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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ในองคก์ารสหประชาชาติ ในองคก์าร
ใ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือสมาคมอาเซียน นกัการทูตหลายคนมีความรู้

ระหวา่งประเทศหลายองคก์า

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา่กระทรวงการต่างประเทศยงัมิได้ ใชค้วามรู้ความสามารถ
ของนกัการทูตไทยทุกคนในทุกสถานเอกอคัรราชทูต สถ 100

มีปัญหาและอุปสรรคบาง อาํนวยต่อการปฏิบติั
ญคือมีความขดัแยง้ การทะเลาะววิาท ฟ้องร้อง

ประสิทธิภาพในการทาํงานของสถานเอกอคัรราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ โดยรวม และเกิด
และของกระทรวงการต่างประเทศ

อุปสรรค ความขดัแยง้ในทางส่วนตวัและการทาํ
การปฏิบติัราชการของนกัการทูตไทยในต่างประเทศ และไดข้อ้สรุปโดยสังเขปวา่ ทาํ
ใหเ้กิดปัญหา คือ นกัการทูตระดบัสูงบางรายมีแนวโนม้เป็นเผด็จการ ชอบใชอ้าํนาจ
จากศูนยอ์าํนาจของกระทรวง ร
โดยบางกรณีอาจมี งใชอ้าํนาจข่มขู่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบั

เกิดไดใ้นหน่วยงานในต่างประเทศทุกภูมิภาค
ไม่เวน้แมแ้ต่ในประเทศพฒันาแลว้

ปัจจยัปัญหาร่วม สภาพแวดลอ้มของรัฐผูรั้บ อนัไดแ้ก่ ความทุกขย์าก
ทุรกนัดาร ความไม่สงบ การก่อการร้าย โรคภยัไขเ้จบ็



จ

และคุณภาพ ความรู้สึกเงียบเหงา มีปมดอ้ย มีส่วนสาํคั จิตใจของนกัการทูต
บางคนแปรปรวน งมี

คณะ
ผูแ้ทนและรองหวัหนา้คณะ มุทิตา
และอุเบกขา จะช่วยแกไ้ขบรรเทาปัญหาความขดัแยง้ในสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของ

างจิตสาํนึกดงักล่าว โดยจดัฝึกอบรม
สอดแทรก มีความ
สามคัคีสมานฉนัท์ ใ

ขม้แขง็ ละเวน้การใชร้ะบบอุปถมัภ์อยา่งเกินควร เพราะจะเป็นตวัอยา่งในการไม่ให้ความเมตตา
กรุณา แก่ขา้ราชการอยา่งเสมอภาค ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิ

ในส่วนของการบริหารการทูตในต่างประเทศ ก็จะตอ้งมีระบบการร่วมกนัทาํงานเป็นทีม
ามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็สมรรถภาพ เป็นการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจแก่ผูน้อ้ย และจะตอ้งเสริมสร้าง

ควรมีโครงการและกิจกรรม
ครอบครัว น่าจะช่วยใหบ้รรยากาศในการ

ลดความตึงเครียด ภาพในการทาํงานและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัการทูตและครอบครัวไดไ้ม่มากก็นอ้ย
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

บริหารงานการทูตในสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ และเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขโดยใชธ้รรมะทางศาสนาขอ้ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
เป็นหลกัสาํคญั โดยคาดหวงัวา่
จะไดน้าํนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั ตลอดจนขอ้บงัคบั
กระทรวงการต่างประเทศวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการและเจา้หนา้ ผูป้ฏิบติังานการทูต การกงสุล และ
การต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ◌ี
จริงจงั ผล
ในการทาํงานของนกัการทูตไทยทุกระดบัไดเ้ป็นอยา่งดี

1.1.1 ภารกิจของคณะผูแ้ทนทางการทูต
คณะผูแ้ทนทางการทูตประกอบดว้ยหวัหนา้คณะ รองหวัหนา้คณะและสมาชิกในคณะ

กระทรวงการต่างประเทศ ตามระเบียบ
พิธีการทูตใหด้าํรงตาํแหน่งในสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะผูแ้ทนถาวรของไทย
ประจาํองคก์ารสหประชาชาติ คณะผูแ้ทนทางการทูตมีภารกิจตามมาตรา 3 ของอนุสัญญา
กรุงเวยีนนา วา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต ปี พ 1

1) เป็นผูแ้ทนของรัฐผูส่้งในรัฐผูรั้บ
2) ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐผูส่้ง และคนสัญชาติของรัฐผูส่้งในรัฐผูรั้บ
3) เจรจากบัรัฐผูรั้บ
4) รายงานสถานการณ์ และพฒันาการของเหตุการณ์ในรัฐผูรั้บแก่รัฐผูส่้ง
5) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรระหวา่งรัฐผูส่้งกบัรัฐผูรั้บ และพฒันาความสัมพนัธ์

ทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวทิยาศาสตร์
ภารกิจของนกัการทูตขา้งตน้มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการรักษาผลประโยชน์

ะ

1 สมพงศ์ ชูมาก. 2548:228
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ไทยจึงตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

ถาบนัสูงสุดของประเทศ โดยมีพระมหา-
กษตัริยด์าํรงตาํแหน่งประมุขแห่งชาติ เอกอคัรราชทูตจึงอยูใ่นฐานะผูแ้ทนขององคพ์ระบาทสมเด็จ-
พระเจา้อยูห่วั ผูแ้ทนของนายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะผูแ้ทนทางการทูตในขณะเดียวกนั
เอกอคัรราชทูตไม่เพียงดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบั
แต่ยงัตอ้งดาํรงเกียรติ ผูแ้ทนขององคพ์ระประมุขแห่งชาติและ
ผูแ้ทนหวัหนา้คณะรัฐบาลไทยดว้ย สาํหรับนกัการทูตในระดบัรองลงมา เช่น รองหวัหนา้คณะ
ผูแ้ทนทางการทูต กงสุลใหญ่ รองกงสุลใหญ่ ตลอดจนนกัการทูตระดบั

นกัการทูตของไทยในอดี ริมภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทยในประชาคมระหวา่งประ
หลายท่านประสบผลสาํเร็จในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของไทยตลอดมา อาทิเช่น พลตรี
พระเจา้วรวงศ์ เธอ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตประธานสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พนัเอก ถนดั คอมนัตร์ อดีตรัฐมนตรีวา่การ-

อาเซียน นายอานนัท ์ปันยารชุน อดีตปลดักระทรวง
การต่างประเทศ และเอกอคัรราชทูตหลายประเทศ ต่อมาไดด้าํรงต◌ําแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 2 สมยั
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
เลขาธิการสมาคมอาเซียน หม่อมหลวงพีระพงศ ์เกษมศรี อดีตราชเลขาธิการในพระองค์

แหน่ง
สหประชาชาติ และเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจาํองคก์ารสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก และเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั ดีซี นานถึง 10 ปี ฯลฯ

1.1.2
1.1.2.1 สภาพแวดลอ้มในประเทศรัฐผูรั้บ

ไม่เป็น กนัมากนกัในสังคมวงนอก คือ
งคราม

การก่อการร้ายความขดัแยง้และกรณีพิพาทในประเทศรัฐผูรั้บ หรือแมแ้ต่การพิพาทระหวา่ง
ประจาํอยูใ่นประเทศ อิรัก อิหร่าน เนปาล ศรีลงักา
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กมัพชูา ปากีสถาน บงักลาเทศ บางประเทศในทวปีแอฟริกา บางประเทศมีโรคติดต่อระบาด
มีภยัธรรมชาติ รุนแรงฉบั

ตอ้งมีความอดทน อุตสาหะเป็นพิ ยาก

1.1.2.2 ขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร
ขอ้จาํกดัอีกประการห

ตาํแหน่งและอตัรากาํลงัในสถานเอกอคัรราชทูต และสถาน

ในประเทศจีน อินเดีย การเปิดสถานเอกอคัรราชทูตแห่งใหม่ในประเทศแอฟริกา ลาตินอเมริกา

ยดุสุดสัปดาห์
และวนัห จนมีคาํกล่าววา่นกัการทูตตอ้งทาํงานตลอด 24

ระยะประมาณ 10 ปี ผา่นมา
นอกเหนือไปจากงานการเมือง งานเศรษฐกิจ งานกงสุล งานคุม้ครองคนไทย งานพิธีการทูต
งานสังคมกบัคณะทูต และองคก์ารระหวา่งประเทศ
การทูตไทยยงัตอ้งเสนอและจดัทาํโครงการทีมประเทศไทยอนัไดแ้ก่ โครงการจดักิจกรรมทาง
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสารนิเทศกบัประเทศรัฐผูรั้บ โคร
โครงการบูรณาการระหวา่งส่วน 2

เช่นการจดักงสุลสัญจรไปยั ไทยพกัอาศยัโครงการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในปร
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยประมาณร้อยละ 75 หรือประมาณ 70 แห่ง มีนกัการทูตไทย

4- เอกอคัรราชทูตหรือกงสุลใหญ่ และนกัการทูตระดบั

1.1.2.3 ความตอ้งการสมรรถนะสูงสุดของนกัการทูต
สภาพแวดลอ้มของงานการทูตไทยในต่างประเทศดงักล่าวทาํใหมี้ความจาํเป็น

ร่วมแรง
ทุกคน

ง จริงจงัโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและประชาชนชาวไทย
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ทะเลาะววิาท และปัญหา
ของไทยอยูเ่ป็นประจาํตลอดมา แมว้า่
วา่จะมิใช่เป็นปัญหาใหญ่โต และเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนนกั แต่ก็ก่อใหเ้กิดการสูญเสียประสิทธิภาพ

1.1.3 ประเด็นปัญหาและผลกระทบในการปฏิบติังานในต่างประเทศ
1.1.3.1ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
1)

2) สงครามกลางเมือง  การก่อการร้าย ก่อ
ความไม่สงบ โรคติดต่อระบาดฉบัพลนั ภยัธรรมชาติรุนแรง

3)

4) สภาพความกดดนัจากการแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ สังคมคณะทูต
5) สภาพความ

ประจาํการในกระทรวงการต่างประเทศ และประจาํการในต่างประเทศ
6) นาจอิทธิพลเกินขอบเขต การขาดเมตตาจิตของ

ผูบ้งัคบับญัชา การขาดความประนีประนอม สามคัคี สมานฉนัท ์ระหวา่งผูร่้วมงาน
1.1.3.2 ผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
1) เกิดการทะเลาะววิาท ฟ้องร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน

บางกรณีตอ้งต่อสู้คดีกนัในศาล ก็มี
2) การใชค้วามรุนแรงทางกายภาพ และทางจิตใจ มีการใชก้าํลงั ตบตี ขวา้งปา

บางรายใชก้ารข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย
3) ใจ ทาํงานแบบ

เชา้ชามเยน็ชาม บางรายหนัเขา้หาอบายมุข สุรา นารี การพนนั
4) เกิดอาการไม่ยอมรับคาํ างกระเ ขดัขืน

ไม่ร่วมงาน ขาดระเบียบวนิยั เกิดสภาพอนาธิปไตย
5) สูญเสียงบประมาณค่าใชจ่้ายใน การส่งคณะกรรมการสอบสวนไปยงั

ขา้ราชการก่อนครบวาระ
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ตามปกติ
6) ความไร้ประสิ

ทางการทูตของไทย

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานราชการในต่

สัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระหวา่ง
ศยั รวมถึงครอบครัวของนกัการทูต

ทาํใหน้กัการทูต

1.2.2 ผูศึ้กษาปรารถนา 1.2.1 แสวงหาแนวทาง
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานและการบริหารงานของนกัการทูตไทยในต่างประเทศ

1.2.3 ผูศึ้กษาตอ้งการเสนอแนวทางการใชห้ลกัธรรมทางศาสนาขอ้พรห
ไดแ้ก่ ความเมตตา คือความปรารถนาใหบุ้คคล มีความสุข ความกรุณา คือ ความปรารถนาให้

และอุเบกขา การทาํใจให้เป็นกลาง เห็น
ถึงสัจธรรม ระตุน้เตือนใจ ชกันาํและจูงใจให้นกัการทูตไทย โดยเฉพาะนกัการทูต
ระดบัผูบ้ริหารหนัมาร่วมมือกนัแกไ้ขขอ้พิพาท ความขดัแยง้ การทะเลาะววิาท การขาด
ความสามคัคีในส่วนราชการของไทยในต่างประเทศ

ยดี

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ผูศึ้กษาจะทาํการรวบรวบขอ้มูลรายละเอียดของกรณีตวัอยา่งจากประสบการณ์

ทางการทูตในสถานเอกอคัรราชทูต
ปัญหาของความขดัแยง้ ภายในสถานเอกอคัรราชทูต พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา นกัการทูต

ยวขอ้ง การแกปั้ญหาของกระทรวงการต่างประเทศ และผลกระทบ ผล
ตวัอยา่งดงักล่าว
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1.3.2 ศึกษาจากการบอกเล่า การสัมภาษณ์

1.3.3 ศึกษาจากหนงัสือเวยีน ระเบียบ แนวทางปฏิบติัของกระทรวงการต่างประเทศ

1.3.4
วถีิทางการแกไ้ขปัญหา

เร็จ และมีคุณธรรมควบคู่กนัไป

1.4
1.4.1 การศึกษ รห

ประสิทธิภาพจะทาํใหไ้ดรั้บทราบปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานในสถานเอกอคัรราชทูต

พฤติกรรมของนกับริหารการทูต การบริหารงาน  มนุษยสัมพนัธ์ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

1.4.2 ผูศึ้กษาหวงัวา่ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราช

ขอ้บงัคบัดา้น
ศีลธรรม จริยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ หลกัธรรมทางศาสนา ขอ้พรห

ดงักล่าว
1.4.3
1)

2) ลดความขดัแยง้ การ
ในต่างประเทศ

3)



2
แนวคิดทฤษฎี

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ผูศึ้กษามีความเห็นวา่สมรรถนะทางคุณธรรม (Moral Quotient) เป็นคุณสมบติั

(Intelligence Quotient) และสมรรถนะทางอารมณ์
(Emotional Quotient) รมมีส่วนทาํใหอ้งคก์รประสบความลม้เหลวไดพ้อๆ
กบัการขาดสติปัญญา และความบกพร่องทางอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกองคก์ร โดยเฉพาะ

มมีอาํนาจและอิทธิพลสูงในการนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ
กร และสมาชิกขององคก์ร

-
ราชดาํรัส
ชาวไทยในโอกาสต่างๆ โดยมีขอ้ความ ห้
ทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํรชีวติอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมเป็นกิจวตัร
ประจาํวนั โดย เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มาเป็นปรัชญาหลกัในการนาํเสนอนโยบายต่อรัฐสภา
และประชาชน ภาพและการพฒันา

2.1.1 คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภ 29 ธนัวาคม 2551

แยก
ลบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน และเป็นจุดอ่อนของ

นฐาน
ของความถูกตอ้ง พฤติ ประเทศให้รอดพน้จากวกิฤต

ภาพ การนาํหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการดาํรงชีวติ

2.1.2 ขอ้บงัคบักระทรวงการต่างประเทศ วา่ดว้ย จรรยาขา้ราชการและเจา้หนา้
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2 ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการขา้งตน้กล่าวถึงวตัถุ

ฏิบติัมาตรฐาน
กลางความประพฤติ

ขอ้บงัคบั หมวด 1 หนา้ 3 ขอ้ 5.1 ไดก้าํหนดค่านิยม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้ไม่
ขา้ราชการอยา่งเคร่งครัด

ขอ้บงัคบั หมวด 1 หนา้ 3 ขอ้ 5.3

และมีเมตตาธรรม
ขอ้บงัคบั หมวด 2 หนา้ 5 ขอ้ 9.1 -9.3 ไดก้าํหนดจรรยาสําหรับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้

ภาวะผูน้าํ ความสามคัคี การใหอ้ภยั การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยเป็นจรรยา

เพศ ฯลฯ
2.1.3

งขวางดุจพระพรหม 4 2

1)
2)
3)
4) อุเบกขา คือ  การทาํใจให้เป็นกลาง เห็นถึงสัจธรรม
2.1.4 วขอ้ง 3

2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), 2548 : หนา้ 20-21
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1) ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของผูป้กครอง คือ ทาน การแบ่งปัน ศีล การรักษา
ความสุจริต ประพฤติดีงาม ปริจาคะ การเสียสละ อาชชวะ

อวิ มีความ
การไม่ปฏิบติัคลาดจากธรรม ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาํคญั

2) หลกัธรรมาธิปไตย
3) างระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้

บงัคบับญัชา

2.2.1 มาก
2.2.2 นูญชีวติ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต)
2.2.3 จิตวทิยาในการปกครอง โดย อาภา ภมรบุตร
2.2.4

และกฤษณ์ รุยาพร
2.2.5 ดา โดย พ. รัตน์ลกัข์
2.2.6 AQ พลงัแห่งความสาํเร็จ โดย Paul G. Stoltz
2.2.7 หนงัสือ วงการต่างประเทศ
2.2.8 คาํสัมภาษณ์ พระมหาสายณัห์ วดัทีปทุตตมาราม กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา
2.2.9

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ริหารราชการ

โ

3 อ◌้างแลว้, ธรรมนูญชีวติ, หนา้ 27-29 หนา้ 6.
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วา่ หากจะไดมี้การกระตุน้ า
ประเทศหนัมามีจิตสาํนึกให้ความสาํคญักบัการใชห้ลกัธรรมทางศาสนาในการดาํรงชีวิต และ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั นโยบายคุณธรรมของรัฐบาล และขอ้บงัคบัของกระทรวงการ

ร่วมกนัอยา่งสงบ สันติ และมีความสุข ก็จะสามารถจูงใจชกันาํ
ขอ้พิพาท ขดัแยง้กนัใหก้ลบัตวักลบัใจหนัมาร่วมกนั ช่วยกนัระงบัแก้ไขและขจดัขอ้ขดัแยง้
ระหวา่งกนัเสริมสร้างบร ก่อใหเ้กิดสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน
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3
ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 ประเภทของการศึกษา
ษ

นามธรรมสูง และมีมาตร
ความดี ความงาม ความมีเมตตา กรุณาก็มีการตีความไ
ในทางตรงกนัขา้ม แลว้แต่ยคุสมยั อาทิเช่น ประเทศไทยสมยัอยุ าม
วา่หญิงงามตอ้งฟันสีดาํสนิทดงัสีนิล สตรีดี

าสามารถในการสงคราม จงรักภกัดีต่อเจา้นาย
ตายถวายชีวติให้ ในองักฤษสมยัโบราณถือวา่คนนอกศาสนาเป็นคนไม่ดี ตอ้งเอาไปเผาใหต้าย
สมยัลทัธิคอมมิวนิสตเ์ขม้ขน้ในสหภาพโซเวยีต จีน และกมัพชูา ยคุเขมรแดง ก็มีการเข่นฆ่าผูมี้
ความคิดเห็นตรงกนัขา้ม เพราะเป็นพวกจกัว

อีก
ได้

ชดัเจนอยา่งในทางคณิตศาสตร์ นอกจากงานทางการทูตบางดา้น เช่น งานกงสุ
สถิติเชิงปริม

หลายๆ  ดา้นข นๆ เช่น งานการเมือง งานเศรษฐกิจงานองคก์าร

พบหารือระหวา่งบุคคลสาํคญัของไทยกบัผูน้าํต่างชาติ จาํนวนหนงัสือโตต้อบระหวา่งไทยกบั
ต่างประเทศ ยอ่มมิใช่สาระสําคญั และไม่สะทอ้นผลง
ระ

ลก
จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ในการ

แสดงใหเ้ ตในต่างประเทศม
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ประสิท ใด
3.1.1 การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative analysis)
ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวม

ใชแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานการทูตในสถานเอกอคัรราชทูต และสถานกงสุล

5 ะเภทของ
กบัเ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน การแกไ้ข

ปัญหาของหน่วยงาน บทสรุปสาเหตุของปัญหา ใน
ได้

างอุปสรรคในการบริหารงานของหน่วยงานไทย

3.1.2 การอา้งอิงแบบทุติยภูมิ (secondary reference)
(relevant)

ระบบบ บนัผูศึ้กษาไดห้ยบิยกคาํบรรยาย

คาํบรรยายของนกับริหาร

-
- . พีรพล

ไตรทศาวทิย์
- คาํบรรยาย อง ทิศทางแนวโนม้ของประชาคมโลก โดย ดร. สุวทิย ์เมษินทรีย์
- ดร. แกว้ตา

โรหิตรัตนะ
ดทาํใหย้ากแก่การ

ยวกบัทฤษฎีการบริหารสมยัใหม่มาประกอบการจดัทาํบทวเิคราะห์ อยา่งไรก็ดี
คาํบรรยา

ความขดัแยง้ และแนวคิดการบริหารในยคุโลกาภิ ปัจจยัทางสังคม ความโปร่งใส
ธรรมาภิบาล ง ใน
โลก บางท่านประสบความสาํเร็จในการบริหารระดบัสูงของประเทศ  บางท่านเป็นพระสงฆ์ ไดรั้บ
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ประกอบการศึกษาวจิยั โดยเฉพาะการทาํบทสรุปและขอ้เสนอแนะ

3.2 แหล่งข้อมูล
3.2.1 เอกสารราชการ ไดแ้ก่ กฎหมาย พระราชบญัญติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํแถลง

ของทางการดา้นการบริหาร และดา้นจริยธรรมของขา้ราชการ
3.2.2 เอกสารทางวชิาการ หนงัสือ คาํบรรยาย
3.2.3 ขอ้มูลจากประสบการณ์ทาํงานของผูศึ้กษาในสถานเอกอคัรราชทูตไทยใน 5

ประเทศ คือ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส สถานเอกอคัรราชทูต ณ
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคลมัโบ
ประเทศศรีลงักา

3.2.4 ขอ้มูลจากคาํบอกเล่า คาํสัมภาษณ์ ของขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศ

3.3 วธีิการศึกษาวจัิย
3.3.1 ผูศึ้กษายกกรณีตวัอยา่ง 5 กรณี เป็นอีก 1

กรณีศึกษา โดยเป็นปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานและขอ้ขดัแยง้ส่วนบุคคลในสถาน
เอกอคัรราชทูตและสถาน เป็นจุดอ่อนและเป็น
อุปสรรคครอบคลุมในหลายๆ ดา้น
ในต่างประเทศดอ้

กรณีศึกษา เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิ
ภาพในการทาํงาน

การแก้ไขปัญหาของ กต.



14

3.3.2 นโยบายของรัฐบาล ทฤษฎีการ
บริหาร กฎหมาย
ตวัอยา่ง ความแตกต่างถา้หากจะไดมี้การใ เขา้แกไ้ข
เหตุการณ์หรือป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว



4
ผลการศึกษาวจัิย

นกัการทูตมกัจะไดรั้บการยกยอ่ง เป็นนกัเจรจา

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติของตน ถือไดว้า่น่าจะเป็นคนฉลาด แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนดีมี
บา้นเกิดเมืองนอนเป็น

อยา่งไรก็ตาม จากผลของการศึกษาวเิคราะห์วจิยัของผูศึ้กษา พบวา่ นกัการทูตไทยจาํนวน
(camper) างระหวา่งพวกนกัสู้ (climber) กบั คน

(quitter) ตามทฤษฎีวา่ดว้ยความมานะพยายามในการต่อสู้กบัวกิฤต (Adversity quotient) ของ
ดร. Paul G. Stoltz คือ แมว้า่พวกเขา ดาํรง
ความสาํเร็จไวไ้ด ้เพราะไม่มีการพฒันาสมร 4

นกัการทูตไทยปัจจุบนั อยา่งเช่นในอดีต มีชีวติ
และสถานภาพ

ทาํงานอยูใ่น

กวา่นกัวชิาชีพมากหลายของไทย
ผูศึ้กษาพบวา่ในหลายๆ กรณี การต่อสู้แข่งขั

ตน

รับทราบกนัดีในกระทรวงการต่างประเทศวา่ การบริหารการทูตไทยในต่างประเทศมีหลายแห่งที

4 model นกั
(quitter) (camper) จะพึงพอใจและหยดุพกั

(climber)



ประสิทธิผลในการบริหารการทูตในต่างประเทศไดใ้นอนาคต

4.1 าพแวดล้อมกบักรณปัีญหา
ปรากฏวา่ส่วนใหญ่ของปัญหา

มกัจะเกิดในสถานเอกอคัรราชทูต สถ นดาร (hardship
post) มีสภาพความกดดนัจากความเป็นอยู ่ผูค้น

เลือกสรรจากบุคลากรระดบัรอง
ส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัรอง เพราะบาง

เป็นส่วนนอ้ย
เพราะบุคลากร

ไม่ไดแ้ละไม่อาจแกไ้ขได้ ดว้ยเหตุผลทางความสัมพั

อตัรากาํลงัขา้ราชการ กระทรวงการต่างประเทศจึงสมควรแสวงหาวธีิป้องกนัและ
ก

นกัการทูตของกระทรวงต่างการประเทศ นสภาพแวดลอ้มคลา้ยคลึงกนั ร่วมกนัผอ่น

ดรั้บมอบหม

4.2 กรณีปัญหา
/คาํสัมภาษณ์

ของ 5 กรณีตวัอยา่ง ความเห็นของผูศึ้กษาและผูบ้อกเล่า
เห็นพอ้งกนั ขาดหลกัธรรม ขอ้เมตตาจิตเป็นส่วนใหญ่ โดยมี

โดยเฉพาะ



คน ผูใ้หญ่กวา่ มี เมตตาธรรมประจาํใจก็อาจไม่
จริง

หากผูบ้งัคบับชัญาจะไดเ้อาใจใส่
ดูแลผูร่้วมงานอยา่งใกลชิ้ด ใหค้วามเมตตา กรุณา ให้ความอบอุ่นตามสมควรก็อาจระงบั หรือผอ่น
ผนับรรเทาเหตุการณ์ไดบ้า้ง

ต่างป 6
หรือนกัการ มีผลทาํใหก้าร

ปฏิบติังานของหน่วยงานโดยรวมมีประสิทธิภาพดอ้ยลง และเกิดปัญหาอุปสรรคโดยไม่สมควร โดย
ทาํใหข้วญัและกาํลงัใจของนกัการทูตลดลง มีการแตกความสามคัคี เกิดอาการทอ้แท้ มีปฏิกิริยา

นหวัเอม็เอสเอน็ระบายออกในเวบไซตส่์วนตวัของ

เยยีวยา อาการไม่ปกติขนาดเบา
ดงัในก 1-5

โดยรวมอาจกล่าวไดว้า่ แมว้า่องคพ์ระประมุขของประเทศไทย จะได้ทรงใหค้วามห่วงใย
ต่อพสกนิกรชาวไทย และโดยเฉพาะขา้ราชการให้ประพฤติตนสอดคลอ้งกบัคุณธรรม ความดีงาม

เป็นนโยบายของรัฐบาล
ปรองดองกนั แต่ยงัมีขา้ราชการบางราย มิไดส้นองตอบโดยไม่ยดึถือ
ปฏิบติัและประพฤติใหส้อดคลอ้ง แมท้าง กพ. และ กต.
เตือนใหข้า้ราชการมีจริยธรรม คุณธรรม แต่ดว้ยสาเหตุต่างๆ และสภาพแวดลอ้มายเฉพาะหนา้
นกัการทูตหลายรายยงัคง ะตอ้งแกไ้ขต่อไป มิให้ ทอนประสิทธิภาพในการ



4.3 1 การบริหารสถานเอกอคัรราชทูตแบบอัตตาธิปไตย และไม่สุจริต
ภูมิหลงั
สถานเอกอคัรราชทูต ยโุรป มีนกัการทูตปฏิบติังาน 3 คน คือ

เอกอคัรราชทูต เลขานุการเอก เลขานุการตรี ไม่มีขา้ราชการสาย
4 คน เป็นเลขานุการ 1 คน ธุรการ 1 คน คนขบัรถ

เอกอคัรราชทูต 1 คน คนขบัรถส่วนกลาง 1 เอกอคัรราชทูต 2 คน
เป็นคนครัว 1 คน คนรับใช้ 1 คน

หวัหนา้คณะผูแ้ทนเคยประจาํการต่างประเทศหลายแห่ง ดาํรงตาํแหน่งระดบัหวัหนา้คณะ
ผูแ้ทน 2 เลขานุการเอก 3 เลขานุการตรี (โท)

3 คน จึงตอ้งช่วยกนั
เลขานุการตรี (โท)
คลงั พิมพห์นงัสือราชการ จาก
หวัหนา้คณะผูแ้ทน และเลขานุการเอก

มีงานสาํคญัในระยะเกือบ 2 หวัหนา้คณะฯ ประจาํการก่อนเกษียณอาย ุคือ
1) การรับเสด็จการเยอืนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 2) การรับเสด็จ

3) การเยือนของพลอากาศเอก สิทธิ
เศวตศิล



1 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

- การบริหารสถาน
เอกอคัรราชทูตแบบอตัตาธิปไตย
และไม่สุจริต

1.
คนขบัรถออก 5 คน
2. ลูกจา้งตาํแหน่งคนครัวและคน
รับใชร้้องเรียนวา่ไม่ไดรั้บค่าจา้ง

3. การเบิกเงินงบประมาณ ค่าจดั

4.
และลูกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม

1. เสียเวลาในการสรรหาคนขบัรถ
ใหม่ และการสอนงานในระยะเวลา
จาํกดั
2.
เอกอคัรราชทูตไทยวา่มีผูน้าํเผด็จการ

จะทาํร้ายตอบโต้
3. มีการร้องเรียน ฟ้องร้องต่อ
รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการต่างประเทศ และ
สถานีตาํรวจในประเทศไทย

1. กต. ไม่ไดรั้บทราบปัญหา

ลูกจา้งลาออกเอง
2. กต. ขอร้องใหจ่้ายเงิน

ภายหลงั
3. กต. ไม่ไดรั้บทราบ

ขอ้เทจ็จริง

ร้องเรียนอยา่งเป็นทางการ



1 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

4.
ขา้ราชการตอ้งช่วยกนัหา้มมิใหห้ลบหนี
ออกจากบา้นและมิใหห้นีออกนอกประเทศ
ร้องเรียนต่อเจา้นายระดบัสูง
5. สูญเสียงบประมาณของราชการ
โดยมิชอบ
6. ขา้ราชการและลูกจา้งมีสภ

รับประทานยาเป็นประจาํ เป็นการสูญเสีย



1
สาเหตุของปัญหา

1. งจากมีอาํนาจค่อนขา้งเด็ดขาด และห่างไกลจาก
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงกวา่ จึงใชต้าํแหน่งหนา้

2. ผูบ้ริหารมีความโลภ เพราะมีเวลานอ้ยก่อนจะเกษีย ง

3. ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่กลา้รายงานความจริงใหก้ระทรวงการต่างประเทศทราบ

งต่อผูบ้งัคบับญัชา

ข้อควรปฏิบัติในกรณตีัวอย่าง
1.

ผูบ้ริหาร
2.

งคบับญัชา ดงัเช่นการมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เนินการอยูใ่นปัจจุบนั และควร

3. การสอบสวนกรณีความขดัแยง้ต่างๆ ก็ควรมีหนงัสือเวยีนสรุป
ผลการพิจารณา

1. พรหมวหิาร
หลกัธรรมะ ไล่ลูกจา้งตาํแหน่งคนขบัรถออกโดยเหตุผลส่วนตวั คือไม่ตอ้งการจ่ายค่าล่วงเวลา และ
ใชง้านขบัไปตีกอลฟ์ วนัเสาร์-อาทิตย ์ตลอดวนั
คนรั 1 ใน 4 ก็ไม่

2. ทศพิธราชธรรม อวโิรธนะ การคลาดจากธรรม
ปราศจากความละอายเกรงกลวัต่อบาป ขาดหิริโอตตปปะ ก็ยอ่ม
อา้งตนเสมอวา่เป็นผูแ้ทนในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ั -
พระยคุลบาทของพระองค ์ทาํนองมือถือสากปากถือศีล



4.4. 2 การแตกความสามัคคี วิวาทและฟ้องร้องระหว่างรองหัวหน้าฯ และหัวหน้าคณะ
ผู้แทน

ภูมิหลงั
สถานเอกอคัรราชทูต แถบตะวนัออกกลาง มีนกัการทูต

ปฏิบติังาน 3 คน คือ เอกอคัรราชทูต
ผูช่้วยเลขานุการ 2 คน จากสายสนบั 5 คน เป็นเลขานุการ 2 คน ฝ่ายกงสุล
1 คน และคนขบัรถ 2 คน มีคนครัว และคนรับใช้ เอกอคัรราชทูต 2 คน

ปรึกษาปฏิบติังานตามลาํพงักบัเจา้ รองหวัหนา้สาํนกังานพาณิชยถู์ก
อยกบัหวัหนา้

สถานการณ์ภายในประเทศ
ผา่นพน้สงครามยาวนาน 8
กระจกหอ้งทาํงานแตก
ระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ห่างกนัเพียง 1-3 เดือน ภาวะความตึงเครียดภายในประเทศ ผอ่นคลายลงหลงั
สงคราม กระทรวงการต่างประเทศไดป้ระกาศยกเลิกสถานะประเทศทุรกนัดารเป็นพิเศษ (hardship
post) ลงประมาณ 6 เดือน

ภารกิจการปฏิบติังานค่อนขา้งนอ้ย สถานเอกอคัรราชทูตมีสภาพคลา้ยเป็นเพียงสัญลกัษณ์
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศดงักล่าว มีการเยอืนระดบัรัฐมนตรี 2 เกิด

งหวดัห่างจากเมืองหลวง
200



2 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

-การแตกความสามคัคี
ววิาท และฟ้องร้อง
ระหวา่งรองหวัหนา้และ
หวัหนา้คณะผูแ้ทน
ทางการทูต

1. รองหวัหนา้คณะฯทาํหนงัสือ
ฟ้องร้องกระทรวงการต่างประเทศ
สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน และ
ส่งหนงัสือเวยีนไปยงัสถาน
เอกอคัรราชทูต/สถานกงสุล
กล่าวหาวา่ หวัหนา้คณะผูแ้ทนฯ

2.
งานรองหวัหนา้คณะ และผูล้งนาม
ร่วมในหนงัสือฟ้องร้อง
3. หวัหนา้คณะผูแ้ทนฯ รายงาน
พฤติกรรมของผูฟ้้องร้องต่อ
กระทรวงฯ และฟ้องศาลไทยใน

1. ภาพลกัษณ์ของ
นกัการทูตไทย

2. แตกความสามคัคีโดยมีการแบ่งฝ่ายตอบโต้
ระหวา่งหวัหนา้คณะฯกบัรองฯ และพวกอีก
2 คน
3. งานราชการหยดุชะงกั ใชเ้วลาราชการไปใน

และกนั
4. 2
ฝ่ายตอ้งรับภาระการทาํงานของฝ่ายรองหวัหนา้

รษฐกิจ สารบรรณ
โทรเลข พิมพห์นงัสือราชการ รับ-ส่งถุงเมลก์าร

.
จะใหร้องฯ ปฏิบติัราชการแทน

1. กต. ส่งคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เท็จจริงประกอบ
ดว้ย ออท. ประเทศใกลเ้คียงและ
ขา้ราชการจากกองการ

น
เอกอคัรราชทูต
2. กต.

หวัหนา้คณะผูแ้ทน และรองฯ
เกษียณอายรุาชการ



2 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

5. หวัหน้ านงานคลงัเอง

6. ทุกคนต่างเสียสุขภาพจิตและประสาท
ไม่อาจปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด



2
สาเหตุของปัญหา

1.
2 คน อายปุระมาณ 58 ปี ใกลจ้ะเกษียณอายรุาชการแลว้

คณะฯ ก็ปฏิบติัตาม ขอความเป็นธรรมกบัพระบาท-
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

2. งกร้าวตาม
แบบคนต งการศึกษา

ดูแคลนเสมอ
3. รองหวัหนา้คณะฯ และพวกเห็นวา่

เงินงบประมาณ จากเงินเหรียญสหรั คุมอยา่งเคร่งครัด
มีตลาดมืดอตัราสูงกวา่ราชการ 20 เท่า จึงเรียกร้อง
ขา้ราชการไป-กลบั ทุกวนั แต่ไดรั้บการปฏิเสธจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอยา่งมาก

ข้อควรปฏิบัติในกรณตีัวอย่าง
1. ก

2.
3.
4. กระทรวงฯ ควรใชค้วามเขม้แขง็ในการตดัสินปัญหา ไม่ปล่อยใหย้ืด

หากไม่สามารถปฏิบติั
ก็ควรเรียกกลบัประเทศโดยเร็ว

หลกัธรรม
1. การขาดเมตตาจิตของหวัหนา้คณะมีส่วนสาํคญั เ 2 4 5 ม

ความรู้สึกร่วมกนั มีปมดอ้ยดา้นการศึกษา

2. การขาดมุทิตาจิต 2 ไส้ ตอ้งการแก้



3.
ดาํเนินไปกวา่ 1 ปี เสีย ภาพลกัษณ์ มีการเผยแพร่
ประจาน จนต่อมามีการฟ้องศาลในประเทศไทยตอ้งลงขอขมาในหนงัสือพิมพ ์การวางเฉยของ
กระทรวงฯ จึงน่าจะเขา้ข่ายใชอุ้เบกขาและเมตตาธรรมแบบไม่ค่อยเหมาะสม



4.5 กร 3 การบริหารงานแบบอตัตาธิปไตย การเรียกข้าราชการกลบัก่อนครบวาระ
ประจําการตามปกติ

ภูมิหลงั
สถานเอกอคัรราชทูต ระเทศยากจน ทุรกนัดาร ในภูมิภาคเอเชียใต ้มีนกัการ

ทูตปฏิบติังาน 5 คน คือ เอกอคัรราชทูต 1 คน
เลขานุการเอกฝ่ายกงสุล 1 คน เลขานุการตรีสายสนบัสนุน 1
ปฏิบติังานในสถานเอกอคัรราชทูต 4 คน คือ เลขานุการเอกอคัรราชทูต 1 การ 1 คน

2 คน
รองหวัหนา้คณะผูแ้ทนฯ เคยเป็นอุปทูตรักษาราชการสถานทูตเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน

ง หลงัจากเอกอคัรราชทูตคนก่อนเกษียณอายรุาชการ ก่อนหนา้ มีความขดัแยง้ระหวา่ง
2 ค มีโรคประจาํตวั
ารับการรักษาในประ

ลิกภาพรุนแรงเด็ดขาดไดเ้ขา้
รับตาํแหน่ง ปัญหาความขดัแยง้เดิมก็ยงัไม่มีการแกไ้ข และไดมี้ งฝ่ายต่อสู้กนั

ไดเ้กิดปัญหาร้องเรียนระหวา่งรองหวัหนา้ คณะผูแ้ทนกบัหวัหนา้
กระทรวงฯ ไดเ้รียกรองหวัหนา้คณะฯ กลบัเขา้กระทรวงฯ ก่อนครบวาระประจาํการตามปกติ



3 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน การแก้ปัญหาของ กต.
- การบริหารงาน
แบบอตัตาธิปไตย
การเรียกขา้ราชการ
กลบัก่อนครบวาระ
ประจาํการตามปกติ

1. รองหวัหนา้คณะผูแ้ทนร้องเรียนต่อ
นายกรัฐมนตรีวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากหวัหนา้คณะผูแ้ทนฯ โดย
ไม่มี งานไม่เหมาะสมกบั
ตาํแหน่ง
2. รองหวัหนา้คณะฯ ร้องเรียนต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ
แกลง้ไม่ใหใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่ง โดยไม่
ซ่อมรถใหน้าน
3. ผูบ้ริหารกดดนั
ลาออกโดยไม่มีเหตุผลสมควร

ของกระทรวง

1. เกิดความแตกแยก ไม่มีความปรองดองสามคัคี

อมทรามลงทุกที มีการ
ก่อการร้าย ก่อความไม่สงบเป็นประจาํ
2.
เอกอคัรราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศ
3. รู้สึกถูกกดดนัไม่ใหค้วามเคารพ
นบัถือ ต่อมาลูกจา้งฝ่ายวซ่ีาไดย้กัยอกเงินค่าวซ่ีา
มูลค่าสูง กระทรวงฯ
รับผดิชอบชดใชเ้งินแก่ราชการตามการพิจารณา
ของกระทรวงการคลงั
4. ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการส่งรองหวัหนา้คณะฯ

รียกกลบัก่อนวาระ
ปกติ
5. เกิดความผดิปกติในการบริหารงานใน สอท.
และต่อมามีการทุจริต
กระทรวงฯ ตอ้งส่งคณะกรรมการไปสอบสวน

เสียค่าใชจ่้ายโดยไม่สมควร

1.
2 กระทรวงฯ เรียกรอง

หวัหนา้คณะฯ กลบัจาก
ประจาํการในสถาน

อครบวาระ
ประจาํการ 2
ประจาํการครบ 3 ปี ตามปกติ
ของประเทศทุรกนัดาร



3
สาเหตุของปัญหา

1. ผูบ้ริหารขาดเมตตา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. ผูบ้ริหารขาดความกรุณ ต่างก็ประจาํการอยูใ่นประเทศลาํบากยากจน

3.

4. รองหวัหนา้คณะฯ นเวลานาน
เกือบ 10 จึงทาํการร้องเรียนผูบ้งัคบับญัชาขา้ม

ไดก้ล่าวโทษผูบ้งัคบับญัชาวา่ไม่มีความรู้ความสามารถเป็นการแกแ้คน้

ข้อควรปฏิบัติในกรณตีัวอย่าง
1. กระทรวงฯ ควรใหค้วามสนใจ สอบสวนใหค้วามเป็นธรรม และติดตามผล

2. กระทรวงฯ ควรกาํชบัใหข้า้ราชการทุกระดบัปฏิบติั
และเคร่งครัดกบัระเบียบวินยัในการปฏิบติัราชการ

3. กระทรวงฯ ควรส่งคณะกรรมการเดินทางไปกาํกบัดูแลราชการของสถาน
เอกอคัรราชทูตในกรณีเกิดการแตกความสามคัคี ตรวจสอบ
ขา้ราชการและลูกจา้งเห็นความสาํคญัของการร่วม

วข้อง
1. การขาดเมตตาธรรม 10 ปี ลาออก

กาํลงัตอ้งการความสนบัสนุน เพราะมีภาร
2. ชการ ใชต้าํแหน่งสูงกวา่ตาํหนิติเตีย

ร้องเรียน
เรียกวา่ใชอ้ตัตาธิปไตยในการบริหารไม่ใชธ้รรมาธิปไตยตามนโยบายคุณธรรมของรัฐ

3. 2 ฝ่าย



4.6 4 การทะเลาะววิาทและทาํร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธระหว่างนักการทูตระดับสูงกบั
นักการทูตระดับปฏิบัติการ

ภูมิหลงั
สถานเอกอคัรราชทู ในภูมิภาคเอเชียใต ้มีนกัการทูตปฏิบติังาน 5 คน คือ

ษามีนิสัยชอบใช้
หยนั ใน อนัควร

เลขานุการตรี
มีปฏิกิ .



4 เหตุการณ์ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

- การทะเลาะววิาท
และทาํร้ายร่างกาย
โดยใชอ้าวธุระหวา่ง
นกัการทูตระดบัสูง
กบันกัการทูตระดบั
ปฏิบติัการ

- นกัการทูตระดบัปฏิบติัการตาํแหน่งเลขานุการ
ตรีใชค้ตัเตอร์กรีดหนา้อกนกัการทูตระดบัสูงใน

คนหลงั หลงัจากมีการทะเลาะววิาท โดยนกัการ
ทูตคนแรกจุดประทดัแสดงค

-

-
ทาํร้ายกลบั กต.

-

ออกจากราชการ
- ต่อมาผูถู้กลงโทษไดร้้องเรียนต่อ กพ.
และ กพ. ไดส้อบสวนและลงมติให้
กระทรวงฯ รับกลบัเขา้รับราชการ โดยมี
การลงโทษตดัเงินเดือน



4
สาเหตุของปัญหา

1. อุปนิสัย
กรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. การขาดขนัติธรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่อาจควบคุมโทสจริตได ้ทาํ
บานปลายใหญ่โต

ข้อควรปฏิบัติในกรณตีัวอย่าง
1. กระทรวงฯ ควรอบรมขา้ราชกา คือความเมตตา

กรุณา ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะในประเทศทุรกั ก ทุกข์
ยากอยูแ่ลว้

2. กระทรวงฯ ควรตรวจสอบสาเหตุอยา่งละเอียดรอบคอบ และใหค้วามเป็นธรรม
2 ฝ่าย

หลกัธรรม
การขาดความเมตตา กรุณา  และขนัติธรรม มีวจีทุจริต ขอ้พดูส่อเสียด หยาบคายไร้สาระ ทาํ

นเจบ็ใจไม่มีมธุรสวาจา นอ้ยยนิดีทาํงานให้ ดงัคาํกลอน “
แลว้ เพราะเหน็บ
ใหเ้จบ็ใจ”



4.7 5 ข้าราชการเกดิอาการทางจิต ประสาท ไล่แทงคน / เจ็บ
ภูมิหลงั
ขา้ราชการสายสนบัสนุนระดบัผูช่้วยเลขานุการเกิดอาการทางจิตใชมี้ดไล่แทง

/เจบ็ สถานกงสุลใหญ่ โดย 1 คน
บาดเจบ็ 1 ขา้ราชการดงักล่าวมีปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัสาวไทย ถูกหกัอก เกิด
อาการทางประสาท เขา้ไปหากงสุลใหญ่
คาถา และหยบิมี เสียชีวติ 1 คน บาดเจบ็ 1 คน
ควบคุมตวัไวแ้ละสอบถามมายงัสถานกงสุล พบ เห็นวา่ถูกซอ้ม และถูกจบักุมตวัไว ้จึง
ดาํเนินการ การบินไทยควบคุมกลบัมา
โรงพยาบาลโรคจิต

สถานกงสุลใหญ่ างทุรกนัดาร มีขา้ราชการประจาํ 3 ราย คือ กงสุลใหญ่
เลขานุการตรี และผูช่้วยเลขานุการดงักล่าว

สี
เขียวสด สีแดงสด อายปุระมาณ 30 ปี



5 ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน

การแก้ปัญหาของ กต.

-ขา้ราชการเกิดอาการทางจิตประสาท
/เจ็บ

1.ขา้ราชการสายสนบัสนุนตาํแหน่ง
ผูช่้วยเลขานุการ (ซี3 ) เกิด

นกบัคนยามของสถานกงสุลเสียชีวติ
1 คน บาดเจบ็ 1 คน
2.
โดยใชก้าํลงัรุนแรง และแจง้ใหส้ถาน
กงสุลทราบ
3. ต่อมาสถานกงสุลใหส่้งผูก่้อเหตุกลบั
ประเทศโดยมี
ควบคุมตวัมาดว้ย

1.
กงสุล และประเทศไทยเป็นอยา่ง

2. เ
ทางรัฐบาลไทยตอ้งรับผดิชอบ
3. เสียค่าใชจ่้ายในการส่งตวั
ขา้ราชการกลบั และตอ้งส่ง
ขา้ราชการใหม่ไปทดแทน

1. ส่งผูก่้อเหตุกลบัประเทศ
2. ใหผู้ก่้อเหตุออกจากราชการ
และเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลโรคจิต



ผลสรุปจา 5
สาเหตุของปัญหา
1. า นกัการทูตและ

ขา้ราชการมีความรู้สึกเงียบเหงา
2. ออก

ใหอ้าการทางจิตประสาทกาํเริบ

ข้อควรปฏิบัติในกรณตีัวอย่าง
1. ผู ้

ความเป็นอยู ่และสร้างความสัมพนัธ์ให้
2. กระทรวงการต่างประเทศ

ผดิปกติ โดยไม่ส่งออกไปประจาํการในต่างประเทศ หรือส่งตวัไปรับการรักษาใหเ้ป็นปกติก่อน

หลกั
ก แอทางจิตประสาท ไม่ใหค้วามสนใจเอาใจใส่ แบบ

ตวัใครตวัมนั ใครดีใครอยู ่แมจ้ะไม่มีระเบียบปฏิบติัระบุไว้ งพระ
ราชนิพนธ์ รัชกาล 6 “อนัความกรุณาปราณี จะมีใครบงัคบัก็หาไม่ อนฝนอนั

สู่แดนดิน”



4.8 6
1. การขาดความเมตตา

- การส่งขา้ราชการกลบัประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอนัควร ไม่มีการสอบสวนให้
ความเป็นธรรม บางสมยัถึงกบัรายงานใหก้ระทรวงฯ พิจารณาใหอ้อกจากราชการ

-
-

2. การขาดความกรุณา
- อาทิเช่น

ควาย  คุณไอคิวเท่
-

ถา้อยูไ่ม่ไดก้็กลบัไปเสีย
- ปฏิบติังานตามควร เช่น ในประเทศ บาก

ยงภยัความไม่สงบ การจลาจล ก็ไม่จดัรถไปรับส่ง ให ้แมแ้ต่นกัการทูตสตรี ครอบครัว
นกัการทูตทีเป็นคนแก่ก็ไดรั้บการปฏิบติัแบบเดียวกนั
ใชร้ถสาธารณะ

3. การขาดมุทติาจิต
- เสนอให้

ไดรั้บเงิน
- ไม่ใหข้า้ราชการไ

-มีโทรเลข/
ฏิบติัไม่แตกต่างกนั

4. การขาดอุเบกขาธรรม
-

(defend) (offend)
โดยไม่สมควร

- ไม่รับฟังความคิดเห็นผูร่้วมงาน



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 นโยบายคุณธรรมกบัพฤติกรรมของพนกังานของรัฐ
ตามความเป็นจริง แมว้า่รัฐบาลหรือประเทศโดยรวมจะมีนโยบายใชธ้รรมาภิบาล ใหมี้

ความโ ารถนาไวเ้พียง
ขา้ราชกา

-
ธรรมไดต้ 10 ของทศพิธราชธรรมอนัไดแ้ก่ ความไม่คลาดจาก
ธรรม

อยา่งไรก็ตาม องคก์ร

ฉลาด และมี

9 ไดท้รงประกาศพร
นสู่พระราชบลัลงัก์แห่งพระมหากษตัริยไ์ทยไวว้า่ “เราจะปกครองแผน่ดิน อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
และไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชน ขา้ราชการ นกัการเมือง ผูบ้ริหารประเทศ ผูน้าํ

มืองฉ้อฉล ประชาชนส่วน
ใหญ่ยงัคงอยูใ่นความยากจน มีรายไดเ้พียงไม่ถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน และพรรคการเมือง ผูน้าํ
ประชาชนก็ยงัคงแตกแยกเป็นฝักฝ่ายตลอดมา มีการปฏิวติัรัฐประหาร และมีการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ
โดยการใชก้าํลงั ถึง 18 ฉบบั อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ ผูน้าํและสมาชิกขององคก์รทุก
องคก์ร หน่วยงานทุกหน่วยงาน ตอ้งมี
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งสุดของ
พวกเราชาวไทยและเยาวชนของชาติต่อไป

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคดา้นคุณธรรมของนกัการทูต
Corporate Social Responsibility-CSR มา

ใช ้โดยใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder engagement and representation) มีการนาํ

Pro-CSR Certification
“Beyond Compliance” standards and management systems

น5

แนวทางควบคู่กบัการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณากา
บริหารกิจการบา้นเ

1. ใหเ้กิดประโยชน์สุขของประเทศ
2.
3. ใหมี้ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า
4.
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ไดท้นัต่อเหตุการณ์
6. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่

ยบ กฎหมาย การแยง่ชิงผลประโยชน์ การยุ
เจตนาทาํลายตวั

บุคคล หรือองคก์ารเกิดปัญหาและอุปสรรคในการความขดัแยง้ทาํใหใ้หบ้ริการประชาชน ขาด
น6

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน7

5 Corporate Social Responsibility-CSR โดย ดร. แกว้ตา โรหิตรัตนะ
6 . พีรพล ไตรทศาวทิย์
7 พ. รัตน์ลกัข,์ หวัใจธรรมะ 5 มหาศาสดา, สาํนกัพิมพ์ Smart Books, พ.ศ. 2551, หนา้ 13
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ปฏิบติัต่อผูใ้หญ่ แต่ดว้ยเหตุผลขอ้จาํกดัของการปฏิบติังานการทูตในต่างประเทศ ร
ายไม่คุน้

มา
ผูศึ้กษาไดป้ระมวลขอ้มูลจากประสบการณ์การรับราชการกวา่ 34 ปี โดยทาํงานใน

กระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน 32 ปี 6 เดือน ปฏิบติัราชการในกรมต่างๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ 7 กรม และในสถานเอกอคัรราชทูต 5
สนทนากบัขา้ราชการ นกัการทูตทุกระดบั อยา่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ พบขอ้สังเกต

1.
ความ

ผูบ้ริหารสูงสุด
2. การต่างประเทศมี

ประสิทธิภาพสูง และสรรหาไดน้กั (top ten) ของ
ประเทศเสมอมา
รองลงมาแต่ไม่ไดรั้บคดัเลือกเขา้กระทรวงฯ
ระบบการสอบแข่งขนัของกระทรวงฯ

3. อยา่งไรก็ตาม ระบบการทาํงานภายในกระทรวงฯ ยงัไม่สามารถนาํความรู้ความสามารถ

ผูบ้ริหารบางคนถึงกั 2 คน ก็พอแลว้ เอกอคัรราชทูตบางคน
ตาํหนินกัการทูตในสถานทูต 9 คนใน 10

10 คน ยนืตกตะลึง บางคนก็รายงาน
กระทรวงฯ
เงินเดือนเลย ผูศึ้กษาค่อนขา้งแน่ใจวา่ระบบสรรหาบุคลากรของกระทรวงฯ ไม่น่าจะผดิผลาด

ไดท้าํงานเต็
4.

6-11
หนา้ตา ชาติตระกลู
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แทนการพิจารณาจากสติปัญญา ความสามารถ และผลการทาํงานอยา่งแทจ้ริง มีการส่งเสริมให้
80-100

ระบบอุปถมัภไ์ดแ้บ่งนกัการทูตออกเป็น 2
บางระดบั ใชเ้วลา 8-15
ตาํแหน่งเร็ว ใชเ้วลา 2-4 แต่ใน
หากจะลองจินตนาการดู ก็จะพบวา่พวกแรก

าง
หญ่ของนกัการทูตอยา่งนอ้ยร้อยละ 60

จะมิไดจ้ดัอยูใ่น 2 ประเภทขา้งตน้
5.

ภารกิจความรับผดิชอบของทุกส่วนราชการ ความยติุธรรมจะเป็นส่วนสาํ -

และ

ใน และ

สร้างสรรค ์สามคัคี และมีความสุข

5.2 ข้อเสนอแนะการบริหารการทูตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ยทุธศาสตร์ ยทุธวธีิทางการบริหารแนวศาสนาเขา้มาปรับใช้เป็นอยา่งมาก -
สอนใหใ้ชเ้มตตาธรรม ความกรุณา มุทิตาจิต อุเบกขา ช่วยสร้างสรรคค์วามรักความสามคัคีในหมู่

น

รางวลับาํเหน็จในกรณีต่างๆ การใหมี้ส่วนร่วมในการคิด การทาํงาน กิจกรรมโครงการ การส่งเสริม
สามคัคี
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5.2.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับกระทรวงฯ
ก. การออกหนงัสือเวยีนเป็นระยะๆ

.พ. ขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยจรรยาขา้ราชการ

ข. ความสามคัคีปรองดอง
เขา้ในการประชุมเอกอคัรราชทูต และ ฯ มีนกัการทู
ในต่างประเทศเขา้ร่วม

ค. การจดัคณะเยือนไปยงั สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่

ง. การใหร้าง

จ.
ฝักใฝ่เขา้ใจ
ในอนาคต โดยวธีิการต่างๆ อาทิเช่น

1)

ขอ้ขดัแยง้
2) ณธรรม ธรรมาภิบาล

เช่น กรมการศาสนา สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ ปปช. /ศาลปกครอง
3) เฉพาะรุ่นใหม่ใหร้ะมดัระวงั

ริยธรรม ความสามคัคีสมานฉนัท์ ก่อนออกประจาํการใน
ต่างประเทศ

ฉ. การสรุปผลการพิจารณาตดัสินขอ้ร้องเรียนคดีต่างๆ ใหข้า้ราชการทราบโดย

ช. จดัใหข้า้ราชการเขา้วดั ฟังธรรม เดือนละ 1
นิมนตผ์ูท้รงศีลอาจเป็นพระสงฆ ์บาทหลวง มาเทศน์ให้ฟัง

ซ. อาจใหมี้สายด่วนตรงถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงฯ อาทิเช่น
ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง เอกอคัรราชทูตประจาํกระทรวง ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารบุคคล

เกิดความเสียหายแก่ราชการ
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5.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
ก. การประชุมระดมสมอง (brainstorming)

ไดมี้โอกาสร่วมกนั
มมี มนุษยสัมพนัธ์ การประนีประนอม ความมีเมตตาและใหโ้อกาส

แก่ผูใ้ต้ ะ แต่เพียงฝ่ายเดียว
และรับความชอบแต่เพียงอยา่งเดียว โดยไม่ค่อยจะยอมรับความ
ไม่ไดใ้จของผูร่้วมงาน และพวกเขาก็จะไม่ยอมทาํงานเตม็ความสามารถดว้ย

ข. การสร้างระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารการทูต
พร้อม

จะใหส้อบถาม และรับผดิชอบต่อขอ้พิจารณา การตดัสินใจทุกอยา่ง อาจใหมี้การส่งคาํร้องทุกข์

ค. การจดักิจกรรมสั ง โดยอาจมีครอบครัวเขา้

ความสามคัคีสมานฉนัทใ์นหมู่นกัการทูต ครอบครัว
ประจาํการ

ง. การจดักิจกรรมทางศาสนา เขา้วดั เขา้โบสถ ์ฟังคาํบรรยายจากผูท้รงศีล
ต่างๆ สนบัสนุนใหน้กัการทูตปฏิบติัตวัอยา่งเคร่งครัดตาม

จ. การส่งเสริมเยาวชนให้ฝักใฝ่ในทางศาสนา เช่น การประกวดบทความ
สนาต่างๆ  หรือแสดงความรู้ทางศาสนา

ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาระดบัประถม มธัย วงหา ความรู้ แก่นแท้
การประพฤติปฏิบติัทางศาสนา
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เลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงลิสบอน
เลขานุการเอก กองวทิยกุระจายเสียง กรมสารนิเทศ
เลขานุการกรม ( ) กรมสารนิเทศ

กองละตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
กรมเอเชียตะวนัออก

ผูอ้าํนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกาฏมาณฑุ
กรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา
กรมยโุรป
อคัรราชทูต
กรุงโคลมัโบ
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