัดทําโครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ 6 ประเทศ คือ  สถานเอกอัครราชทูต  ณ 
กรุงโตเกียว   ปกกิ่ง  นิวเดลี  วอชิงตัน  เวียงจันทน  และกรุงบรัสเซลส  และตอมาไดมีมติ
คณะรั ฐมนตรี ให มี ก ารดํ า เนินการดั งกล าวครอบคลุมสถาน เอกอัครราชทูตทั่ ว โลก                     
อยางไรก็ดี  ในบริบทของการขับเคลื่อนแนวความคิดและการ  implementation  โครงการ                
บูรณาการที่ผานมาประสบกับปญหาในเรื่องการประสานงานระหวางหนวยงานที่สวนกลาง                   
ซ่ึงสงผลกระทบตอดุลยภาพและกระทบตอการทํางานอยางมีเอกภาพรวมกันระหวางหนวยงาน            
ตาง ๆ  ของไทยในตางประเทศ จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะกรรมการ คือ คณะ
กรรมดานยุทธศาสตรตางประเทศในระดับชาติในป พ.ศ. 2548  เพื่อใหเปนกลไกสําหรับการบูรณา
การการทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่สวนกลาง และภายใตคณะกรรมการดังกลาวไดมีการ
ปรับปรุงแนวทางและแผนการใชจายงบประมาณระหวางหนวยงานตาง ๆ  อันนําไปสูการเริ่ม
ดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
งบประมาณดังกลาวใชสนับสนุนโครงการที่สํานักงานในตางประเทศตองทํารวมกัน โดยมีสถาน
เอกอัครราชทูตเปนเจาภาพในการจัดทําขอเสนอโครงการบูรณาการ และโครงการผลักดัน
ยุทธศาสตรตางประเทศที่สวนกลางที่ตองรวมกันทําระหวางสวนราชการ 2 กระทรวงขึ้นไป ซ่ึงหาก
จะมอบกลับไปก็จะเห็นวาโครงการตาง ๆ ไดดําเนินการมาแลวกวา 2 ป ซ่ึงการศึกษานี้จะได
ทบทวนผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโตเกียว 2 โครงการในภาพรวม ทั้งในมิติที่เปนผลความสําเร็จและความลมเหลว รวมทั้งหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ สนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการใหดี
ยิ่งขึ้น โดยวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคของการดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจ
ตางประเทศแบบบูรณาการ โดยศึกษาผลการดําเนินโครงการจากรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
เพื่อนําไปสูขอสรุปและขอเสนอแนะในมิติตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินโครงการฯ ใน
อนาคต เพื่อใหไดระบบที่เหมาะสมและนํามาซึ่งประโยชนสูงสุด โดยประกอบดวยการศึกษา
วิเคราะหในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการาสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ เชน 
การวิเคราะหหลักการและเหตุผลของโครงการฯ การประเมินผลการดําเนินโครงการสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ป 2551  ซ่ึงประกอบดวย
ดานตาง ๆ ไดแก  1)  ขอบเขตภารกิจ 2) หนวยงานที่เขารวมดําเนินการ 3) ผลผลิตและผลลัพธที่
ไดรับ 4) กิจกรรมและกระบวนการนําสงผลผลิต 5) กลุมเปาหมาย 6) การมีสวนรวม/บูรณาการกับ
ภาคสวนตาง ๆ  7) ผลในการผลักดันยุทธศาสตรจากวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะหและสังเคราะห
จะนํามาซึ่งการสรุปภาพรวมของการดําเนินโครงการ 2 โครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
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กรุงโตเกียว กลาวคือ โครงการการจัดเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ป พ.ศ. 2551  และโครงการ
การศึกษาพัฒนาแบบจําลองจับคูทางธุรกิจคารบอนเครดิตญี่ปุน – ไทย วามีบทเรียนอะไรบาง 
ปญหา/อุปสรรค จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค การจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการที่สถานเอกอัครราชทูต/
กระทรวงการตางประเทศสามารถใชเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการในมิติตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงระบบ/กระบวนการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 



 
บทท่ี 4  

 ผลการศึกษา 
 
4. 1  ภารกิจของทีมประเทศไทย  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

ในการประชุม Revamp คร้ังที่ 5  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547  ที่กระทรวงการตางประเทศ 
โดยมี ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ไดมีการหารือเร่ืองโครงสรางของสํานักงานใน
ตางประเทศที่ประชุมเห็นวา หากการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปภารกิจและตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
ดําเนินไปในลักษณะที่สามารถรวมกันทํางานไดอยางเปนระบบ ตอไปคณะผูแทนไทยใน
ตางประเทศหนึ่งอาจแบงบุคลากรเปน 2  clusters ตาม agenda โดยมีเอกอัครราชทูตเปน 
coordinator ดูภาพรวม  Cluster ที่ 1 ดานการเมือง ความรวมมือ และความมั่นคง ประกอบดวย
บุคลากรจากกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม สํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน  Cluster ที่ 
2  ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวง
อุตสาหกรรม และสํานักงานสงเสริมการลงทุน  โดยใชสํานักงานและอัฐบริขารรวมกัน ก็จะ
สงเสริมใหกระบวนการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในสวนของทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียว ไดแบงภารกิจออกเปน 3 กลุม คือ 
4.1.1   ภารกิจดานสงเสริม   
ประกอบดวย หนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 

สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน สํานักงานการทองเที่ยว สํานักงานแรงงาน วัตถุประสงคการแบง
ภารกิจดังกลาว เพื่อความชัดเจนใน scope งานของแตละหนวยงาน ซ่ึงหากจะมองถึงพันธกิจแลว 
ทุกหนวยงานในทีมประเทศไทยอาจจัดอยูในกลุมภารกิจดานสงเสริมไดทุกหนวยงาน เพราะทุก
หนวยงานรวมทั้งกระทรวงการตางประเทศมีหนาที่สงเสริมและเจริญความสัมพันธกับประเทศผูรับ
อยูแลว  แตภารกิจดานสงเสริมในนิยามนี้ คือ การสงเสริม  (promotion)  ในแงดานความชํานาญ
เฉพาะของหนวยงาน เชน สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ มีหนาที่สงเสริมการคาไทยกับ
ญ่ีปุนในความชํานาญเฉพาะ สํานักงานเศรษฐกิจ การลงทุน มีหนาที่สงเสริมการลงทุนของญี่ปุนใน
ประเทศไทยและ หรือสํานักงานการทองเที่ยวของไทยมีหนาที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวญ่ีปุนไป
เที่ยวประเทศไทย หรือ สํานักงานแรงงานมีหนาที่สนับสนุนสงเสริมแรงงานไทยไปทํางานในญี่ปุน 
ในขณะเดียวกันก็มีหนาที่คุมครองและบริการสาธารณชนเชนเดียวกับฝายกงสุลในสถาน
เอกอัครราชทูตเชนกัน อีกตัวอยางหนึ่งก็คือ  สํานักงานเกษตรซึ่งทําหนาที่ทางวิชาการและการให
คําแนะนําดานนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มิติอีกดาน คือ เร่ืองของการสงเสริมสินคาเกษตรเขา
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ประเทศญี่ปุน ซ่ึงคาบเกี่ยวกับภารกิจของสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศเชนกัน  อยางไรก็ดี  
การแบงภารกิจที่ชัดเจนของทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว มีวัตถุประสงคเพื่อเอื้ออํานวยใหการ
ทํางานของแตละหนวยงานในทีมประเทศไทยมีความคลองตัวในตัวเอง และมิตองมีความพะวัก
พะวงกับบทบาทและหนาที่ของแตละหนวยงานวาจะตองแขงขันกันใน scope ของงานที่คาบเกี่ยว
กัน เพราะทุกหนวยงานจะชัดเจนในดานภารกิจหลักและภารกิจรองของแตละหนวยงาน  

4.1.2  ภารกิจดานวิชาการ และ Policy Recommendations 
กลุมภารกิจดานวิชาการและ Policy Recommendations  ของทีมประเทศไทย ณ 

กรุงโตเกียว ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานเกษตร 
สํานักนายกรัฐมนตรี (ก.พ. และ สขช.)  และสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร  ที่ทําหนาที่ขับเคลื่อน
ภารกิจดานดังกลาว การแบงภารกิจดานนี้มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการแบงภารกิจดานการ
สงเสริม ทั้งนี้ เพื่อสรางความชัดเจนใน scope  หนาที่ของหนวยงานวา ภารกิจหลักของหนวยงาน
ควรเปนไปในทิศทางใด  ขจัดการพยายามแขงขันกันเองระหวางหนวยงานสงเสริมและหนวยงานที่
ทําหนาที่ดานวิชาการ และ Policy Recommendations ในภารกิจที่คาบเกี่ยวกัน การแบงภารกิจ
ดังกลาวชวยใหสํานักงานที่ทําหนาที่ดังกลาวสามารถกําหนดทิศทาง (direction)  ไดอยางชัดเจนวา
จะเดินไปในทิศทางใด ชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกี่ยวของกับภารกิจหลักของ
สํานักงาน ซ่ึงมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแตละสํานักงานโดยตรง 

4.1.3   ภารกิจดานการคุมครอง การบริการสาธารณะและประชาชน 
กลุมภารกิจดานการคุมครอง การบริการสาธารณะและประชาชน ประกอบดวย 

สํานักงานแรงงาน  สํานักงานผูดูแลนักเรียนไทย  (ก .พ .)   แผนกกงสุลและสารนิเทศของ                    
สถานเอกอัครราชทูตฯ  การแบงภารกิจดานดังกลาวมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการแบงภารกิจ 2 
กลุมขางตน 

 

4.2  กลไกการบริหารทีมประเทศไทย 
กลไกสนับสนุนการดําเนินงานของทีมประเทศไทยในตางประเทศมี 4 ดาน คือ 

4.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต หรือ คณะกรรมการ
บริหารสถานกงสุลใหญ ซ่ึงจะมีเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญในฐานะหัวหนาทีมเปนประธาน 
และมีหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ  ที่ประจําในตางประเทศ  รวมเปนกรรมการ  โดยสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญจะตองจัดการประชุมทีมประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริม
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม 

4.2.2  การจัดทําแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปของทีมประเทศไทย   
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สถานเอกอัครราชทูตจะเปนเจาภาพในการจัดทําแผน และรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ใน
เชิงบูรณาการของทีมประเทศทั้งหมดภายใตเอกสารฉบับเดียว เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตรของทีมในพื้นที่เปนไปอยางมีเอกภาพ และสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของทีมภายใตแผนเดียวกัน 

4.2.3  งบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign 
Mission’s Integrated Project – FMIP)  สถานเอกอัครราชทูตจะเปนเจาภาพในการจัดทําขอเสนอ
โครงการบูรณาการ เพื่อเสนอขอใชงบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณา
การ (FMIP)  ซ่ึงเปนงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับโครงการบูรณาการของทีมประเทศไทยใน
ประเทศตาง ๆ  ที่รวมกันทํามากกวา 2 หนวยงานขึ้นไป โดยมีลักษณะเปนโครงการขนาดใหญ มี
เปาหมายระยะยาวที่จะผลักดันยุทธศาสตรทวิภาคี/พหุภาคีไดอยางชัดเจน  โดยใหมีการรวมคําของ
ประมาณของทุกสวนราชการที่เขารวมโครงการเปนคําขอเดียว ทําใหการผลักดันงานของประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาการจัดทําแผนงบประมาณกระจายไปตามหนวยราชการที่มักจะ
ไมไดรับการจัดสรรตรงตามความตองการของแผนงาน 

ทั้งนี้  กระทรวงการตางประเทศจะเปนหนวยงานรวบรวมขอเสนอโครงการ FMIP จาก
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จากนั้นจะเสนอโครงการเขาสูกระบวนการจัดสรร
งบประมาณ 

4.2.4)  ระบบการรายงาน (Matrix Reporting System)  แนวทางการบริหารราชการ
แบบบูรณาการในตางประเทศ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศนอกจากจะรายงาน
ขอมูล  ขอเท็จจริง  ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการตาง  ๆ ที่จะมีผลเกี่ยวโยงกับการดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศ นั้น ๆ  ใหหนวยงานตนสังกัดทราบแลว จะตองรายงานใหเอกอัครราชทูต
ในฐานะหัวหนาทีมทราบดวย ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตจะรวบรวมสงใหหนวยงานสวนกลางใน
กระทรวงการตางประเทศทราบ เพื่อประโยชนในการเห็นภาพรวมของยุทธศาสตรการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศในทุกมิติ 

 

4.3   การประชุมท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
การประชุมที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเปนหนึ่งในกลไก บริหารทีมประเทศไทยแบง

ออกเปน 3 ระดับการประชุม คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต หรือ การ
ประชุมทีมประเทศไทยประจําสัปดาห (วันศุกร) การประชุมกลุมภารกิจดานการเมืองและความ
มั่นคง (วันจันทร) และการประชุมกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (วันอังคาร)   

4.3.1  การประชุมทีมประเทศไทย   
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การประชุมทีมประเทศไทย (ทุกสํานักงาน)  ประจําสัปดาหในทุกวันศุกร จะเปน

การประชุมเพื่อหารือแผนยุทธศาสตรการทํางาน แผนการปฏิบัติงาน/ประเมินผล แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร และรายงานภารกิจสําคัญ การประชุมจะเริ่มดวยการรายงานภารกิจของแตละหัวหนา

สํานักงานโดยหัวหนาสํานักงานจะรายงานภารกิจของแตละสํานักงานที่ไดดําเนินการในแตละ

สัปดาหที่ผานมา ซ่ึงแตละรายงานจะสะทอนภาพจากการแบงกลุมตามภารกิจของสํานักงานตาง ๆ 

การที่ประชุมทีมประเทศไทยคอนขางที่จะเปนการประชุม free flow  หัวหนาสํานักงานตาง ๆ 

สามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นตอรายงานนั้น ๆ ไดอยางเต็มที่ ซ่ึงในแตละรายงานของ

หัวหนาสํานักงานจะนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การไดรับทราบขอมูลซ่ึงกันและกัน และได

รับทราบผลการปฏิบัติงานของแตละสํานักงานในทุกสัปดาหที่ผานมา ทําใหเอกอัครราชทูตสามารถ

กํากับดูแลประสานและติดตามความคืบหนาปญหาและอุปสรรคในแตละสวน เพื่อบรรลุเปาหมาย

ของยุทธศาสตรทวิภาคี สามารถติดตาม ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทยใน

ประเด็นตาง ๆ เชน ปญหาสินคาเกษตร การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี การปฏิรูประบบการเงิน

ของญ่ีปุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของญี่ปุนและอีกหลาย ๆ เร่ือง  การประชุมที่ครอบคลุมถึง

การหารือแผนยุทธศาสตร โครงการการสนับสนุนภารกิจตางประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

อยางไรก็ดี หัวใจของความสําเร็จของการประชุมทีมประเทศไทยอยูที่สองปจจัยสําคัญ คือ  

leadership และความรวมมือของแตละสํานักงาน 

ในประเด็นเรื่อง leadership นั้น  ปญหาอยูที่การตีความบทบาทการเปน

เอกอัครราชทูตทีมประเทศไทยแตกตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการสั่งการ การ

ประสานงาน และแตละหนวยงานมีความยอมรับบทบาทการนําของเอกอัครราชทูตแตกตางกัน 

ขึ้นอยูกับวาหนวยงานนั้นมีความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทการนําของเอกอัครราชทูตในระดับใด 

รวมทั้งการยอมรับการนําของเอกอัครราชทูตยังขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูเปนเอกอัครราชทูตและ

ความรอบรูเกี่ยวกับสภาพการณในดานตาง ๆ ของประเทศญี่ปุนดวย  ซ่ึงประเด็นขางตนนี้มี

ความสําคัญอยางยิ่งในการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เอกอัครราชทูตจะตองเปนผูนําใน

การประชุม เปนผูที่สามารถให comments และใหขอแนะนําตาง ๆ ตอรายงานที่หัวหนาสํานักงาน

นําเสนอในเรื่องที่มีความหลากหลายในทุกครั้งของการประชุม เอกอัครราชทูตจะตองสามารถให

คําแนะนําและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  อีกปจจัยหนึ่งของ

ความสําเร็จของการประชุมทีมประเทศไทย คือ ความรวมมือของสํานักงาน  ตาง ๆ ซ่ึงมีความเกี่ยว

โยงอยางแยกออกจากกันไมไดกับปจจัยเร่ือง leadership 
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4.3.2   การประชุมภารกิจดานการเมืองและความมั่นคง 
การประชุมภารกิจดานการเมืองและความมั่นคงประจําสัปดาห (วันจันทร) 

ประกอบดวย สํานักขาวกรองแหงชาติและสํานักงานผูชวยทหาร การประชุมดังกลาวเปนการหารือ 
และแลกเปลี่ยนขาวสารในประเด็นที่เกี่ยวของโดยไมมีการบันทึกการประชุม รูปแบบการประชุม
เปนการรายงานขาวในดานการเมือง สังคม ปญหาความมั่นคง การทหาร และการตางประเทศของ
ประเทศญี่ปุน  โดยสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูชวยทูตฝายทหารและเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทตูฯ 
ที่ดูแลดานการเมือง โดยการรายงานจะเปนในลักษณะรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ทุกสัปดาห เพื่อใชเปนฐานในการวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในบริบทของผลกระทบที่จะมีตอ
ประเทศไทย จุดแข็งของการประชุมภารกิจดานการเมืองและความมั่นคง คือ ประโยชนของการได
แลกเปลี่ยนขอมูล และขาวสารรวมกัน  เปนการกระตุนใหมีการติดตามสถานการณที่อาจมี
ผลกระทบตอไทยอยางใกลชิดของสํานักงานที่เกี่ยวของ จุดออนของการประชุม คือ ยังไมสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว กลาวคือ การทําหนาที่ทางวิชาการและ policy recommendation ไดตาม
เปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ การหารือ การรายงาน และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ยังเปนไปใน
ลักษณะรายงานขอเท็จจริง ยังไมมีขอมูลในเชิงวิเคราะห 

4.3.3  การประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
การประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (ทุกวันอังคาร) ของสัปดาหประกอบดวย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI)  สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานเกษตร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานแรงงานในบางกรณี การประชุมนี้เปนการประชุมหารือในเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจโดยรวม ไมมีการบันทึกการประชุม หรือการหารือในประเด็นปญหาที่สํานักงานตาง ๆ 
อาจจะหยิบยกขึ้นหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน หรือเพื่อรับฟงขอเสนอแนะหรือ
ความเห็นจากเอกอัครราชทูตและสํานักงานอื่น ๆ ประโยชนของการประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
กอนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต (ทีมประเทศไทย)  ในวันศุกร คือ ทําให
สามารถหาขอสรุปเบื้องตนได สําหรับปญหามีความเรงดวนกอนจะนําไปหารือกันในที่ประชุมทีม
ประเทศไทย ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.4  บทวิเคราะหการจําแนกภารกิจและกลไกการบริหารทีมประเทศไทย 
จุดแข็ง   

การจําแนกภารกิจทีมประเทศไทยออกเปน 3 ภารกิจนับไดวาเปนกาวหนึ่งของการปรับ

โครงสรางและแนวความคิด รวมทั้งวัฒนธรรมในการทํางานของสวนราชการไทยในประเทศญี่ปุน 



 

 

21 

แตคําถามที่เกิดขึ้นก็คือการจําแนกภารกิจเปนการจัดวางระบบไดอยางเหมาะสมหรือไม จาก

ประสบการณในชวง 5 ปที่ผานมา สามารถจะประเมินไดวา การจําแนกภารกิจดังกลาวมีผลทําให

สํานักงาน ตาง ๆ ในทีมไทยแลนดเขาใจ และมีความชัดเจนใน scope งานของแตละสํานักงานใน

การทํางานแบบบูรณาการ สามารถเปนกลไกที่กอใหเกิดการประสานงานสรรพกําลังของทุกฝายเขา

ดวยกัน เพื่อทํางานในเชิงรุกดานการตางประเทศใหบรรลุเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตรที่วางไวได

อยางมีเอกภาพในระดับหนึ่ง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความพยายามไมมากก็นอยของสํานักงานที่

เกี่ยวของทุกฝายที่จะพัฒนาใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้  การ

จําแนกกลุมภารกิจ 3 กลุม อาจนับไดวาเปนการปรับโครงสรางใหมจากเดิมที่คงอยู ๆ แลว แตไมมี

การจําแนกอยางชัดเจนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหการทํางานของระบบเปนไปไดอยางราบรื่น ทําให

เกิดวัฒนธรรมของการทํางานรวมกันตาม Cluster ที่ไดกําหนดไว ซ่ึงสะทอนออกมาเปนรูปธรรมใน

รูปแบบของการประชุม 3 ระดับดังที่ไดกลาวถึงจากการสัมภาษณหัวหนาสํานักงานตาง ๆ เกี่ยวกับ

การแบง Cluster ของทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียวตางเห็นวามีประโยชนและมีความจําเปนอยาง

ยิ่ง เพราะทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกันอยางใกลชิด ชวยสรางความเปนเอกภาพและ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายทุกดานของประเทศ ทําใหไดรับความรูในหลายมิติ มี

การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันอยางใกลชิด  นอกจากนี้  ยังมีผลตอการดําเนินการตาม

หลักการจัดการอยางใกลชิด เพราะการแบงภารกิจของทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียวเปนรูปแบบ

วิธีการดําเนินการที่สอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตร คือ 1) การใหความสําคัญกับการประสานงาน

อยางใกลชิดระหวางเอกอัครราชทูตกับหัวหนาสํานักงานตาง ๆ ตามการแบงกลุมภารกิจ ซ่ึง 

translate ออกมาในรูปแบบของกลไกการทํางาน คือ การประชุมกลุมภารกิจดานการเมืองและความ

มั่นคง และการประชุมกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการประชุมเต็มคณะของทีมประเทศไทย 2) 

เปนการรักษาระดับความพึงพอใจของแตละหัวหนาสํานักงาน 3) การใหความสําคัญกับการสื่อสาร/

แจงขอมูลใหหัวหนาสํานักงานตาง ๆ ทราบ ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงาน

และกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว รวมทั้งที่จะดําเนินการตอไปอยางสม่ําเสมอระหวางสมาชิกใน

ทีมทุกคนหรือเฉพาะสมาชิกที่เกี่ยวของและเห็นวาจําเปนตองทราบ  4)  ติดตามความคืบหนา เปน

การติดตามความคืบหนาของเอกอัครราชทูตกับหัวหนาสํานักงานตาง ๆ จากการประชุมกลุมยอย 

ภารกิจดานการเมือง/ความมั่นคง และภารกิจดานเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการประชุมทีมประเทศ

ไทยประจําสัปดาห  5)  เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลงานที่เกิดขึ้นตามภารกิจประจําตามที่ไดรับ

มอบหมายจากตนสังกัด เกิดความคุมคาของงบประมาณ ทําใหไดรับความรูหลายมิติ เพิ่มพูนประสบการณ
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ในการบริหารและการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันอยางใกลชิดและตอเนื่อง สามารถนําวิธีการที่

ประสบผลสําเร็จของสํานักงานหนึ่งไปปรับใชกับอีกงานหนึ่ง เชน การประชาสัมพันธของการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย ที่ทางสํานักงานเกษตรนํามาใชกับสินคาเกษตร เปนตน 
จุดออน 
ประเด็นเรื่องภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญของระบบการบริหารทีมประเทศไทย เนื่องจาก

บทบาทดังกลาวขึ้นอยูกับแตละหนวยงานมีการยอมรับ การเปนผูนําของเอกอัครราชทูตแตกตางกัน 
นอกเหนือจากความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทการนําของเอกอัครราชทูตแลว ยังขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ
ของผูเปนเอกอัครราชทูต และความรอบรูในเรื่องตาง ๆ เปนสําคัญ ซ่ึงจะมีผลเปนอยางมากในการ
ขับเคลื่อนกลไกการบริหารทีมประเทศไทย โดยเฉพาะในการประชุม 3 ระดับที่ไดกลาวถึง 

ประเด็นเรื่องความจริงใจและตั้งใจที่จะรวมมือและทํางาน เพื่อผลประโยชนรวมหรือคิดแต
ผลประโยชนของหนวยงานเฉพาะ อีกประการมาจากนโยบายของสวนกลางที่เห็นวาควรเปนเรื่อง
เฉพาะของหนวยงานที่ไมตองการรวมมือและทํางาน หรือแจงใหหนวยงานอื่นไดรับทราบ เพราะ
อาจสงผลเสียตอการดําเนินงานของตนในเรื่องนั้น ๆ อีกจุดหนึ่ง คือ การขาดวิสัยทัศนรวม 
โดยเฉพาะการขาดความเขาใจเกี่ยวกับงานในสวนของการตางประเทศของสํานักงานตาง ๆ  การ
บริหารกระบวนการของเอกอัครราชทูตในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการของสํานักงาน ยังทําได
ไมมากนัก นอกจากการอาศัยความสมัพันธสวนตัว 

โอกาส 
ภาวะผูนํา ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ตองทํางานหนักขึ้นในฐานะทําหนาที่เปนแกนการ

ทํางาน ความเขาใจ/ความรวมมือจากหัวหนาสํานักงานและความตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวม ความเสียสละ และความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานในทีมประเทศไทย สปริต
การทํางาน ทัศนคติที่ดีของผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ในการทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของ
ประเทศไทยโดยรวม  การมี teamwork ที่ดีมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน เปดเผย และ
ตรงไปตรงมา ลวนเปนโอกาสของทีมประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 

เคร่ืองมือในการบริหารงาน  :  ตัวอยางโครงการ FMIP  ป 2551 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
ในป 2550  ซ่ึงเปนปแรกของการจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการ FMIP เปนเงินรวม  

294.35  ลานบาท   ไดกําหนดเปาหมายโครงการไว 4 ดาน ประกอบดวย 
1)  การเขาถึงองคความรู เทคโนโลยีและหลักปฏิบัติที่เปนเลิศในตางประเทศ   
2)  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ 
3)  การทูตวัฒนธรรม 
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4)  ความมั่นคงและการสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจระหวางไทยกับตางประเทศ ภายหลังจาก
การดําเนินงานในปแรกแลว คณะอนุกรรมการไดพิจารณาความเหมาะสมและปจจัยนําเขาใหม ๆ 
โดยเฉพาะในดานพันธกิจของไทยในกรอบความตกลงตาง ๆ การเตรียมประเทศไทยใหพรอม
สําหรับการเปนประธานอาเซียน ในป 2552  จึงไดขยายเปาหมายโครงการบริหารราชการใน
ตางประเทศแบบบูรณาการเปน  6 ดาน คือ การเพิ่มเปาหมายโครงการ  การสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนไทยในตางแดน และการสนับสนุนกิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ที่ประเทศ
ไทยมีบทบาทนําในป 2551  ปรากฏวา มีหนวยราชการตาง ๆ เสนอโครงการเพื่อการพิจารณา รวม
ทั้งสิ้น 138 โครงการ ซ่ึงสํานักงบประมาณไดอนุมัติ 83 โครงการ เปนเงินงบประมาณรวม 
596,440,400 บาท  สถานเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ในประเทศญี่ปุนไดรับอนุมัติ 
จํานวน 7 โครงการ เปนเงินงบประมาณ จํานวน 41,756,000 บาท ซ่ึงในป 2551  เมื่อมีการปรับปรุง
เปาหมายและทิศทางแลว ประเทศที่มีการจัดทําโครงการมากที่สุด คือ เบลเยี่ยม จํานวน 8 โครงการ 
ลําดับที่ 2 คือ ญ่ีปุน จํานวน 7 โครงการ และ ลําดับที่ 3 คือ สหรัฐอเมริกา จํานวน 5 โครงการ ซ่ึงทั้ง 
3 ประเทศ เปนประเทศนํารองบูรณาการทั้งสิ้น 
 

4.5  โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอนเครดิตระหวางญี่ปุน
กับไทย 
 ภูมิหลัง 
 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอนเครดิตระหวาง
ญ่ีปุนกับไทยเปนโครงการที่มีหนวยงานเจาภาพหลัก คือ สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง 
สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปนโครงการที่
เกิดขึ้นจากความคิดริเร่ิมในที่ประชุมกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจประจําสัปดาห โดยเอกอัครราชทูตมี
บทบาทสําคัญในแงความคิดริเร่ิมและผลักดันใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสํานักงาน
อุตสาหกรรมเสนอโครงการดังกลาว ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณ FMIP  ป 2551   จํานวน 
11,913,350 เยน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและกระตุนใหภาครัฐและเอกชนไทยตระหนักถึง
ผลที่จะมีตอการคาและการลงทุนและการทองเที่ยว จากการที่ประชาคมระหวางประเทศกําลังให
ความสําคัญแกการแกไขปญหาโลกรอน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต ป ค.ศ. 1997  ทั้งนี้ ตลาดการคาคารบอนเครดิตเปนกลไกสําคัญใน
การชักจูงใหลดกาซเรือนกระจก เพราะผูประกอบการที่ลดกาซเรือนกระจกสามารถนําไปคิดเปน
หนวยและนําออกจําหนายเพื่อรับเงินตราตางประเทศได 
 วิธีการดําเนินโครงการ คือ 
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 ก) จัดสัมมนาในประเทศไทย โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย อาทิ องคการกาซ
เรือนกระจก กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมให
รวมมือกันเผยแพรความรูแกผูประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทย โดยไดรับความ
รวมมือจากธนาคารพาณิชยจากญี่ปุน อังกฤษ เยอรมนี และ ADB    
 ข)  เผยแพรผลสัมมนา โดยจัดพิมพเปนรูปเลม  
 ค)  นํารองโดยการนําผูประกอบการไทยไปพบกับผูรับซื้อคารบอนเครดิตในญี่ปุนสถานะ
สุดทายของการดําเนินโครงการ คือ การจัดสัมมนารอบแรกในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551  
และการจัดสัมมนา รอบท่ี 2  ในวันที่ 10 มีนาคม 2552  ที่ผานมา ไดมีการจัดพิมพผลการสัมมนารอบ
แรกเปนรูปเลม เพื่อเผยแพรภาครัฐและเอกชนของไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อสรางให
เกิดความตระหนักถึงผลที่กําลังจะเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล สําหรับการนํารองมีการ
ดําเนินการในครึ่งปแรกของป 2552  หลังจากการสรุปผลสัมมนา รอบที่ 2 

การประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการ 
 ก)  ผูประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทย เร่ิมใหความสนใจมากขึ้นแก
การคาคารบอนเครดิต ซ่ึงเปนเรื่องตอเนื่องกับความพยายามที่จะลดกาซเรือนกระจก  อยางไรก็ดี  
ผูประกอบการไทยยังตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอน
ระหวางประเทศ สําหรับการกําหนดคารบอนเครดิต และภาคธนาคารในสวนที่เกี่ยวกับการใหกูยืม
เพื่อการลดกาซเรือนกระจก 
 ข)  ภาครัฐของไทยยังขาดการทํางานในลักษณะบูรณาการและยังขาดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากแรงกดดันระหวางประเทศที่จะทําใหไทยตองรับภาระการลดกาซเรือนกระจกใน
อนาคต  ทั้งนี้  มักจะเห็นวาไทยยังไมมีพันธะผูกพันใดจากพิธีสารเกียวโต 
 ค)  ภาคธนาคารและการเงินของไทย ยังเห็นวาการใหกูยืมเพื่อการลดกาซเรือนกระจกและการ
สรางคารบอนเครดิต เชน เร่ืองที่มิใชแนวทางหลักโดยเห็นวาไทยยังไมอยูในฐานะที่สรางตลาดคารบอน
เครดิต แนวคิดนี้ตางจากภาคการเงินของสิงคโปร ซ่ึงไดพยายามสรางตลาดคารบอนเครดิตขึ้นแลว 
    

การวิเคราะหโครงการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอน
เครดิตระหวางญี่ปุนกับไทย  

หลักการและเหตุผลของโครงการฯ 
 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอนเครดิตระหวาง
ญ่ีปุนกับไทยตรงกับเปาหมายโครงการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการในเรื่องการ
เขาถึงองคความรูเทคโนโลยี และหลักปฏิบัติที่เปนเลิศในตางประเทศ ทั้งนี้ โครงการฯ ไดนํามาเพื่อ
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การสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางไทยกับตางประเทศ โดยเฉพาะกับฝายเอกชนของญี่ปุน ซ่ึงนํา
รองความรูจากภาคการเงินญี่ปุนในการคาคารบอนเครดิตมาสูบุคลากรในประเทศไทย ผานการจัด
สัมมนาใน 2 คร้ังที่ผานมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551  และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552  
รวมทั้งการนํารองในกลางปนี้ดวย  โครงการฯ ตรงกับเปาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันระหวางประเทศ ทําใหภาครัฐและเอกชนไทยมีความตื่นตัว เพื่อเตรียมรับมืออยางแทจริงตอ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการแกไขปญหาโลกรอน ซ่ึงรัฐบาลญี่ปุนกําลังใชมาตรการชักจูง
ผูประกอบการภายในประเทศใหสมัครใจลดกาซเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อย ๆ กอนที่จะทํา 
compound trade  โดยกระทรวง METI  ไดจัดทําแนวทางสําหรับผูผลิตสินคาที่จะติดสลากบน
ผลิตภัณฑของตน เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นตลอดวงจรผลิต
ของผลิตภัณฑแตละชิ้น (carbon footprint)  ผูบริโภคในประเทศญี่ปุนนับเปนลูกคาสําคัญของไทย
กําลังตื่นตัวกับปญหาดังกลาวเชนกัน อันจะนํามาซึ่งมาตรการตาง ๆ ซ่ึงจะกลายรูปเปน Non-tariff 
burrier ตัวอยางคือ carbon label เปนตน  สรุปหลักการและเหตุผลของโครงการฯ สอดคลองกับ
เปาหมายโครงการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการในประเด็นเรื่องการเขาถึงองคความรู
เทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศอยางแทจริง 

ขอบเขต ภารกิจ และหนวยงานที่เขารวมดําเนินการ 
หนวยงานหลักที่เขารวมดําเนินการ คือ สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานที่

ปรึกษาดานอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูต ซ่ึงถือวาเขาหลักการของการดําเนินโครงการ
สนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการที่จะตองมี 2 หนวยงานรวมดําเนินการขึ้นไป ในสวน
ของขอบเขตและภารกิจนั้น เปนไปตามเปาหมายของการแบงกลุมภารกิจของทีมประเทศไทย 

ผลผลิตและผลลัพธท่ีไดรับ 
 การจัดการสัมมนาทั้ง 2 คร้ัง คือ Recent Development Carbon Trading Markets : implications for 
Thailand’s Financial Market เมื่อ 24 กรกฎาคม 2551  คร้ังที่ 2 ในหัวขอ Future of Carbon Finance in Thailand 
: CDM Projects, Post Kyoto Protocol  เมื่อ 16 มีนาคม 2552  ประสบผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คือ จํานวน
ผูเขารวมงานสัมมนาในเชิงคุณภาพมีผลทําใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเชี่ยวชาญการคา
คารบอนเครดิตจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุน เชน JBIC Japan Carbon Finance Mizuho 
Financial Group Sumitomo Mitsui Banking Corporation และ Mitsubishi UFS Securities กับผูแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในประเทศไทยมีประโยชนตอการซื้อขายคารบอนเครดิตในประเทศไทยตอไปในอนาคต 

กลุมเปาหมาย  
โครงการฯ สามารถคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีรูปแบบ เงื่อนไข  ผลปญหาในการพัฒนา

โครงการ Clean Development Machanism  (CDM)  ที่แตกตางกัน 3 กลุม ไดแก เกษตรกรรม (ปลูกไมยืนตน) 
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กลุมโรงงานแปงมันสําปะหลัง (ผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย)  และกลุมฟารมสุกร (ผลิตกาซชีวภาพ
จากมูลสุกร)  โดยการจัดโปรแกรมจับคูทางธุรกิจและนําคณะผูแทนกลุมเปาหมายเดินทางไปเจรจา
จับคูทางธุรกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานธุรกรรมดานการพัฒนาโครงการ CDM และการคาคารบอน
เครดิตที่ประเทศญี่ปุน 

ผลในการผลักดันยุทธศาสตร 
 จัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนาและสรุปปญหาอุปสรรคในปจจุบันและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการเตรียมความพรอมการคา เพื่อแจกจายแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 โครงการการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการจับคูทางธุรกิจในการคาคารบอนเครดิต
ระหวางญี่ปุนกับไทย เปนโครงการที่มีผลการดําเนินโครงการในระดับที่นาพอใจ มีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงเปาหมายของโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ กลาวคือ การ
เขาถึงองคความรู เทคโนโลยี และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ 

การวิเคราะห SWOT Analysis 
จุดแข็ง 

- ภาวะโลกรอนและความตื่นตัวของประชาคมโลกเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนเอกชน
ไทยใหมีความตองการการซื้อขายกรรมสิทธิ์ในความเปนเจาของกาซเรือนกระจกที่ลดได 

- ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรวมใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต ที่จะลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก แตไมอยูในกลุมที่ถูกกําหนดปริมาณกาซเรือนกระจก 

- อุตสาหกรรมของไทยหลายอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะจัดทําโครงการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายใตกลไกที่ 3  ในพิธีสารเกียวโต คือ การอนุญาตใหประเทศในกลุม Annex 1 รวม
ลงทุนกับประเทศที่เหลือดําเนินโครงการการลดการปลอยกาซและนําปริมาณกาซที่ลดไดมารวมกับ
บัญชีลดการปลอยกาซได 

- การดําเนินโครงการ CDM  ของไทยมีไมมากเมื่อเทียบกับขนาดตลาด และความตองการ
ของตลาดโลก เนื่องจากการผลิตและซื้อขายคารบอนเครดิตยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ผูที่
เกี่ยวของยังขาดประสบการณและยังตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอีกมาก 

อุปสรรค 
- โครงการ CDM มีความเสี่ยงสูง โครงการ CDM อาศัยเงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุน

คอนขางนาน 
- ผูผลิตขนาดใหญที่มีความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และมีการประหยัดจากขนาดใน

การผลิต (Economy of Scale)  เทานั้น ที่จะดําเนินโครงการ CDM ได 
- กระบวนการขึ้นทะเบียน CERs ตองผานหลายขั้นตอน การยื่นเรื่องผานหนวยงานที่รับผิดชอบ

ภายในประเทศจนถึงการไดรับการขึ้นทะเบียน CERs จาก UNFCCC ใชเวลานาน 
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- สถาบันการเงินในประเทศไทยยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดประสบการณเกี่ยวกับโครงการ CDM 
- สถาบันการเงินไทยยังไมไดใหความสําคัญกับการปลอยสินเชื่อสําหรับทําโครงการ CDM 

โอกาส 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนวาระสําคัญของโลกที่ทุกประเทศใหความสําคัญ 
สําหรับประเทศไทยควรใชโอกาสนี้ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการคาคารบอนเครดิตตอไป เพื่อรองรับ demand  ที่จะเพิ่มขึ้น 
พรอมกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 

4.6  โครงการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว (คร้ังท่ี 9)  ป 2551  
ภูมิหลัง 

 การจัดเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2543  โดยทีมประเทศไทยในญี่ปุน
ใชช่ือ “เทศกาลอาหารไทย” (Thai Food Fair)  จัดมาทั้งหมด 6 คร้ัง ในป 2548  ไดเปลี่ยนชื่องานเปน 
“งานเทศกาลไทย”  โดยพิจารณาจากศักยภาพของการจัดงานที่สามารถขยายผลนอกเหนือจากการ
สงเสริมอาหารไทยในญี่ปุนไปสูการสงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยว สินคาไทย และภาพลักษณ
ของไทย การจัดงานเทศกาลไทยสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของไทย โดยเฉพาะ “ครัวไทยสูโลก”  
และ Thainess to the World  ไดเปนอยางดี 

จํานวนผูเขารวมงานเพิ่มขึ้นทุกปจากงานเทศกาลอาหารไทย คร้ังที่ 1  ป 2543  ซ่ึงมีผูเขารวม
งาน 70,000 คน โดยประมาณมาถึงป 2551  เทศกาลไทย คร้ังที่ 9  มีผูรวมงานประมาณ 300,000 คน จะเห็น
ไดวาผูรวมงานเพิ่มขึ้นทุกป และเปนที่ รูจักกันในกรุงโตเกียว จนเปนที่ยอมรับจากเขตชิบูยา 
กรุงโตเกียว ที่ระบุเปนงานประจําปของกรุงโตเกียว 

ตั้งแตป พ.ศ. 2549  ไดมีการเริ่มจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไทย – ญ่ีปุน ในงานเทศกาลไทย 
เพื่อสรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทย และความสัมพันธไทย – ญ่ีปุนแกสาธารณชน 
พรอมทั ้งใหโอกาสแกผู ประกอบการญี ่ปุ นที ่ลงทุนในประเทศไทย  และมีกิจกรรมที ่เปน
ประโยชนแกสังคมไทย จัดนิทรรศการของตนเองในงานเทศกาลไทยดวย ในป 2551  ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม อันเปนประเด็นที่สังคมญี่ปุนใหความสนใจ
เปนอยางมาก เปนกิจกรรมเพื่อสรางความมีสวนรวมในงานเทศกาลไทยแกผูเขารวมงาน  

โครงการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 9 ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 12 ลานบาทไทย 
เทียบเทา 37,621,105.55 เยน  

หนวยงานเจาภาพหลัก 
โครงการจัดเทศกาลไทยนับเปนโครงการที่มีบูรณาการการทํางานอยางแทจริง ภายใตความคิด

เร่ืองการบูรณาการของหนวยงานไทยในตางประเทศ  เพราะทุกสํานักงานในกรุงโตเกียวมีสวนรวมใน
โครงการนี้อยางเปนรูปธรรม 
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วัตถุประสงคของการจัดงาน 
เปนกลไกที่นําไปสูวิสัยทัศนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว คือ “การนํา

ความเปนไทยสูในทุกอณูของสังคมญี่ปุน”   
แนวทางการบริหารจดัการดําเนนิโครงการ 
เพื่อใหการจัดงานเทศกาลไทยมีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารจัดการมีความคลองตัว 

และใหทุกหนวยงานในทีมประเทศไทยมีสวนรวมในการจัดงานเทศกาลไทยอยางทั่วถึง สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว คร้ังที่ 9  เพื่อทํา
หนาที่วางแผน เตรียมการ กํากับดูแล ประเมินผลการจัดงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการฯ  ดังกลาวมีอัครราชทูตสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปนประธาน และประกอบดวย ผูแทนจากทุกสํานักงานในกรุงโตเกียว
เปนกรรมการ โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปนเลขานุการคณะ
กรรมการฯ มีการแบงงาน แบงหนาที่กันอยางชัดเจน ใชกลไกการประชุมในการติดตามความคืบหนา
การดําเนินงาน ประกอบกับเจาหนาที่มีประสบการณในการจัดงานในปที่ผานมา  สงผลให
คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 

ปจจัยหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการจัดงาน คือ การเตรียมการ ซ่ึง คณะกรรมการฯ 
จัดทําแผนงานเพื่อเตรียมการจัดงานลวงหนาเปนเวลาราว 6 เดือน มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนา
การดําเนินงานจากทุกฝายเปนระยะ ๆ เพื่อความรัดกุมในแตละขั้นตอนของการเตรียมการ โดยทุกฝาย
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดกวางเพื่อความโปรงใส และใชกลไกการประชุมเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องใดเรืองหนึ่งอีกดวย 

คณะกรรมการฯ มีการประเมินผลการจัดงานในปที่ผานมา และประมวลขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการจัดงานเทศกาลไทย โดยจัดการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการจัดงานระหวางเจาหนาที่ผูจัดการประชุมรวมกับผูออกราน รวมถึงการออก
แบบสอบถามผูเขารวมงาน เพื่อรับฟงความเห็น ประเด็นปญหาอุปสรรคตาง ๆ ซ่ึงเปดโอกาสให
คณะกรรมการฯ สามารถพบปะและพูดคุยช้ีแจงในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย และทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดแจกคูมือ
สําหรับผูออกรานทุกประเภท โดยมีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบการ แนวปฏิบัติในการออกรานดวย 
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ตารางที่ 1 แผนงานดําเนนิงานจัดงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 9 
กําหนดวันดําเนินงาน 10 – 11 พฤษภาคม 2551 

สวนโยโยงิ  กรุงโตเกียว 
 

เดือน แผนงานประจําเดือน 
ตุลาคม 2550 - จัดจางลกูจางปฏิบัติงาน 2 คน  

- จัดเตรยีม TOR แกบริษัทผูรับเหมาจัดงาน 
  - จัดเตรยีมและปรับปรุงคูมือผูออกรานงานเทศกาลไทย คร้ังที่ 

10 
พฤศจิกายน 2550 - ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 1 

- ประกาศรับสมัครผูรับเหมาจัดงาน และแจง TOR แกบริษัท 
ผูรับเหมาจัดงาน 

- บริษัทผูรับเหมาจัดงานสงใบเสนอราคาและขอเสนอ 
รายละเอียดการจัดงาน 

ธันวาคม 2550 - ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 2 
- แจงผลคัดเลอืกผูรับเหมา 
- กําหนดกําหนดคิดการจัดนิทรรศการ 

มกราคม 2551 - ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 3 
- ประกาศรับสมัครผูออกราน 
- กําหนดสิ้นสดุการสงใบสมัครเขารวมออกราน 
- ออกแบบ/จัดทําแผนโปสเตอรและใบปลิวประชาสัมพันธ
งาน 

- วางแผนกิจกรรมในงานและการแสดงบนเวท ี
กุมภาพนัธ  2551 - ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 4 

- ประกาศผลการคัดเลือกผูออกราน 
- กําหนดสิ้นสดุการชําระเงนิคาเชาคูหาของผูออกราน 

มีนาคม 2551 - จัดพิมพบัตรเชิญแขกรวมงานพิธีเปด 
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 5 
- ประชุมผูออกรานและจับฉลากกําหนดตําแหนงคหูา 
- เผยแพรเอกสารประชาสัมพันธงาน (โปสเตอรและใบปลิว) 
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เมษายน 2551 - จัดสงบัตรเชญิแขกรวมพิธีเปด 
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ คร้ังที่ 6 
- จัดพิมพแบบสอบถามผูรวมงาน (เพื่อรวมกิจกรรมในงาน   
และสํารวจขอคิดเห็น)  

พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
11-12 พฤษภาคม 2551 
13 พฤษภาคม 2551 
 
ปลายพฤษภาคม 2551 

- เร่ิมปดโปสเตอรตามสถานีรถไฟเพื่อประชาสัมพันธงาน 
- บริษัทผูรับเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
- บริษัทผูรับเหมาจัดเตรียมสถานที่/งานแถลงขาวและงาน
เล้ียงอาหารค่ําที่ทําเนียบฯ 

- ซอมใหญการแสดงบนเวท ี
- ชําระคาเชาสถานที่จัดงาน (Yoyogi Park) 
- วันงานเทศกาลไทย 
- ร้ือถอนคูหาและทําความสะอาดสถานที่จดังาน 
- จัดสงหนังสือขอบคุณเขตชิบุยา สถานี NHK และผูเกีย่วของ
ในความรวมมอื 

- หารือเขตชิบยุาเพื่อติดตามผลประเมินการจัดงาน 
- หารือกับเขตชิบุยาเกีย่วกับกําหนดวนัจัดงานเทศกาลไทย 
คร้ังที่ 10 ป 2552 

มิถุนายน 2551 - ประชุมประเมินผลการจัดงานกับผูออกราน 
- ประชุมประเมินผลการจัดงานโดยคณะกรรมการจัดงานฯ 
- รายงานผลการดําเนินงานใหกระทรวงฯ 
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แนวการบริหารจัดการงบประมาณ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายใหทุกหนวยงานในทีมประเทศไทยไดมีสวนรวมในการตั้ง

งบประมาณสําหรับการจัดงาน โดยมีหลักการสําคัญ คือ การตั้งงบประมาณจัดทําโดยอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลการใชจายงบประมาณในปที่ผานมา และคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
จํานวนงบประมาณที่จะใชสําหรับการจัดงานในปปจจุบัน (ตัวอยางเอกสารขอมูลงบประมาณตาม
เอกสารแนบ 3)  ทั้งนี้  เพื่อใหการตั้งงบประมาณดังกลาวสะทอนความเปนจริงมากที่สุด 

การประชาสัมพันธ 
เพื่อใหการประชาสัมพันธการจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายและเปนที่รูจักในหมูชาวญ่ีปุน

มากที่สุด  สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดใหมีการแถลงขาวตอส่ือมวลชนญี่ปุนเปนการลวงหนา เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2552  ที่ทําเนียบเอกอัครราชทูต  โดยประธานคณะกรรมการฯ จัดงานฯ กลาว
เปดการแถลงขาว พรอมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละฝายชี้แจงรายละเอียดการจัดงานเปน
ภาษาญี่ปุน รวมถึงประชาสัมพันธผานสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ  นอกจากนี้  ยังไดมีการติดแผน
ประชาสัมพันธตามสถานที่สําคัญและสถานที่ที่มีจํานวนผูผานไป – มาจํานวนมาก  ทั้งนี้  ผลสําเร็จ
จากการประชาสัมพันธสามารถประเมินไดจากจํานวนผูเขารวมงานหลายแสนคน และมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกป  ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการบอกเลาความประทับใจของผูเคยมารวมงานดวย 

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนไทย 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเปดโอกาสใหชาวไทยและนักเรียนไทยในญี่ปุนมีสวนรวมใน

การจัดงานดวย อาทิ ชวยทําหนาที่นับจํานวนผูเขารวมงาน ชวยเปนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก/
เจ าหนาที่ประสานงาน  ซ่ึ งจะได รับค า เบี้ ย เ ล้ียง เพื่อสร างขวัญและกํ า ลังใจ  นอกจากนี้                            
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนใหสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุนและชมรมอาสาสมัคร
ชวยเหลือคนไทยในญี่ปุนรวมออกรานเพื่อหารายไดสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคม/ชมรม 
แทนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อนึ่ง  สถานเอกอัครราชทูตฯ 
เห็นวา รูปแบบการดําเนินการดังกลาวมีสวนสําคัญและสนับสนุนการเสริมสรางความสามัคคีและ
ความกลมเกลียวระหวางเจาหนาที่กับชุมชนไทย  และในหมูชาวไทยดวยกัน เพื่อรวมกันเผยแพร/
ถายทอดความเปนไทยสูสายตาชาวญี่ปุน ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
 

4.7  ประเมินโครงการจัดเทศกาลไทย คร้ังท่ี 9 พ.ศ. 2551 
การพิจารณาลกัษณะงานของโครงการเทศกาลไทย 
จากผลการทบทวนและวิเคราะหโครงการเทศกาลไทย พบวาโครงการดังกลาวมีลักษณะ

เปนงานยุทธศาสตร ทั้งนี้ งานยุทธศาสตรเปนงานที่มีการดําเนินงานเปนแผนงาน (Program)  อยางตอเนื่อง 
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และมีเปาหมายชัดเจนเปนรูปธรรม โดยมีการบูรณาการความรวมมือตั้งแตการริเร่ิม วางแผน และ
ดําเนินโครงการ และมีความตอเนื่อง โดยจัดขึ้นทุกปตั้งแตป 2543 – ปจจุบัน และจะจัดตอเนื่อง
ตอไป ซ่ึงแตกตางจากงานในลักษณะจัดกิจกรรมครั้งเดียว และเปนการแบงงานทําโดยขาดการบูรณาการ
เพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน  ดังปรากฏในตาราง 1 และ 2 
 

ตารางที่ 1 
ลักษณะงาน ลักษณะการดําเนินงาน ลักษณะการบรูณาการ ลักษณะผลสําเร็จ

โครงการ 
งานยุทธศาสตร แผนงานตอเนือ่งมี

เปาหมายชดัเจนเปน
รูปธรรม 

มีการบูรณาการความ
รวมมือตั้งแตการริเร่ิม
วางแผนและดาํเนิน
โครงการมีสวนรวม
จากผูมีสวนรวมไดเสีย
หลัก 

เปนผลสําเร็จที่
สามารถขยายผล
ไปสูเปาหมาย          
อ่ืน ๆ ได 

 

ตารางที่ 2 
เปาหมายโครงการ FMIP ยุทธศาสตร (ผลักดัน) ยุทธศาสตร (ขยายผล) 

การทูตวัฒนธรรม มีเปาหมายชัดเจนมีแผนการ
พัฒนาขยายผลไปสูเปาหมาย
อ่ืน ๆ  อยางเปนรูปธรรม 

มี เ ป าหมายที่ ชั ด เ จนและ
สามารถพิ สู จน ให เห็นว า
สิ น ค า / บ ริ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรม  จะนําไปสูการ
พัฒนาในเชิงพาณิชย มีความ
รวมมือ/บูรณาการกับสินคา/
บริการของภาคเอกชน 

 
วงเงินท่ีไดรับอนุมัติและงบประมาณที่ใชจายจริง 

 ไดรับอนุมัติ  37,621,105.55  เยน 
 ใชจายไป  37,379,858  เยน 
 เหลือจาย  241,247.55  เยน 
 ขอกันเหล่ือมป  241,247.55   เยน 
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สถานการณดําเนินโครงการ  ดําเนินโครงการเสร็จแลว เมื่อวันที่ 10 – 11 
พฤษภาคม 2551 
 

ผลการดําเนินโครงการ   จัดงาน 2 วัน ระหวางวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 
2551 มีผูเขาชมงานประมาณ 300,000 คน 
 
ตารางที่ 2  ผลผลิต ผลลัพธ เปรียบเทียบกับผลผลิต ผลลัพธ ท่ีตั้งไว 
ผลผลิต/ผลลัพธ หนวยนับ รวมทั้งสิ้น 

  แผน ผล 
จัดงานเทศกาล
ไทย 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 

 
 

ประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
ตารางที่ 3  สรุปผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

ตัวชี้วัดท่ีตั้งไว ผลการดําเนินการ 
เชิงปริมาณ         ผูเขาชมงาน 3 แสนคน มีผูเขาชมงานไมนอยกวา 3 แสนคน 
เชิงคุณภาพ        ชาวญ่ีปุนในกรุงโตเกียวและ
พื้นที่ใกลเคียงมีความนิยมไทย 

ชาวญี่ปุนในกรุงโตเกียว และพื้นที่ใกลเคียงมี
ความนิยมไทยมากขึ้น 
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การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของโครงการเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว 
จุดแข็ง 

- เปนการดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการของหนวยงานตางประเทศอยางแทจริง 
- มีการบริหารจัดการที่ดี บรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอการแสดงความคิดเห็น 

และมีสวนรวมของทุกฝาย เจาหนาที่ผูปฏิบัติ/ลูกจางมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดทําแผนงานเพื่อเตรียมการจัดลวงหนา มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนา การ

ดําเนินงานจากทุกฝายเปนระยะ 
- มีการประเมินผลการจัดงานในปที่ผานมา และประมวลขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตาง ๆ ที่

เปนประโยชนตอการปรับปรุงการจัดงานครั้งตอไป 
- ความรวมมือที่ดีจากเขตชิบูยา กรุงโตเกียว เปนงานประจําปที่อยูในปฏิทินการจัดงานของ

เขตชิบูยา กรุงโตเกียว 
จุดออน 

- ไมสามารถขยายพื้นที่การจัดงานเพื่อรองรับจํานวนผูเขารวมที่เพิ่งขึ้นในทุกป ดวยความ
จํากัดของสถานที่จัดงาน คือ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิญยา 

- ผูเขารวมงานเปนลูกคาเดิมการขยายวงไปสูลูกคาใหมยังเปนปญหา การผลักดันยุทธศาสตร
ดานการทําความเปน thainess ยังมีขอจํากัด 

โอกาส 
- การใชเทศกาลไทยเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ ของไทยในความสัมพันธ

ไทย – ญ่ีปุน เชน การสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทยแกสาธารณชนญี่ปุนใหกลับคืนมา การ
สงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทย การสงเสริมนโยบายครัวไทยสูโลกและขยายสูการสงเสริมสปาไทย 
และ content industry  การสงเสริมการสงออกสินคาแปรรูปและผลิตภัณฑการเกษตรใหเขาสูตลาด
ญ่ีปุน 

อุปสรรค 
คือ ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได คือ เร่ืองของดินฟาอากาศที่มีผลตอเทศกาลไทย 

เนื่องจากเปนงานกลางแจงเมื่อฝนตกในงานเกิดความไมสะดวกแกทุกฝาย 
 แมวารูปแบบการจัดงานไทยของทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียวจะไมสามารถนําไปใชเปน 
model สําหรับการจัดงานเทศกาลไทยในประเทศอื่น ๆ ไดทุกแหง อยางไรก็ดี  การจัดเทศกาล         
ไทยฯ ดังกลาว สามารถนําไปใชเปนกรณีศึกษาในลักษณะการจัดงานที่เปน best practice ได 



 
บทท่ี 5   

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาพอสรุปไดวา ในชวง 7 ปที่ผานมา กระบวนการทํางานบนแนวความคิดแบบ 

บรูณาการของทีมประเทศไทยมีความตอเนื่องเปนอยางดีในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ในเชิง
ปริมาณนั้น ปรากฏออกมาในรูปแบบของการประชุมทั้ง 3 ระดับ ที่มีความสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการ
ประชุมทีมประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบ จากสถิติในป 2550  ปรากฏวา ทีมประเทศไทยสามารถ
จัดการประชุม 40 คร้ัง ครบตามเกณฑกําหนด  ในเชิงคุณภาพนั้น ปรากฏออกมาในรูปแบบของ
เนื้อหาสาระและรายงานที่สม่ําเสมอของแตละสํานักงาน  ในดานของพัฒนาการในทางบวกนั้น 
กลาวไดวามีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานของแตละสํานักงานอยางเดนชัด เชน ความ
รวมมือที่สถานเอกอัครราชทูตไดรับจากทุกสํานักงาน มีความพยายามของหลายสํานักงานที่จะ
รวมมือกันในการเสนองบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบรูณาการ โดยการ
ริเร่ิมแบบ outside in  ทั้งในสาระและแกนสารอยางแทจริง มีการปรึกษาหารือกันมากขึ้นภายใต 
leadership ของเอกอัครราชทูตในสวนของจุดดอยของทีมประเทศไทยที่ยังเปนปญหา คือ 
วัฒนธรรมการทํางานขององคกรกลางของแตละสํานักงานที่เปาหมายของผูแทนจากหนวยงานตาง 
ๆ ที่ตางกัน ทําใหเกิดการแข็งขันและแยงชิงทรัพยากร ความขัดแยงระหวางหนวยงาน ภารกิจดาน
การสงเสริมดาน policy recommendations  โดยเฉพาะในเรื่องของสาระ (substance)  ของงาน และ
ผลลัพธในเชิงรูปธรรมของทั้งสองภารกิจ อยางไรก็ดี  หัวใจสําคัญความสําเร็จของทีมประเทศไทย 
ซ่ึงในที่นี้ กุญแจสําคัญ คือ การมีผูนําทีมประเทศไทยที่มีความรู ความสามารถสูง สามารถผลักดัน
ใหลูกทีมรวมแรงรวมใจกันแสดงศักยภาพการทํางานตามภารกิจ และในรูปแบบการทํางานแบบ
บูรณาการไดอยางเต็มที่เปนสิ่งสําคัญ 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
5.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 -  มีการกําหนดเปาหมายของผลงานที่เกิดจากความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ 
สําหรับทุกสํานักงานในตางประเทศ (เชน หมวดงานบูรณาการ)  หากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทําขึ้นเปนระเบียบไวจะชวยสงเสริมใหทุกสํานักงานสนใจในการรวมมือกันทํางานมากขึ้น เพราะเมื่อ
ประเมินผลจะเห็นวา ผลงานในหมวดนี้จะปรากฏตามที่กําหนดหรือไม 
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 -  ควรมีการบูรณาการในงบประมาณโครงการตางประเทศแบบบูรณาการใหมากกวา 2 
หนวยงาน โดยเอกอัครราชทูตเปนกลไกสําคัญในการริเร่ิมโครงการ FMIP  ในภาพรวม โดยการ 
บูรณาการเนื้องานของแตละสํานักงาน และแปลงออกมาในรูปของโครงการ 
 -  ใหมีการเสนอโครงการ FMIP  ที่เปนโครงการที่มีเปาหมายเขาถึงองคความรู เทคโนโลยี 
และหลักปฏิบัติที่เปนเลิศ และโครงการที่มีเปาหมาย การเพิ่มขีดความสามารถในการแบงปน
ระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 -  ผลักดันโครงการที่มีเปาหมายการทูตวัฒนธรรมใหมีความสามารถในการยกระดับงาน
ไปสูยุทธศาสตรดานอื่น ๆ อยางเปนรูปธรรม 
 -  ผลักดันโครงการ FMIP  ของทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให
ครอบคลุมทั้ง 6 เปาหมาย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรทวิภาคีไทย – ญ่ีปุนอยางสมบูรณแบบ 
 5.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ดานภารกิจและกลไก 

-  กําหนดเปาหมายและวาระการประชุมใน 2 ภารกิจงานใหชัดเจน 
-  การประชุมหารือรวมกันตามความถี่ที่เหมาะสมและการประชุมที่สม่ําเสมอ 
-  ใหมีการบันทึกการประชุมในการประชุมภารกิจดานเศรษฐกิจ และการประชุมดาน

การเมืองและความมั่นคง เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับการประชุม 
-  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรม ที่ไดดําเนินการไปแลว 

รวมทั้งที่จะดําเนินการตอไปใหเพิ่มมากขึ้นระหวางสมาชิกในทีมประเทศไทยทุกคน หรือเฉพาะ
สมาชิกที่เกี่ยวของและเห็นวาจําเปนตองทราบ 

-  การออกระเบียบและแนวทางการทํางานรองรับการทํางาน เพื่อใหการทํางานของแตละ
ทีมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

-  การใหขอมูล เปาหมายหลักและทาทีของประเทศไทยตอประเทศนั้น ๆ ตอสมาชิกทีม
ประเทศไทยที่ชัดเจน 

-  เพิ่มน้ําหนักการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน Intelligent information ที่แตละหนวยงาน
สามารถจัดหาได และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลผานอินเตอรเน็ตหรืออินตราเน็ตมากขึ้น 
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