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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การ “ : กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก
และเขตอาณา” มีวตัถุประสงค์ งสถานกงสุลใหญ่

และสถาน ไทยประจาํประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และ
ประเทศลิทวัเนีย
หรือ และ ฒนาบทบาทของ ไทย
ประจาํประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทัวเนียให้มีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การลงทุน และเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ไทย
ประจาํประเทศต่างๆ ยอ่มตอ้งมีบทบาทและพนัธกิจในการสร้างเสริมภาพลกัษณ์และการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี

ของสถาน
ด้วย เผยแพร่ว ัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกีฬา เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ

ของสถาน ไทย
สําคญัและเป็นประโยชน์ สนใจได้
รับทราบ

110 แห่ง และปัญหา
ไทยไดมี้ปริมาณ

ระเบียบกระทร
พ.ศ. 2536

ไทยหรือของ ไทยใน



จ

ใน

รัฐบาลไทย ในเชิงรุก
ไดท้าํการศึกษาประเด็นต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.

2548 – 2551
(1)

ประเทศไอซ์แลนด์แ

.ศ. 2536 มากนอ้ยอยา่งไร
(2) างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย  ความ

ความร่วมมือดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเผยแพร่วฒันธรรมของสถานกงสุล
กล่าว มีอะไรบา้ง

(3)

จากการศึกษาเอกสารโดย
และพนัธกิจของ ของประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์และ
ประเทศลิทวัเนีย ศึกษาจากเอกสารของทางราชการของประเทศดงักล่าว การ

พนัธกิจของ คลา้ยคลึงกนัและจะอิงกฎหมายระหว่าง
อยา่งไรก็ดี มีความแตกต่างกนั

บา้งในรายละเอียด อาทิ
ยมจากการรับแบบฟอร์ม

ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศ
ลิทวัเนียไม่มีรายได้ เทศ
ไทยและประเทศไอซ์แลนด์กาํหนดอายุเกษียณ 70 ปี ส่วนประเทศเดนมาร์กและลิทวัเนียไม่จาํกดั

ต่ออายุ
สาํหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ใน 2 มิติ คือ มิติด้านการปฏิบติัภารกิจของ
ตลอดจน
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ยงัมีขอ้จาํกดัในการ

(1)ไม่มีการประเมินผลการดาํเนินงานของกงสุลกิ
(2) กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทูตไม่ไดมี้การจดัประชุมกบัสถาน

(3) ง

(4) ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ.2536 ควรมีการปรับปรุงในบางจุด

วตัน์
ผู ้ศึกษาได้เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาบทบาทของกงสุล

ว่าด้วยการแต่ .ศ.
2536

(1) การปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536 โดยกาํหนดบทบาทและหน้

(2)

การบริหารจดัการ และมีความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางดา้น

(3)
ประกอบด้วย สถานเอกอคัรราชทู
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วางแผนงานร่วมกนัในการดาํเนินยทุธศาสตร์ดา้นการต่างประเทศในแต่ละปี
(4) Annual Plan และ Annual Report ให้ชดัเจน

หรือไม่

จจะประเมินในช่วงปลายปีปฏิทินหรือปลายปี
งบประมาณก็ได้ 3 ปี หรือ 4 ปี กาํหนด
อายเุกษียณ 65 ปี และการต่ออายกุารดาํรงตาํแหน่งอาจกระทาํได้ 2 ลกัษณะ คือ ก) การต่ออายุแบบ
ธรรมดาให้ แก่ ยุ โดยอาจต่ออายุคราวละ 3 - 4
ตอ้งมีการประเมินผลงานก่อน   ข) การต่ออายุแบบกรณีพิเศษ
เกษียณอายุแล้ว โดยอาจต่ออายุคราวละ 2 ปี

อนการดาํรงตาํแหน่งของกงสุล

ประสิทธิภาพจาํเป็นต้องปรับกระบวนการดาํเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศและสถาน

.ศ.2536 ให้
เหมาะสมกบัเป็น Branding Ambassador ของประเทศไทย
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กติติกรรมประกาศ

“ : กรณีศึกษาประเทศ
เดนมาร์กและเขตอาณา” สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.จิตริยา

ศาสตราจารย ์ดร.สุรชัย ศิริไกร และรองศาสตราจารย ์ดร.สมพร แสงชัย

ร

โดยเฉพาะนางชลชินีพนัธ์ุ ชีรานนท์ เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นายชยัสิริ อนะมาน รอง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธีรกุล นิยม อธิบดีกรมการกงสุล นายวิชชากร จันทรศิริ

ไอซ์แลนด์และลิทวัเนีย ตลอดจน ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และคน
ไทยในประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนีย ในความร่วมมือและให้ขอ้มูลดว้ย
ความอุตสาหะอยา่งสู ณ์ดว้ยดี

าและมีคุณค่าต่อการพฒันา
ในยุคโลกาภิวตัน์

การศึ ตลอดจนผู้ ยวขอ้ง
ทุกท่าน
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

และต่อมาได้มีการแยกกรมพระคลงั
14 เมษายน พ.ศ.2418

เป็นเสนาบดีต่างประเทศ

.ศ.2428 ยุทธศาสตร์และโครงสร้างด้าน

อดมา
ปัจจุบนัเป็น อมูลข่าวสารระหวา่งประเทศต่างๆ เป็นไป

อยา่งรวดเร็วและไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ของประเทศไทยในประเทศ

แก่รัฐบาลและประชาชนของประเท สถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในต่างประเทศ
สาํหรับกรณีประเทศ สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย

หรือเมืองสําคญัๆ บางเมือง มีประชาชนไทยอาศยัอยูห่รือ
หรือเขตใกล้เคียงนิยมเดินทางไปมายงัประเทศไทยและเมืองดงักล่าว ของ
สถานเอกอคัรราชทูต

“ ” (ก) กงสุลใหญ่
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(ข) (ค) (ง) บุคคลในคณะพนกังานฝ่ายกงสุล

เอกสารต่างๆ

รัฐบาลไทยยงักาํหนดว่า
ผูแ้ทนทางกงสุลของปร

บตัรและไดรั้บอนุมติับตัรเช่นเดียวกบั “กงสุลใหญ่”
จากกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับ
ประกอบด้วย การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย การตรวจลงตรา การ

สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยไดม้ากในยคุโลกาภิวตัน์
ในช่วงปี พ.ศ. 2548–2551

อปลายปี พ.ศ. 2547 การปฏิรูปการปกครอง

การ
ประทว้ง าลในแต่ละสมยั รวมถึงการประทว้ง
ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ การประท้วงการจัดประชุม ASEAN กับประเทศคู่เจรจา ทยา

ตอ้งลม้เลิกไป
ประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูาและการดาํเนินการของประเทศไทยต่อการระบาดของโรคไขห้วดั
ใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ H1N1

ขา้งตน้
ลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทย

าพลกัษณ์ของประเทศไทยอยู่แลว้  แต่
สถาน ไทยประจาํประเทศต่างๆ ยอ่มตอ้งมีบทบาทและพนัธกิจในการสร้างเสริม
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ภาพลกัษณ์และการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน ตลอดจน
การส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเท ของ
สถาน ดว้ย เผยแพร่วฒันธรรม ส่งเสริมความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกีฬา เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ รศึกษา วิทยาศาสตร์และ

ของสถาน ไทย

สนใจไดรั้บทราบ
ปัจจุบนัสถานกง 110 แห่ง และปัญหา

ไทยไดมี้ปริมาณ

ยุทธศาสตร์หรือนโยบายของ
กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทูตไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนไทยหรือคน

นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

พ.ศ. 2536

ผูศึ้กษา จะ
ศึกษาบทบาทของ

ประจาํประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศ
หรือความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

โคเปนเฮเกนและนาํเสนอ
ประจาํในประเทศดงักล่าวและ

พิจารณาถึงบทบาทและ ดาํรงตาํแหน่ง
หวัหนา้สาํนั

ประเทศเดนมาร์กมีประชากรประมาณ 5.4
ฐานถาวรประมาณ 9,000 คน มีสถาน 2 แห่ง คือ สถานกงสุลใหญ่
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(Hvide Sande)
400

ของบริษทั East Asiatic
ให้ความช่วยเหลือต่

ตรวจลงตราจะอยูใ่นความรับผดิชอบของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

มีประชากรประมาณ 3.6 ลา้นคน และมีประชาช ถาวรอยูป่ระมาณ 1,000
1 (Reykjavik)

มีประชากรประมาณ 3 นฐานถาวรอยูป่ระมาณ 10-12
คน มี 1 (Vilnius)

.ศ. 2549
หวัหนา้สํานกังานของสถานกงสุลใหญ่กิต (

“ ไทย”) ในประเทศเดนมาร์ก
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนียจะตอ้ง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไทย จะตอ้ง
ให้สมกบัเป็น Branding Ambassador

ศึกษาได้
(1) ปัจจุบัน ไทย วหน้าสํานักงานในประเทศเดนมาร์ก

ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนีย
การ

.ศ. 2536 มากนอ้ยอยา่งไร
(2) ปัญหาและ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ความ

ง
ความร่วมมือดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเผยแพร่วฒันธรรมของสถานกงสุล
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ใหญ่กิตติมศั มีอะไรบา้ง
(3)

พฒันาบทบาทและ

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
(1) งกงสุลใหญ่ และกงสุล

ไทยประจาํประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวัเนีย
ดูแลของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

(2) ฒนาบทบาทของกง ไทย ประจาํประเทศ
เดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทัวเนียให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศไทยภายใตก้าร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาบทบาท พนัธกิจ และ รับผิดชอบของ ไทยประจาํ

ประเทศเดนมาร์กและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน คือ
ไทยประจาํประเทศไอซ์แลนด์ ไทยประจาํประเทศลิทวัเนีย

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 ศึกษามาใชใ้นการวิเคราะห์หายุทธศาสตร์

1.4 จะได้รับจากการศึกษา
(1) านมาของสถานกงสุลใหญ่
ไทยในประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวัเนีย

เขตอาณาของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(2) ยุทธศาสตร์เชิงรุกและแนวทางในการพัฒนาบทบาทและพนัธกิจของกงสุล

.ศ. 2536
ประสิทธิภาพของกงสุลกิ Branding Ambassador ของประเทศไทยใน

ฐกิจ สังคม



2
แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรม

บหลาย

งคมยุคโลกา

ปฏิบติังานและแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

นําหน่วยงานให้บรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไทย  การพัฒนาบทบาทกงสุล

วเิคราะห์

2.1 แนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (Total Quality Management – TQM)
แนวคิดการบ (TQM) International Standard

Organization ไดใ้ห้ความหมายไว ้คือ “ การบริหาร

”
(Total Quality Management - TQM)

ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ
(1) Total
(2) Quality หมายถึง คุณภาพ
(3) Management หมายถึง การบริหารจดัการ

“ บ เป็นวทิยาศาสตร์และครอบคลุมทุกส่วน
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ข หรือผูใ้ชบ้ริการ” 1

การบริหารจดัการแบบ TQM .ศ. 1950 และประเทศ
.ศ. 1980

TQM 2 ไดแ้ก่
(1)

ยอ่มมีส่วนร่วมใน Total Quality และภาคส่วน

(2) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัสูงในการนาํ TQM มาใชใ้นองคก์ร หากผูบ้ริหาร
กภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมใน

(3)
TQM คุณภาพ

ตลอดเวลา การผลิต

และมีประสิทธิภาพ

(4) องค์กรต้องมีความว่องไวต่อความต้องการของ

(5) โดยเฉพาะขอ้มูลทาง
สถิติจาํเป็นมากต่อการบริหารจดัการองคก์รแบบ TQM

TQM เป็น
ความร่วมมือระหวา่งทุก

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Quality_Management
2 http://www.johnstark.com/fwtqm.html
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ภาคส่วนขององคก์รโดยกระบวนการเป็นการร่วมมือกนั
(6)

ะสมรรถนะพฒันากระบวนการทาํงาน
(7) วฒันธรรมองค์กรแบบเปิด  พนกังานตอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์กรร่วมกนั

วางแผนหรือวางนโยบายขององคก์ร และผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นตวั

2.2 แนวคิดการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) 3

การบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์เป็นการดาํเนิน
การบริหารดงักล่าวจะมี

การวางวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มีการพฒันาแนวนโยบายและแผนงาน ในเชิงกิจกรรมหรือ

และความกา้วหนา้ของกิจกรรม
การบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์จะเป็นการวางเป้าหมาย (goals)มากกวา่การวางกลยุทธ์

(tactics)
ยุทธศาสตร์ดว้ยวา่มีประสิทธิภาพ

3 ประการคือ (1) ความเหมาะสม (Suitability); (2)
ความเป็นไปได้ (Feasibility); และ (3) การยอมรับ (Acceptability)

ค.ศ.1985 Ellen-Earle Chaffee ไดส้รุปองคป์ระกอบหลกัๆ ของทฤษฎีการบริหาร

(1) การบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์เป็นการปรับองคก์รใหมี้สภาพแวดลอ้มในเชิงธุรกิจ

(2)
(3) เป็นการบริหา
(4)

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_strategy
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ดาํเนินการตามยทุธศาสตร์หรือกระบวนการ
(5)
(6)
(7)

2.3 แนวคิดการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) จะช่วยให้รู้สถานภาพ จุด

SWOT จะช่วยให้สามารถกาํหนดยุทธศา
ขณะเดียวกนัจะช่วยลดจุดอ่อนหรือขอ้จาํกดั

การวเิคราะห์แบบ SWOT ประกอบดว้ย
(1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่

 จุดแขง็ (Strengths – S) มีการพิจารณาองคป์ระกอบสําคญัใน
ความสาํเร็จ ระบุจุดแขง็ หรือระเบียบขอ้ปฏิบติัของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์

 จุดอ่อน (Weakness - W)

กระทรวงการต่างประเทศและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทย
ปรับปรุงต่อไป

(2) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ไดแ้ก่
 โอกาส (Opportunity - O)

สามารถพัฒนาไปได้ตามแนว
ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ

 อุปสรรค (Threats - T )

ช ้และงบประมาณ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) จะช่วยในการกาํหนด

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนงาน และทิศทางการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต อยา่งไรก็ดี
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แตกต่างกนัไป
ตามสภาพแวดลอ้ม นโยบายและความจาํเป็นของแต่ละประเทศ

2.4 (Best Practice)
า

จากประสบการณ์

สามา
ประจาํประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนีย

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน งกล่าวยอ่มจดัไดว้า่เป็น
เช่นกนั

2.5 ของประเทศในเขตอาณา
ผู ้ ของประเทศเดนมาร์ก ประเทศ

ไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนีย

กบัรัฐบาลไทยไดแ้ต่ง

ผูศึ้กษา
ละส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ การบริหาร

2.6
.ศ. 2536
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ในปีพ.ศ. 2472 กระทรวงการต่างประเทศไ

ในต่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ปรับปรุงและจดัทาํระเบี
“
ไทย พ.ศ.2536”
ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั

ผู ้ศึกษาจะศึกษาระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นโดย
ของประเทศเดนมาร์ก ประเทศ

ไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนีย

2.7 คํา 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดกรอบนโยบาย

กล่าวคือ
(1) การเขา้ถึงระดบัประชาชน

วกต่อ
ประเทศและประชาชนไทย

(2) คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศ

2.8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กล่าวคือ

(1) ของประเทศไทย
 รักษา ส่งเสริม ความสัมพนัธ์ทาง

(2) การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุน
 ส่งเสริ
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ในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน การคมนาคมและบริการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในภูมิภาค


ยวระยะยาว

(3) การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทยในสายตาของต่างประเทศ/องคก์ร/ /บุคคล

/ขยายเครือข่ายผูส้นบัสนุน
ประเทศไทย (Friends of Thailand) ในทุกวงการ

 สัมพนัธ์กนั

(4) การส่งเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ


พาํนกัอยู่
 สนับสนุนกิจกรรมความเป็นไทย (Thainess) ของชุมชนไทยในต่างประเทศ

/

2.9 แนวคิดจากการบรรยายในหลกัสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิดจากการบรรยายของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)

โดยเฉพาะในประเด็นสําคญัดา้น ผูน้าํ(Leader) ของ
องคก์รจะตอ้งมีการวางแผนวเิคราะห์กลยทุธ์อยา่งเป็นระบบและมุ่งไปขา้งหนา้อยา่งมีวิสัยทศัน์ มี
ยุทธศาสตร์ แนวปฏิบติั และเป้าหมาย สร้าง Brand สร้างความผกูพนัภายในองคก์รและระหวา่ง

4 ประการ คือ
(1) มี IQ (Intelligent Quotient) สูง ฉลาด เรียนรู้ไดร้วดเร็ว
(2) มี EQ (Emotional Quotient) สูง สามารถโนม้นา้วและสร้างสัมพนัธ์ไดดี้
(3) มี AQ (Adversity Quotient)
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(4) มี MQ (Moral Quotient) สูง มีจริยธรรมและคุณธรรม
ลกัษณะความเป็นผู้นํากบันักบริหารจัดการ 4

นักบริหาร (Manager) จะต้องมีลักษณะความเป็นผูน้าํด้วย และจะตอ้งสามารถทาํให้
ผลงานขององค์กรประสบผลสําเร็จอย่างสูงสุดด้วยความชาญฉลาดในการบริหาร โดยจะตอ้ง
ดาํเนินวธีิการต่างๆ คือ

(1) จดัระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
(2) มีการวางแผนงาน
(3)
(4) งานไปตามเป้าหมาย
(5)
การเป็นนกับริหารกบัการเป็นผูน้าํ

กนัในบางลกัษณะ กล่าวคือนกับริหารจะคิดอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (Incrementally) อยา่งรอบคอบ
แต่ผูน้าํจะคิดอยา่งรุนแรงรวดเร็ว (Radically) ดงัคาํกล่าววา่ “Managers do things right, while
leaders do the right thing.”

2.10 สรุปแนวคิด
ขององค์กร

มากมายหลายทฤษฎีดว้ยกนั ดงัตวัอย่างทฤษฎีบาง
ผูศึ้กษาแต่ละคนจะนาํทฤษฎีใดไปใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาวิจยัและนาํมาประยุกต์ใช้ ในการ

ผูศึ้กษาไดห้ยิบยกแนวคิดทฤษฎีเพียงบางกรอบ มาใช้ คือ การ
วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SWOT Analysis) และ
การศึกษา ของ ของสถาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน คื ของกงสุล

แลนด์และประเทศลิทวัเนีย ระเบียบกระทรวงการ

4 http://www.see.ed.ac.uk/~gerard/MENG/ME9...
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ต่างประเทศ
ไทย พ.ศ. 2536 ตลอดจนนาํนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศมาใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ าขอ้เสนอแนะ สุดในการพฒันาบทบาทและ

เป็นประโยชน์ต่อราชการของกระทรวงการต่างประเทศในการปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการ

ไทย พ.ศ. 2536



3
ระเบียบวิธีการศึกษา

3.1 วิธีการศึกษา
รายงานการศึกษา มีวตัถุประสงค์ (1) การศึกษาบทบาท

ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวัเนีย และ (2) วเิคราะห์หาแนวทางในการพฒันา

ลิทวัเนียใหมี้ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ทางการทูต เศรษฐกิจ
ตน์
2 ประการ จะ

แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
(1) การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2536 .ศ.2536

ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวัเนีย อนหรือแตกต่างกนัอย่างไร มี

ไทย
(2)

ไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวัเนีย จา
(Questionnaire) และ

การสัมภาษณ์ (Interview Guide) นาํไปเปรียบเทียบกบับทบาทและพนัธกิจ
ย ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2536

การพฒันาบทบาท พนัธกิจ ของกงสุล
ไทย

(3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั
ของการดาํเนินงานของกงสุลกิตติมศ ั แนวคิดการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ในมิติดา้นการปฏิบติัภารกิจและมิติดา้นการบริหาร
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(4) 1-3 มา วเิคราะห์หา
แนวทางและยทุธศาสตร์ในการพฒันา ใหมี้
ประสิทธิภาพ

3.2
นาํใชใ้น

ไทยกบักงสุลกิตติม ของประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และ
ประเทศลิทวัเนีย ไดม้าจาก

(1)

เผยแพร่ในฐานขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซตต่์างๆ
(2)

เดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนีย
ส่วน ใช้

ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนีย ไดม้าจากรายงานประจาํปีของกงสุล
และจากการ (Stakeholders) เป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ประกอบดว้ย
(1) เอกอคัรราชทูต อคัร

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
(2) กรรมสมาคมไทย คนไทย
(3) ผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงการ

และอธิบดีกรมการกงสุล
(4) กงสุลใหญ่ ณ เมืองวเีดอแซนด ์ประเทศเดนมาร์ก
(5)
(6)
สาํหรับ การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ไดม้า

และประเทศลิทวัเนีย



17

3.3 การเกบ็ ต่อบทบาทและการปฏิบัติงานของ
กการคนไทย อยู่กนักระจดั

กระจายและไม่ทราบจาํนวนประชากรเป้าหมาย (Target Population) ใชเ้ป็นกรอบ
การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Frame) แบบความน่าจะเป็น ค

ได้

งแบบ ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แต่
จึงสอบถามขอ้มูล (Stakeholders) เป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั (Key Informants) (1) ตอ้ง
(2)

(3) กรรมสมาคม
ไทย และ (4) คนไทย และเขา้ร่วมงาน
หรือกิจกรรม สํานักงานพาณิชย์ สมาคมไทย และสถานกงสุล

เป็นประจาํ

แบบสอบถาม (Questionnaire) 3 ชุด และแบบสัมภาษณ์ (Interview
Guide) 1

(1)
กงสุล (ดูภาคผนวก ก)

(2) แบบสอบถามสําหรับ ในกรณีของคน
(ดู

ภาคผนวก ข)
(3) ในประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์

และประเทศลิทวัเนีย (ดูภาคผนวก ค)
(4) แบบสัมภาษณ์รองปลดักระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมการกงสุล (ดู

ภาคผนวก ง)
โดยคาํถามในแบบสอบถาม กบัภารกิจในความรับผิดชอบของกงสุล

และ
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3.4 การวเิคราะห์ข้อข้อมูลและการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
การ 3 ส่วน คือ
(1) การวิเคราะห์เอกสาร เปรียบเทียบ

ไทยกบั ของประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์ และ
ประเทศลิทวัเนีย

(2) การวิเคราะห์ โดยการ
(Frequency) และ

คาํนวณ (Mean)
กิตติ

(3) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ของสถานกงสุล
( 3.1)

1 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร โดยระบุจุดแขง็ และจุดอ่อน
2 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร โดยระบุโอกาส และอุปสรรค
3 พิจารณาจุดแข็งกบัโอกาส จุดอ่อนกบัอุปสรรค จุดแข็งกบัอุปสรรค และจุดอ่อน

กบัอุปสรรค
4 พฒันากลยุทธ์จากการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 3

โดยจะให้ความสําคญัลาํดบัแรกกบัการใชป้ระโยชน์จากโอกาสในส่วน แข็งขององค์กร
และใหค้วามสาํคญัลาํดบัถดัมากบัการขจดัอุปสรรค

การวิเคราะห์ ระเบียบ
ประมวลขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์

และสอบถามความเห็นจากกลุ่มต่างๆ
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์จะพิจารณาใน 2 มิติ คือ
(1) ด้านภารกิจในความรับผิดชอบของกงสุลกิตติมศกั

ภารกิจต่างๆ ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไทย และ ความสอดคลอ้ง
กบัระเบียบปฏิบติั พ.ศ.2536 และคู่มือ

.ศ.2536
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3.1 การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SWOT Analysis)

:  Schermerhorn (2008, p.212)

(2)
วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจดัการภา

SWOT
Analysis

จุดแข็ง จุดอ่อน

อุปสรรคโอกาส

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
ใภายในภายใน

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก



4
ผลการศึกษา

ยุทธศาสตร์และโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศไดมี้การปรับปรุง แปลง
ตลอด ถาน ไป โดยเฉพาะ ปัจจุบนัในยุค
โลกาภิวตั นไปอยา่งรวดเร็ว และในช่วงปี
พ.ศ. 2548–2551

.ศ. 2547 การปฏิรูปการปกค

ด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในแต่ละสมยั รวมถึงการประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิ การ
ประทว้งการจดัประชุม ASEAN

การดาํเนินการของประเทศไทยต่อการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ H1N1
เหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้

ลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดาํเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย ในประเทศ
เสริมสร้างภา แก่รัฐบาลและประชาชน

อยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุกา

พ.ศ.
2552 และสถานกงสุลใหญ่เสริมสร้าง

และประชาคมระหว่างประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย โ ดยไดเ้น้น
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และการสนับสนุนชุมชนไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็ง
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เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
อย่างไรก็ดี ด ้วยภ

ประกอบกบั

ในบางเมืองหรือบางประเทศ มีความสําคญัในแง่ยุทธศาสตร์ต่อ
ประเทศไทยจึงเป็นอีก แบ่งเบาภารกิจของสถานเอกอคัรราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ในการดูแลผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทย

ผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย
กระทรวงการต่างประเทศได้กําหนด

ระเบียบดงักล่าว
สอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่าง
ประเทศ อาทิ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด ้วยความสัมพนัธ์ทางกงสุล 24
เมษายน พ.ศ.2506 โดยอนุสัญญาดงักล่าว

ทาํการทางกงสุล กฎ
ขอ้บงัคบัดงักล่าวปรากฏในหมวด 3 ขอ้ 58
เอกสิทธิและความคุม้กนั ขอ้ 59 60 การยกเวน้จากการเก็บ

61 ความละเมิดมิได้ของบรรณสารและเอกสารทางกงสุล ขอ้ 62
การยกเวน้จากอากรศุลกากร ขอ้ 63 การดาํเนินคดีอาญา ขอ้ 64 การคุม้ครองเจา้พนักงานกงสุล

ขอ้ 65 การยกเวน้การจดทะเบียนคนต่างด้าว ขอ้ 66 การยกเวน้จากการเก็บภาษี ขอ้
67 การยกเวน้จากการให้บริการและให้ส่วนบาํรุงส่วนบุคคล ขอ้ 68 ลกัษณะการให้เลือกได้
ของสถาบนัเจา้พนักงานกงสุลกิต

สถาน ย่อม
จะตอ้งยึ

ละเอียดปลีกย่อยใน
หรือการบริหารจดัการสํานักงานของ

ในกรณีของประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์และ
ประเทศลิทวัเนียได้มีการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิโดยยึดถือแนวปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้สําหรับ
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4.1 แนวทางการปฏิบัติ
วทางใน

ปี พ.ศ.2472 ต่อมา สถานการณ์ระหว่างประเทศได้

“ ร
ไทย พ.ศ.2536”

กล่าวโดยสรุป
คือ

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.

(2)
ก.

อิสระ
ข. พนักงานฝ่าย

ค. 3 ปี วาระ
การดาํรงตาํแหน่งจะต่อโดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลาติดต่อกนัคราวละ 3 ปี เวน้แต่ว่าได้รับบอก

6 พนักงาน
70 ปี เวน้แต่กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็นเป็น

พิเศษคราวละ 3 ปี
ง.

จ. รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อการอา้งสิทธิ หรือ
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(3)
ก.

โดยสะดวก และพึงละเวน้บทบาททางการเ

ข.

ค.

สมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม
ง.

(4) การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย
ก. า จะ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ฉันมิตร และปกป้อง ส่งเสริมผลประโยชน์และสถานะของประเทศไทย

ผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อสถานเอกอคัรราชทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศ
ข.

เยือนของคณะผูแ้ทนทางการคา้ วิชาการและว ัฒนธรรม งานแสดงสินคา้ไทยหรือเทศกาล

กระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอคัรราชทูต
จ. ดูแลคุม้ครอง และปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผูมี้สัญชาติไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยภายในเขตกงสุลของตน
(5) การตรวจลงตรา

ก.
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ข. ร ขอ้กาํกดัในการตรวจลงตราการเก็บ
นไปตามกฎหมายและ

ระ
ค. การตรวจ

ตอ้งบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและลงหมายเลขกาํกบัไวใ้นสมุดทะเบียนการตรวจลง

(6) การคุม้ครองผูมี้สัญชาติไทย
ก. ครอง ช่วยเหลือและดูแลผูม้ีสัญชาติไทย

ข.

ค.
เขตกงสุลของตน

(7) การกระทาํนิติกรณ์
ก.

ข.

ขอ้ความของเอกสาร
(8) การบริหารสาํนักงาน

ก. ป็น

ข.
กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตได้จดัหาให้ ให้คงเป็นทรัพยสิ์นของ
รัฐบาลไทย และให้
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ค.
การกาํหนดเวลาทาํการตามปกติ
และปริมาณงานปกติในกิจการฝ่ายกงสุล ให้แจง้เวลาทาํการดงักล่าวให้สถานเอกอคัรราชทูต

ง. ให้แสดงตารางค่าธรรมเนียม ณ สถานกงสุล 1 ฉบบั ให้ประชาชนทราบ และติด

จ.

พิจารณาให้การสนับสนุน
(9) เงินตอบแทนสาํ

ก.
จะไม่ทาํให้ผูด้ ํารงตาํแหน่งมีสิทธิได ้รับเงินเดือน บาํนาญ สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือ

เอกอคัรราชทูตระหว่างหรือ
หลงัจากการดาํรงตาํแหน่งของตน

ข.

ค. พนัก

ค่าตอบแทน เช่น การให้คาํแนะนําทางกฎหมายหรือการรักษาทางการแพทย ์ถ ้าหากว่า

การบริการในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
(10) การบาํเหน็จความดีความชอบ

กระทรวงการต่า
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4.2 แนวทาง าร์ก
ประจาํในประเทศต่างๆ

(1)
ก. เกียรติยศ

เป็นตาํแหน่ บางกรณีกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กจะ
จ่ายค่าตอบแทนชดเชยค่าบริหารสาํนักงานให้บา้งเล็กน้อย

ข.

ค. ไม่ได้กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งและอายุเกษียณ
แต่จะตอ้ง เป็นตวัแทนของประเทศเดนมาร์กและตอ้งมีเวลา

ง.
เลือกระหว่างคนสัญชาติเดนมาร์ก
พิจารณาคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า

(2)
ก.

อาทิ ประสบอุบติัเหตุ การถูกลกัขโมย การถูกจบักุมคุมขงั
ข.

ฉุกเฉิน
ค.

เดนมาร์ก โดยพิจารณาความถูกตอ้งของหลักเกณฑ์

ต่อไป
ง. สามารถออกหนังสือเดินทางเล่

กรณีฉุกเฉิน แต่ไม่สามารถให้การตรวจลงตรา
จ.

คนสัญชาติเดนมาร์ก
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ฉ. ช่วยเหลือสถานเอกอคัรราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดาํเนินการ

(3) การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ก. ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านการคา้และการส่งออกของเดนมาร์ก

โดยร่วมมือกบัสถานเอกอคัรราชทูตหรือสาํนักงานการคา้ในต่างประเทศ
ข.

ประโยชน์ต่อภาคเอกชนของเดนมาร์ก
(4) การส่งเสริมภาพลกัษณ์และวฒันธรรม (Public Diplomacy)

ก. ส่งเสริมและเผยแพร่ในด้านขอ้มูล

ข. ส่งเสริม

ค. จดัหาข้
(5) การให้ความช่วยเหลือและจดัเตรียมการเยือนของบุคคลสาํคญัของเดนมาร์กในเขต

อาณาของตน
(6) การบริหารสาํนักงาน

กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตเดนมาร์ก เป็นผูจ้ดัห
จาํเป็นในราชการ ในบางกรณี กระทรวงการต่างประเทศอาจให้เงิน

4.3 แนวทางการปฏิบัติภารกิจของ ลนด์

(1)
ก.

ไม่มีสถานะในองค์กรใดๆ และ หากกงสุล
ไอซ์แลนด์ไม่สามารถพูดภาษาไอซ์แลนด์ได้ ควรตอ้งใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาใน

ข. ตาํแหน่งกงสุ



28

กรณีกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์จะจ่ายค่าตอบแทนชดเชยค่าบริหารสาํนักงานให้บา้ง
เล็กน้อย

ค. แต่กาํหนด
70 ปี

พินิจของกระทรวงการต่างประเทศ สามารถต่ออายุให้อีก 1 ปี
ง. จะตอ้งเป็นตวัแทนของประเทศไอซ์แลนด์และตอ้งมีเวลาให้กบัคนสัญชาติ

ไอซ์แลนด์หากมีคว
(2)

ก. ให้ความคุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือคนสัญชาติไอซ์แลนด์
ข. แลนด์ และรับ

แบบฟอร์มคาํร้องขอรับการตรวจลงตรา
ร้องและนาํส่งไปยงักระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตหรือสํานักงานตรวจ

ส ตอ้งส่งเขา้กระทรวงการต่างประเทศ
ค.ในบางกรณี อาจได้รับอนุญาตให้ทาํการตรวจลงตรา

ได้ แต่ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ
ก่อน แล
การตรวจลงตราประเภทราชการและการทูต

ง. สามารถให้การรับรองเอกสารได้ แต่ตอ้งได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศ

จ. ช่วยเหลือสถานเอกอคัรราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดาํเนินการ

(3) การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ก. ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านการคา้และการส่งออกของไอซ์แลนด์

โดยร่วมมือกบัสถานเอกอัครราชทูตหรือสาํนักงานการคา้ในต่างประเทศ
ข. น

ประโยชน์ต่อภาคเอกชนของไอซ์แลนด์
(4) ส่งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูล

ไอซ์แลนด์
(5) การให้ความช่วยเหลือและจดัเตรียมการเยือนของบุคคลสําคญัของไอซ์แลนด์ใน
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เขตอาณาของตน
(6) การบริหารสาํนักงาน

กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูต ไอซ์แลนด์ เ ป็นผูจ้ ดัหา
ในราชการให้สถ

ชาติ เป็นตน้ หากมีความจาํเป็น สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการต่างประเทศได้
ตอ้งมีการรายงานและหลกัฐานการใช้จ่ายแนบให้กระทรวงการต่างประเทศด้วย

4.4 แนวทาง เนีย
ประเทศต่างๆ

สามารถสรุป
(1)

ก.
ความสามา ไม่เคย

ข. ตาํแหน่งกง
ค. การดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกระทรวง

การต่างประเทศอาจต่ออายุให้อีกคราวละ 3 ปี และไม่มีการกาํหนดอายุ
เกษียณ อย่างไรก็ดี หากผลการปฏิบติั

กระทรวงการต่างประเทศสามารถยุติการดาํรงตาํแหน่งได้ก่อนครบวาระ
ง. จะตอ้งเป็นตวัแทนของประเทศลิทวัเนีย และตอ้งมีเวลาให้กบัคนสัญชาติ

ลิทวัเนีย
(2) ลิทวัเนีย

ก. ส่งเสริมความสัมพนัธ์
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วฒันธรรม ตลอดจนด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ข. ปกป้องผลประโยชน์ และให้ความคุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือคนสัญชาติลิทวัเนีย
ค. เขา้ร่วมในฐานะตวัแทนของประเทศลิทวัเนียในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
ง. ส่งเสริมและ
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จ. ช่วยเหลือสถานเอกอคัรราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดาํเนินการ

ฉ. หนังสือเดินทางและการ

อาศยัอยู่เป็นจาํนวน
หนังสือเดินทางหรือแบบฟอร์มการตรวจลงตราหรือการนิติกรณ์ต่างๆ และจดัส่งต่อไปยงั
สถานเอกอคัรราชทูต
จะส่งคืนให้แก่รัฐบาลลิทวัเนีย

(3) การบริหารสาํนักงาน
ก. กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตลิทวัเนีย เป็นผูจ้ดัหาอุป

งานกงสุล
ข. 3 ปี และ

มิภาคทุกปี
ค.

ในช่วงตน้ปีของทุกปี (ภายใน 31 มกราคมของทุกปี)

4.5
ผู ้ศึกษาได้ใช้แบบสอ

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถามไดแ้ยกเป็น 3 ชุด คือ
(1)

(2)
(3)
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(1)
างสร้าง

(2)
Branding Thailand

(3) ต้

(4)

(5)

(6) ควรเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สามารถให้คาํแนะนาํและให้ขอ้มูลต่างๆ

(7)
ไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

(8) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกงสุลกิตติมศั ควร จากคราวละ 3 ปี
เป็นคราวละ 4 ปี

(9) ระเทศ
เดนมาร์กจะมีสมาคมไทย –

(10)

ใ
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บทบาทกระทรวงการต่างประเทศ/สถานเอกอคัรราชทูต
(11)

เหมาะสมหรือไม่
(12)

การเมืองและเศรษฐกิจของไทย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัภารกิจและการให้บริการของ
ทุก 1 ปี หรือ 2 ปี

การบริหารจัดการ
(13)

4.6 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จาํกดัของกงสุล

พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนีย ตลอดจนการสอบถามความเห็นจาก

โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview Guide)

โดยผูศึ้กษาได้กาํหนด

 ดา้นภารกิจในความรับผดิชอบของกงสุลกิต
ต่างๆ ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไทย และ ความสอดคล้องกับ
ระเบียบปฏิบติั พ.ศ.2536 และคู่มือการ

.ศ.2536
 ด้านการบริหารจดัการสํานักงานของสถานกงสุลกิตติมศั การ

บริหารจดัการภายในสาํนกังานและดา้นงบประมาณ
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1) มิติด้านการปฏิบัติภารกจิ
จุดแข็ง

(1) ไทยในปัจจุบนัครอบคลุมภารกิจของ

ตุผลอนัควร
ระเบียบแนวทางปฏิบติัดงักล่าวดว้ย

(2) มีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม ผูม้าใช้บริการ
ขอรับการตรวจลงตราและนิติกรณ์ ทําให้
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในการ

ไม่ได้รับเงินเดือน บาํนาญ
ก็ตาม หาก

เปรียบเทียบกรณีของประเทศเดนมาร์ก
ในการรับ ได้
เช่นกนั ส่วนประเทศไอซ์แลนด์
ในการรับคาํร้องขอหนังสือเดินทางหรือคาํร้องขอรับการตรวจลงตราไวใ้ช้ได้ และตอ้งส่งเขา้

ลิทวัเนียจะไม่มี
สิทธิไดรั้บเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมใดๆ

รายไดข้องสถาน ในช่วงปี 2548 – 2551
ก. สถาน ประเทศเดนมาร์ก

ปี 2548: 1,254,750 บาท
ปี 2549: ไม่มีการแจง้รายได้
ปี 2550: 5,789,567 บาท
ปี 2551: 6,174,562.50 บาท

ข. สถาน
ปี 2548: 2,415,200 บาท
ปี 2549: ไม่มีการแจง้รายได้
ปี 2550: 1,484,200 บาท (แจง้เฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม)
ปี 2551: 759,564 บาท

ค. สถาน วลินีอุส ประเทศลิทวัเนีย
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ปี 2548:
ปี 2549: ไม่มีการแจง้รายได้
ปี 2550: 2,725,292 บาท
ปี 2551: 4,200,306 บาท

(3) ตอบแท
ไทย รัฐบาลไทยไดส้ร้างขวญักาํลงัใจโดยการ
เหมาะสม ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยไ์ทย
ไดอ้ยา่งเขม้แข็ง กรณีแนวทางปฏิบติัของประเทศเดนมาร์กจะมีลกัษณะคลา้ยประเทศไทย ส่วน
ประเทศไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนียจะไม่มีการตอบแทนความดีความชอบลกัษณะดงักล่าว

(4) Branding Ambassador
โดยเฉพาะ มีสถานเอกอคัรราชทูต

ประชาชนไทย อยู่เป็นจาํนวนมาก
ย่อม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเอกอคัรราชทูต

ส่วนเสริมการทาํงานของเอกอคัรราชทูตได้

จุดอ่อน
(1) ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศกาํหนดให้ ในการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ การคา้ และประเพณีวฒันธรรมไทย ตลอดจน ส่งเสริมการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานเอกอคัรราชทูต
กิจกรรม

(2) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการรายงานสภาวะเศรษฐกิจภายในเขต
ของตน นการส่งสินคา้ออกให้สถานเอกอคัรราชทูตทราบเป็นระยะ

.ศ.2551
ไทยเคย .ศ.2540

(3)
งานประจาํปี สถานเอกอคัรราชทูตทราบตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศ

(4) 70 ปี
กระทบต่อการดาํเนินงานของ
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(5) การ

หรือกระท
อาทิ สถานกงสุล

ประเทศไอซ์แลนด์
(6) จิตสํานึกและ

จาํนวนมากในแต่ละปีจาก

ทอดในครอบครัว อาทิ ใหแ้ก่ลูกได้

โอกาส
(1) เป็นคนสัญชาติ

ยกยอ่งอยา่งกวา้งขวาง มีฐานะเป็นหลกัเป็นฐานและเป็นอิสระ จะทาํให้ไดรั้บการยอมรับจากบุคคล
ในภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้การติดต่อ

เรียบร้อยและ
(2) การประหยดังบประมาณค่าใช้จ่ายของทางราชการมากกว่าการ ใหญ่

4-5
ค่าเช่าหรือ ไม่ตอ้งจ่ายเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนสาํหรับพนักงานกงสุล
(3) การอาํนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนไทยและประชาชน

เป็น

(4) การจดัทาํยุทธศาสตร์หรือแผนการดาํเนินงานของสถาน
กงสุล ยศึกษาจากนโยบายของรัฐบาลและย ุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศจะทาํให้การกาํหนดกิ
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อุปสรรค/ข้อจํากัด
(1) สถานเอกอคัรราชทูตไม่ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมส่วนตวัของ

3

(2) กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตไม่ได้มีการจดัประชุมร่วมกับ

ประเทศไทยและกฎระเบียบต่างๆ อยา่งชดัเจน
(3) ทาํให้การประเมินผลการ

เอกอคัรราชทูตอาจจะไดรั้บความประทบัใจแตกต่างกนัไป ในบาง

(4) ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ.2536 องมีการปรับปรุง

น์

2) ไทย
จุดแข็ง

(1) ไทยมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในแต่ละปีจาํนวนมากพอเพียงสําหรับ
การบริหารองคก์ร/

(2) 2-3 คน ทาํใหป้ระหยดัทรัพยากร

จุดอ่อน

อาจมีความล่าช้าในการให้บริการแก่ลูกคา้ได้
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โอกาส
ของ

สํานักงาน
ความรู้ในการป้อนขอ้มูลลงในเวปไซต์ดว้ย

อุปสรรค/ข้อจํากดั
การ ไม่ไดป้ระสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด

อาจทาํให้การบริหารงานภายใน
หารือ

ระยะๆ

4.7
จากการ

.ศ.
2536

นตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลและยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถดาํเนินการได้

(1) การปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536

(2)
ชีพใน

การบริหารจดัการ และมีความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางดา้น
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อย่

(3)
ประก
วางแผนงานร่วมกนัในการดาํเนินยทุธศาสตร์ดา้นการต่างประเทศในแต่ละปี

(4) Annual Plan และ Annual Report
ตรวจสอบและประเมินผลการ



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป

ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ เป็นไป
อยา่งรวดเร็วและไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตและสถาน
กงสุลของประเทศไทยในประเทศ

แก่รัฐบาลและประชาชน ถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลของไทย
สนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ โดยอาจ

ประเทศไทยในต่างประเทศ    ขณะเดียวกนั บทบาทของสถาน ได้มีความสาํคญั
เช่นกนัในการช่วยแบ่งเบาภาร

และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

หลายประการ คือ การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์

การคา้และการลงทุน การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
การส่งเสริมความเขม้แขง็ใหชุ้

และประเทศไทยโดยรวม
1 ไดอ้ธิบายความเป็นมาของ

กรณี
2 ผูศึ้กษาได้ทาํการศึกษาทฤษฎี โดยใช้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์

(SWOT Analysis)
หน้

ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวัเนีย  การศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าดว้ยการ
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.ศ. 2536
ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทร วงการต่างประเทศ
แบบสอบถาม(Questionnaire) และแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) จาํนวน
38 คน ประกอบดว้ย

ก.
ข.

สภา

ค. ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น เอกอคัรราชทูต หรือ อธิบดี
ง.

มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ าขอ้เสนอแนะ พฒันาบทบาท
และศกัยภาพ
ประโยชน์ต่อราชการของกระทรวงการต่างประเทศในการปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการ

ไทย พ.ศ. 2536
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารโดย

ป และพนัธกิจของ ของประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ
ไอซ์แลนดแ์ละประเทศลิทวัเนีย ศึกษาจากเอกสารของทางราชการของประเทศดงักล่าว พบวา่

เงินเดือน แล

เดนมาร์กจะมีสิทธิรั

ไอซ์แลนด์กาํหนดอายุเกษียณ 70 ปี ส่วนประเทศเด

ผูศึ้กษา
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การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) พิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติดา้นการ
และมิติดา้นการบริหารจดัการสํานกังานของสถานกงสุล

ปรากฏผลตามตาราง 1 2

ยุทธศ พบว่า แนวทางการพฒันาบทบาท

(1) การปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536 โดยกาํหนดบทบาทและ

ไทยให้ชดัเจนและครอบคลุมกวา้งขวาง ให้มีความสอดคลอ้งกบั
ยนแปลงในบริบทของโลกาภิวตัน์

พิจารณา

(2) ดงักล่าว ไม่ไดก้าํหนดบทบาท
ในการบริหารจดัการ
การบริหารจดัการ และมีความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางดา้น

อยา่งชดัเจนและ
(3)

วางแผนงานร่วมกนัในการดาํเนินยทุธศาสตร์ดา้นการต่างประเทศในแต่ละปี
(4) Annual Plan และ Annual Report ให้ชดัเจน

หรือไม่
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1 SWOT Analysis: มิติด้านการปฏิบัติ

จุดแข็ง
 ความชดัเจนของระเบียบแนวทางปฏิบติัและ

ภารกิจของสถานกงสุลกิต


 การตอบแทนความดีของกงสุล
กิตติมศกัด◌ิ◌์ดว้ยการขอ

จงรักภกัดี
 ◌ิ◌์

เขา้ใจถึงปัญหา
สมือน Branding Ambassador

ใหก้บัประเทศไทย

จุดอ่อน


จดักิจกรรม โดยมากมกัจะมาจากสถาน
เอกอคัรราชทูต


ทาํกิจกรรมประจาํปีและรายงานใหส้ถาน
เอกอคัรราชทูตทราบ

 70

 การขาดความรู้ความเขา้ใจการบริหารงานให้
สอดคลอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูตหรือ

 การวางตนและจิตสาํนึกของกงสุล
ไม่เหมาะสม

โอกาส
 งกงสุลกิตติมศกัด◌ิ◌์

 สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายของทางราชการ

 ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่
ประชาชน
เอกอคัรราชทูต

 หากมีการวางแ
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงจะสามารถทาํใหส้ถานกงสุล

ข้อจาํกดั
 ขาดการประเมินผลการดาํเนินงานกงสุล

 กระทรวงการต่างประเทศและสถาน
เอกอคัรราชทูตไม่ไดมี้การจดัประชุมกบั

รับทราบแนวนโยบาย


ทาํใหไ้ม่สามารถประเมินผลงานของสถาน

 ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่า

พ.ศ.2536 ควรมีการ
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2  SWOT Analysis: มิติด้านการบริหารจัดการของสถานกงสุลกติติม

5.2 ข้อเสนอแนะ
การพฒันาบทบาทและศกัยภาพของ

การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ มี

ต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตเป็นประจาํทุก 2 – 3
นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติัภารกิจอย่างชดัเจน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์

เสมือน Branding Ambassador ในฐานะผูแ้ทนของประเทศไทยด้วย
การประเมินผลการปฏิบติังานของกงสุล ทุกปีดงัเช่นการประเมินผล

การปฏิบติังานของขา้ราชการ กระตุน้ให้กงสุล มี
ติภารกิจ โดยอาจให้มีการประเมินในช่วง

ปลายปีปฏิทินหรือปลายปีงบประมาณของไทยก็ได้
วาระการดาํรงตาํแหน่ง

อาจจะเป็นระยะ 3 หรือ 4 65 ปี  และการต่อ

จุดแข็ง


ค่าธรรมเนียมในแต่ละปีจาํนวนมากพอเพียง
สาํหรับการบริหารองคก์ร/สาํนกังานของตน

 2-3
คน ทาํใหป้ระหยดัทรัพยากร

จุดอ่อน


การองค์กรหรือ
อาจมีความล่าชา้

ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ได้

โอกาส


ารป้อนขอ้มูลลงในเวป
ไซตด์ว้ย

ข้อจาํกดั


เอกอคัรราชทูตไม่ไดป้ระสานงานกนัอย่าง
ใกล้ชิด อาจทําให้การบริหารงานภายใน

และการปฏิบัติตามระเบียบราชการอาจไม่
ถูกตอ้ง
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อายุการดาํรงตาํแหน่งอาจกระทาํได้ 2 ลกัษณะคือ
ก. การต่ออาย ุแบบธรรมดา เ ป็นการต่ออาย ุการดํารงตําแหน่งให ้แก่กงสุล

3 - 4
งานก่อน

ข. การต่ออายุการดาํรงตาํแหน่งแบบกรณีพิเศษ เป็นการต่ออายุการดาํรงตาํแหน่ง
2 ปี

ประเมินผลงานก่อนเช่นกนั

ากเห็นว่ามีการกระทาํไม่เหมาะสม
ผูศึ้กษาเห็นวา่

การพฒันาบทบาทของ

ประสิทธิภาพ
สูงสุดและ อาจตอ้งพิจารณาปรับปรุงระเบียบของกระทรวงการ

แห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2536 ต่อไป



45

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
กระทรวงการต่างประเทศ. 2536. ระเบี ร

.ศ. 2536. กรุงเทพฯ:
กระทรวงการต่างประเทศ.

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ. 2550. คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการทูต. กรุงเทพฯ:
กระทรวงการต่างประเทศ.

เนตร์พณัณา ยาวิราช. 2550. การจัดการสมัยใหม่. 6 กรุงเทพฯ: บริษทั เซ็นทรัล
เอ็กเพรส จาํกดั

พลเดช วรฉัตร. 2550. การประชาสัมพันธ์ระหว่างกรมการ
กงสุลประชาชน. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 53 วิทยาลยั
นักบริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ.

รัชนันท์ ธนานนัท์. 2550. การสร้างเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านกากงสุลภายใต้
. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง

51-52 วิทยาลยันักบริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน สาํนักงาน ก.พ.
ราชกิจจานุเบกษา. 2541. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
วิเชียร วิทยอุดม. 2549. ทฤษฎีองค์การ. 2 กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

จาํกดั.
เสนาะ ติเยาว์. 2546. หลักการบริหาร. 4 กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.

. 2548. หลักรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและทฤษฎี. 2 กรุงเทพฯ:
บริษทั รัตนพรชยั จาํกดั.

ภาษาอังกฤษ
Bateman, T. S. and Snell, S. A. 2009. Management: Leading & Collaborating in a Competitive

World. 8thed. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Gomez-Mejia, L. R.; Balkin, D. B.; and Cardy, R. L. 2008. Management: Peopl, Performance,

Change. 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin.



46

Kinicki, A. and Williams, B. K. 2009. Management: A Practical Introduction . 4th ed.
New York: McGraw-Hill/Irwin.

Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 2008. Honorary Consul for Denmark. (Mimeo)
Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

Ministry of Foreign Affairs, Iceland. 1995. Manual for Honorary Consuls of Iceland .
Reykjavik: Ministry of Foreign Affairs, Iceland.

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Lithuania. 2006. Regulations on the Functions of
Honorary Consular Officers of the Republic of Lithuania. (Mimeo) Vilnius:
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Lithuania.

Pearce II, J. A. 2009. Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control . 11th

ed. New York: McGraw-Hill.
Schermerhorn, J. R., JR. 2008. Management. 9thed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
United Nations. 2005. Vienna Convention on Consular Relations 1963 . New York:

United Nations.
Wikipedia. 2009a. [Online]. “SWOT Analysis.” Retrieved June 25, 2009 from http://

en.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis.
________. 2009b. [Online]. “Strategic Management.” Retrieved June 25, 2009 from http://

en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Management.
________. 2009c. [Online]. “Total Quality Management.” Retrieved June 25, 2009 from http://

en.wikipedia.org/wiki/Total_Quality_Management.



ภาคผนวก ก



48

แบบสอบถามเอกอคัรราชทูต

: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา

แบ ใชใ้นการศึกษา : กรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา ส่วนบุคคล หลกัสูตรนกับริหารการทูต
(นบท.) 1 ประจาํปี 2552 จึงใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

จะเกบ็เป็นความลบัไม่นําไปเปิดเผยต่อสาธารณชน

-นามสกลุ (ผูต้อบแบบสอบถาม)
……………………………………….……………………………………
ตาํแหน่ง………………………………………………………………………

…….…ปี……….เดอืน ( )

โปรด าย X ลงในช่อง

1

1.

ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ใช่หริอไม่

ใช่ ไม่ใช่
1.1 เดนมาร์ก
1.2 วเีดอแซนด์ เดนมาร์ก
1.3 ไอซ์แลนด์
1.4 นีอุส ลิทวัเนีย

2. กงสุลกิตติม แจง้ใหค้นไทย
ASEAN การปิด

สนามบินสุวรรณภูมิ   การระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 การระบาดของไขห้วดันก  และการ
ระบาดของโรคซาร์ส  ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่
2.1 เดนมาร์ก
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2.2
2.3 สถานกงสุลใหญ่ ไอซ์แลนด์
2.4 ลิทวัเนีย

3. กงสุลใหญ่กติตมิ ณ กรุงโคเปนเฮเกน เคยจดังานหรือมีส่วนร่วมในการจดังาน
การลงทุน ประเพณีและวฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

กีฬาและการ ใช่หรือไม่
[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่
ถา้ตอบว่าใช่ ในฐานะอะไร [   ] 1. [   ] 2. ร่วมจดังาน [   ] 3. สนบัสนุนทางการเงิน

(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
[   ] 1. เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน [   ]  2.

[   ] 3. การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี [   ]  4. ประเพณีและวฒันธรรมไทย
[   ] 5. งานแสดงสินคา้ไทย [   ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[   ] 7. การกีฬา [   ] 8. (โปรดระบุ)………….

และจดัเป็น [   ] 1. ประจาํทุกปี [   ] 2.

4. ความพึงพอใจผลการปฏิบติังานของกงสุลใหญ่กติติม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในช่วง 4

เห็นดว้ย

(5)

เห็นดว้ย
(4) ไม่เห็นดว้ย

(3)

ไม่เห็นดว้ย
(2)

ไม่เห็นดว้ย

(1)
4.1 การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์

ของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
4.2 การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทยให้

แพร่หลายอยา่งมีประสิทธิภาพ
4.3 การใหบ้ริการตรวจลงตราวซ่ีาและงาน

4.4 การใหก้ารดูแล คุม้ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูมี้
สญัชาติไทยใน

4.5 การใหค้วามร่วมมือและประสานงาน
กบัสถานทูตฯในการจดังาน กิจกรรม
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และเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

4.6
เป็นอยา่งดี

5. กงสุลใหญ่กติตมิ ณ เมอืงวเีดอแซนด์ เคยจั
ไทย ารคา้ การลงทุน ประเพณีและวฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาและการ ใช่หรือไม่
[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่
ถา้ตอบว่าใช่ ในฐานะอะไร [   ] 1. [   ] 2. ร่วมจดังาน [   ] 3. สนบัสนุนทางการเงิน

ประเภทใด (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
[   ] 1. เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน [   ]  2.

[   ] 3. การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี [   ]  4. ประเพณีและวฒันธรรมไทย
[   ] 5. งานแสดงสินคา้ไทย [   ]  6. เทศกาลอาหารไทย
[   ] 7. การกีฬา [   ]  8. (โปรดระบุ)………….

และจดัเป็น [   ] 1. ประจาํทุกปี [   ] 2.

6. ความพึงพอใจผลการปฏิบติังานของกงสุลใหญ่กติติม ณ เมอืงวเีดอแซนด์ ในช่วง 4

เห็นดว้ย

(5)

เห็นดว้ย
(4) ไม่เห็นดว้ย

(3)

ไม่เห็นดว้ย
(2)

ไม่เห็นดว้ย

(1)
6.1 การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์

ของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
6.2 การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทยให้

แพร่หลายอยา่งมีประสิทธิภาพ
6.3 การใหบ้ริการตรวจลงตราวซ่ีาและงาน

6.4 การใหก้ารดูแล คุม้ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูมี้
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6.5 การใหค้วามร่วมมือและประสานงานกบั
สถานทูตฯในการจดังาน กิจกรรม และ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ

6.6
เป็นอยา่งดี

7. กงสุลใหญ่กติตมิ ณ กรุงเรคยาวกิ เคยจั งเสริมประเทศไทย
การลงทุน ประเพณีและวฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ

กีฬาและการ ใช่หรือไม่
[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่
ถา้ตอบว่าใช่ ในฐานะอะไร [   ] 1. [   ] 2. ร่วมจดังาน [   ] 3. สนบัสนุนทางการเงิน

(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
[   ] 1. เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน [   ]  2.

[   ] 3. การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี [   ]  4. ประเพณีและวฒันธรรมไทย
[   ] 5. งานแสดงสินคา้ไทย [   ]  6. เทศกาลอาหารไทย
[   ] 7. การกีฬา [   ]  8. (โปรดระบุ)…………

และจดัเป็น [   ] 1. ประจาํทุกปี [   ] 2.

8. ความพึงพอใจผลการปฏิบติังานของกงสุลใหญ่กติติม ณ กรุงเรคยาวกิ ในช่วง 4

เห็นดว้ย

(5)

เห็นดว้ย
(4) และไม่เห็น

ดว้ย
(3)

ไม่เห็นดว้ย
(2)

ไม่เห็นดว้ย

(1)

8.1 การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์
ของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ
การคา้ การลงทุน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

8.2 การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทยให้
แพร่หลายอยา่งมีประสิทธิภาพ

8.3 การใหบ้ริการตรวจลงตราวซ่ีาและงาน
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8.4 การใหก้ารดูแล คุม้ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผูมี้

8.5 การใหค้วามร่วมมือและประสานงานกบั
สถานทูตฯในการจดังาน กิจกรรม และ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ

8.6
เป็นอยา่งดี

9. กงสุลกติตมิ ณ กรุงวลินีอุส เคยจั
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน ประเพณีและวฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการกีฬาและ
การ ใช่หรือไม่
[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่
ถา้ตอบว่าใช่ ในฐานะอะไร [   ] 1. ผูริ้ [   ] 2. ร่วมจดังาน [   ] 3. สนบัสนุนทางการเงิน

(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
[   ] 1. เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน [   ]  2.

[   ] 3. การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี [   ]  4. ประเพณีและวฒันธรรมไทย
[   ] 5. งานแสดงสินคา้ไทย [   ]  6. เทศกาลอาหารไทย
[   ] 7. การกีฬา [   ]  8. (โปรดระบุ)……………

และจดัเป็น [   ] 1. ประจาํทุกปี [   ] 2.

10. ความพึงพอใจผลการปฏิบติังานของกงสุลกติตมิ ณ กรุงวลินีอุส ในช่วง 4

เห็นดว้ย

(5)

เห็นดว้ย
(4) ไม่เห็นดว้ย

(3)

ไม่เห็นดว้ย
(2)

ไม่เห็นดว้ย

(1)
10.1 การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์

ของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
10.2 การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทยให้

แพร่หลายอยา่งมีประสิทธิภาพ
10.3 การใหบ้ริการตรวจลงตราวซ่ีาและงาน
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10.4 การใหก้ารดูแล คุม้ครอง ช่วยเหลือ
และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้

10.5 การใหค้วามร่วมมือและประสานงาน
กบัสถานทูตฯในการจดังาน กิจกรรม
และเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

10.6
เป็นอยา่งดี

2 การพฒันาบทบาทของกงสุลกติตมิ

11.

[   ] 1. 2 ปี [   ]  2. 3 ปี [ ] 3. 4 ปี [   ] 4. ….. ปี

12. ออายุ
[   ] 1. 60 ปี [   ]  2. 65 ปี [   ] 3. 70 ปี [   ] 4. .....ปี

13. กระทรวง/สถานเอกอคัรราชทูตฯควรจดัใหมี้การประชุมหรือการประชุมทางไกล
นโยบายการต่างประเทศ การเมือง และเศรษฐกิจของไทย  ปัญหาและอุปสรรค

เป็นประจาํทุก
[   ]  1. 1 ปี [ ] 2. 2 ปี [ ] 3. 3 ปี [   ] 4. ….ปี

14. ท่านเห็นดว้ยหรือ สมาคมคนไทย
ใหเ้สนอกระทรวงพิจารณา

[   ] 1. เห็นดว้ย [   ] 2. ไม่เห็นดว้ย
เหตผุล คือ………………………………………………………………...

15. พั …………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………..

ขอขอบคุณ
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Questionnaire for Honorary Consul-General/Honorary Consul

Prospective Role of Thai Honorary Consul: A Case Study of Denmark,
Iceland, and Lithuania

This questionnaire is designed for an individual study of “Prospective Role of Thai
Honorary Consul: A Case Study of Denmark, Iceland, and Lithuania” which is the
partial fulfillment of the Executive Course for the Diplomats. Please answer the
following questions truly. All the responses will be confidential and will not be
disseminated to the public.

Name…………………………………………………………………………………..
[  ] Honorary Consul-General [  ] Honorary Consul
Time in the above position……….....years………….months

Part 1 Functions and Activities (during the past 4 years)

1. Have you organized or participated in activities to promote Thailand?
[  ] Yes [  ]  No
If yes, in what role [  ] Main Organizer [  ]  Participant [  ]  Financial Support
What types of activities
[  ] 1. Economic, Trade and Investment [  ] 2. Tourist Information
[  ] 3. Education, Science and Technology [  ] 4. Thai Culture and Custom
[  ] 5. Thai Product Exhibition [  ] 6. Thai Food Festival
[  ] 7. Sport [  ] 8. Other (specify)…………
How often of activities [  ] every year [  ] sometimes

2. Do you visit Thai community within your consular district when opportunity
allows?

[  ] Yes [  ]  No

3. Do you visit and render assistance to Thai nationals who are under arrest or
detention?
[  ] Yes [  ]  No

4. Do you render all appropriate assistance to the Embassy and its staff in all
official matters?
[  ] Yes [  ]  No

5. Are you satisfied with the amount of all fees collected from visas and legalization
each year?
[  ] Yes [  ]  No

6. Do you inform Thai people and local people in your own district of the political /
economic situations in Thailand to provide them the accurate information and
better understanding about Thailand?
[  ] Yes [  ]  No
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If yes, how do you provide the information?
……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………
7. Do you have the web site to disseminate information about the functions and

services of  Honorary Consul-General / Honorary Consul?
[  ] Yes [  ]  No

8. Do you receive the recognition from the Thai people as the Honorary Consul–
General / Honorary Consul of Thailand?
[  ] Yes [  ]  No

Part 2 Prospective Role of Honorary Consular-General / Honorary Consul

1. Are you satisfied with functions of  Honorary Consular Officer according to “The
Regulation of the Ministry of Foreign Affairs Governing the Appointment and
Functions of the Honorary Consular Officer of the Kingdom of Thailand B.E.
2536 (1993)?
[  ] Yes [  ]  No
If no, why………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….

2. Are you satisfied with the terms of office, that is three years and automatically
renewed for further successive periods of three years each, unless notice of non-
renewal is given at least six months before the expiry of each term?
[  ] Yes [  ]  No

If no, what is the appropriate terms of office?    …………………years

3. Do you think the retirement at the age of seventy is suitable?
[  ] Yes [  ]  No

If no, what should be the retired age? …….……………years

4. Do you think that the Ministry of Foreign Affairs should organize the meeting of
Honorary Consul–General / Honorary Consul to inform about Thai foreign policy
and discuss about salient issues?
[  ] Yes [  ]  No
If yes, how often should it be? [  ]  Every year [  ]  2 years [  ]  Other….years

5. Have you encountered the problems and difficulties in your tenure of the office?
[  ] Yes [  ]  No
If yes, what are the problems and difficulties?
……………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………
6. Suggestions for Prospective Role and Functions

……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….

Thank you for your co-operation



ภาคผนวก ค
แบบสอบถามคณะกรรมการสมาคมฯ/คนไทย/
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แบบสอบถามคณะกรรมการสมาคมฯ/คนไทย/

: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา

แบ ใชใ้นการศึกษา : กรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา ส่วนบุคคล หลกัสูตรนกับริหารการทูต
(นบท.) 1 ประจาํปี 2552 จึงใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

จะเกบ็เป็นความลบัไม่นําไปเปิดเผยต่อสาธารณชน

-นามสกลุ (ผูต้อบแบบสอบถาม)
………………………………………………………

โปรด X ลงในช่อง

1

1. เพศ
[   ] 1. ชาย [   ] 2. หญิง

2. อายุ
[   ] 1. นอ้ยกวา่ 20 ปี [   ] 2. 20-34 ปี [   ] 3. 35-60 ปี [   ] 4. มากกวา่ 60 ปี

3. สญัชาติ
[   ] 1. ไทย [   ]  2. เดนมาร์ก [   ] 3. ไอซ์แลนด์ [   ] 4. ลิทวัเนีย

4. ระยะเวลา นเขตกงสุลของท่าน
[   ] 1. 1 ปี หรือ นอ้ยกวา่ [ ] 2. 2-5 ปี [ ] 3. 6-9 ปี [   ] 4. 10

5. ท่านมีตาํแหน่งในสมาคมคนไทย หรือไม่
[   ] 1. มี [   ] 2. ไม่มี

ถา้มี  ตาํแหน่งของท่าน คือ ...………………………………………………..…

2

6. อาศยัของท่านเคยแจง้ใหค้นไทยทราบ และพยายามอธิบายให้ มี

ASEAN การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ   การระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009

การระบาดของไขห้วดันก  และการระบาดของโรคซาร์ส  ใช่หรือไม่
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[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่

7. อาศยัของท่านเคยจดังานหรือมีส่วนร่วมในการจดังาน
ไทย การลงทุน ประเพณีและวฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการ
กีฬาและ การ ใช่หรือไม่

[   ] 1. ใช่ [   ] 2. ไม่ใช่
ถา้ตอบว่าใช่ ในฐานะอะไร [   ] 1. ผูริ้ [   ] 2. ร่วมจดังาน [ ] 3. สนบัสนุนทางการเงิน

(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
[   ] 1. เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน [   ]  2.

[   ] 3. การศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี [   ]  4. ประเพณีและวฒันธรรมไทย
[   ] 5. งานแสดงสินคา้ไทย [   ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[   ] 7. การกีฬา [ ] 8. (โปรดระบุ)……………

และจดัเป็น [   ] 1. ประจาํทุกปี [   ] 2.

8. ความพึงพอใจผลการปฏิบติังาน 4

ผา่นมา

เห็นดว้ย

(5)

เห็นดว้ย
(4) และไม่เห็น

ดว้ย
(3)

ไม่เห็นดว้ย
(2)

ไม่เห็นดว้ย

(1)

8.1 การปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์
ของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
8.2 การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทยให้

แพร่หลายอยา่งมีประสิทธิภาพ
8.3 การใหบ้ริการตรวจลงตราวซ่ีาและงาน

8.4 การใหก้ารดูแล คุม้ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูมี้
สญัชาติไทยใน

9.
..………………………………………………….………………………
…………………………………………………….………………………

ขอขอบคุณ



ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมการกงสุล
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แบบสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมการกงสุล

: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา

:

หลกัสูตรนกับริหารการทูต (นบท.) 1 ประจาํปี 2552 จึงใคร่ขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง บเป็นความลบัไม่นําไปเปิดเผยต่อ
สาธารณชน

-นามสกุล (ผูใ้หส้ัมภาษณ์)………………………………………………………
ตําแหน่ง………………………………………………………………………….

…….…ปี……….เดือน ( )

1 น่ง และการเกษียณอายุ

1. ท่านคิดวา่ กระบวนการในการสรรหาและการ กงสุลใหญ่ และกงสุล
ตามระเบียบกระทรวงการต่าง

.ศ. 2536 มีความเหมาะสมแลว้ หรือควรจะ

…………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. ท่านคิดวา่ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการเกษียณอาย ุของกงสุลใหญ่ และกงสุล
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2536 มีความเหมาะแลว้ หรือควรจะ

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

2 การพฒันาบทบาทและการปฏิบัติงานเชิงรุกของ

3. ท่านคิดวา่บทบาทและการปฏิบติังานของกงสุลใหญ่ และ ใน
บติังานดา้นบา้

ยนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ท่านคิดวา่ กระทรวงการต่างประเทศควรจะมีวธีิใดในการส่งเสริมและกระตุน้ให้กงสุลใหญ่
และ

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)
หวัขอ้

: กรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา

โดย นางนิตยา  เจษฎาฉัตร

หวัขอ้

: กรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา

โดย นางนิตยา  เจษฎาฉัตร



หัวข้อในการนําเสนอ

1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

2

3 ระเบียบวธีิการศึกษา3 ระเบียบวธีิการศึกษา

4 ผลการศึกษา

5 ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ



1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

•
ต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย
• ในช่วงปี 2548 – 2551
อาทิ การปฏิรูปการปกครอง การประทว้งต่างๆ เขาพระวหิารและการระบาดของโรค
•
ภาพลกัษณ์และส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ และสังคมใหแ้ก่ประเทศ
ไทยอยา่งไรบา้งในสถานการณ์ดงักล่าว
•

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2536 มากนอ้ยเพียงใดและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง

•
ต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย
• ในช่วงปี 2548 – 2551
อาทิ การปฏิรูปการปกครอง การประทว้งต่างๆ เขาพระวหิารและการระบาดของโรค
•
ภาพลกัษณ์และส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ และสังคมใหแ้ก่ประเทศ
ไทยอยา่งไรบา้งในสถานการณ์ดงักล่าว
•

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2536 มากนอ้ยเพียงใดและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง



วตัถุประสงค์ของการศึกษา

•
ประเทศเดนมาร์กและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

•
สามใหมี้ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศไทย

•
ประเทศเดนมาร์กและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

•
สามใหมี้ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศไทย



ขอบเขตของการศึกษา

และลิทวัเนียในช่วงปี 2548 – 2551
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• การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์จุด
แขง็ (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือ
ขอ้จาํกดั (Threat)

•
.ศ. 2536

•

.ศ. 2536

• การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์จุด
แขง็ (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือ
ขอ้จาํกดั (Threat)

•
.ศ. 2536

•

.ศ. 2536



3 ระเบียบวธีิการศึกษา3 ระเบียบวธีิการศึกษา



ระเบียบวธีิการศึกษา

• การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ระเบียบกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2536

•
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview Guide)

• การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัของการดาํเนินงาน

สาํนกังาน
• 1-3 มาประมวลหายทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันา

• การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ระเบียบกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2536

•
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview Guide)

• การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัของการดาํเนินงาน

สาํนกังาน
• 1-3 มาประมวลหายทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันา



4 ผลการศึกษา4 ผลการศึกษา



ผลการศึกษา

• ระเบียบกระทรวงฯ ของไทยและของเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์และลทิวัเนียจะมคีวาม

คล้ายคลงึกนัและจะองิอนุสํญญากรุงเวยีนนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ทางกงสุล

• ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview

Guide) ในภาพรวม ปรากฏว่า การปฏิบัตภิารกจิส่วนใหญ่ค่อนข้างน่า

• 2 มติิ

• ระเบียบกระทรวงฯ ของไทยและของเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์และลทิวัเนียจะมคีวาม

คล้ายคลงึกนัและจะองิอนุสํญญากรุงเวยีนนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ทางกงสุล

• ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview

Guide) ในภาพรวม ปรากฏว่า การปฏิบัตภิารกจิส่วนใหญ่ค่อนข้างน่า

• 2 มติิ



1. SWOT

จุดแขง็
•ระเบียบกระทรวงฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัและภารกิจไว้
ชดัเจน
•
•
•

จุดอ่อน
•
•ไม่ไดว้างแผนงานประจาํปีและรายงานใหส้ถาน
เอกอคัรราชทูตทราบ
• 70
•ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั
หน่วยงานไทย
•

จุดแขง็
•ระเบียบกระทรวงฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัและภารกิจไว้
ชดัเจน
•
•
•

จุดอ่อน
•
•ไม่ไดว้างแผนงานประจาํปีและรายงานใหส้ถาน
เอกอคัรราชทูตทราบ
• 70
•ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั
หน่วยงานไทย
•

โอกาส
•

•
•

•

ข้อจํากดั
•
•ไม่มีการประชุมร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตหรือกระทรวงฯ อยา่ง

•

•ระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ. 2536 ควรตอ้งปรับปรุงบางประเดน็



2. SWOT

จุดแข็ง
•มีค่าธรรมเนียมเป็นรายไดพ้อเพียงในการ
บริหารสาํนกังาน
•
ทรัพยากร

จุดอ่อน

ใหก้ารบริการมีความล่าชา้

จุดแข็ง
•มีค่าธรรมเนียมเป็นรายไดพ้อเพียงในการ
บริหารสาํนกังาน
•
ทรัพยากร

โอกาส
จดัทาํกลไกในการเผยแพร่ขอ้มูล อาทิ เวป

IT

ข้อจํากดั
ขาดการประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาน
เอกอคัรราชทูตอาจทาํใหเ้กิดความไม่
ถกูตอ้งในการบริหารและการปฏิบติัตาม
ระเบียบราชการ



5 ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ5 ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ



5.1 ยุทธศาสตร์

•

.ศ. 2536

•

•

ประเทศไทย

•

.ศ. 2536

•

•

ประเทศไทย



5.2 ข้อเสนอแนะ (1)

•

ต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตเป็นประจําทุก 2 – 3 ปี
•

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการ

•

ต่างประเทศหรือสถานเอกอคัรราชทูตเป็นประจําทุก 2 – 3 ปี
•

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการ



5.2 ข้อเสนอแนะ (2)

•
เหมาะสม อาจกระทาํได้ 2 ลกัษณะคอื

 การต่ออายุแบบธรรมดา
ต่ออายุคราวละ 3 - 4 ปี



ครบเกษียณแล้ว โดยอาจต่ออายุคราวละ 2 ปีและไม่เกนิ 2

•
เหมาะสม อาจกระทาํได้ 2 ลกัษณะคอื

 การต่ออายุแบบธรรมดา
ต่ออายุคราวละ 3 - 4 ปี



ครบเกษียณแล้ว โดยอาจต่ออายุคราวละ 2 ปีและไม่เกนิ 2



ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
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ประวตัิผู้เขียน

นางนิตยา เจษฎาฉัตร

การศึกษา
2518 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (วชิาเอกภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวตัิการรับราชการ
2520 3 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง
2527 - 2530 ดาํรงตาํแหน่ง รองกงสุล ( 4)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
2531 - 2534 5

กองคมนาคม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรมอาเซียน
2535 - 2538 6

กองคมนาคม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรมอาเซียน
2539 – 2542 ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการกรม ( 7) กรมอาเซียน
2543 - 2547 ดาํรงตาํแหน่ง (ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 4) กรมอาเซียน
2548 - ปัจจุบนั ( 8)

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
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