รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

ประเทศเดนมาร์ กและเขตอาณา

: กรณีศึกษา

จัดทําโดย นางนิตยา เจษฎาฉัตร
รหัส 1019

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

ประเทศเดนมาร์ กและเขตอาณา

: กรณีศึกษา

จัดทําโดย นางนิตยา เจษฎาฉัตร
รหัส 1019

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง
บทสรุ ปสํ าหรั บผู้บริ หาร
การ
“
: กรณี ศึกษาประเทศเดนมาร์ ก
และเขตอาณา” มีวตั ถุประสงค์
งสถานกงสุ ลใหญ่
และสถาน
ไทยประจํา ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แลนด์ และ
ประเทศลิทวั เนี ย
หรื อ
และ
ฒนาบทบาทของ
ไทย
ประจํา ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แ ลนด์ และประเทศลิ ท ัวเนี ย ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ในช่ วงปี พ.ศ. 2548 – 2551
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ของประเทศ

การลงทุน และเศรษฐกิ จ

ไทย
ประจําประเทศต่างๆ ย่อมต้องมีบทบาทและพันธกิจในการสร้างเสริ มภาพลักษณ์และการส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุน ตลอดจนการส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี
ของสถาน
ด้ว ย
เผยแพร่ ว ัฒ นธรรม ส่ ง เสริ มความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกี ฬา
เป็ นแหล่ งรวบรวมข้อมูล กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ
ของสถาน
ไทย
สําคัญและเป็ นประโยชน์
สนใจได้
รับทราบ
110 แห่ ง และปั ญหา
ไทยได้มีปริ มาณ

ระเบี ย บกระทร
พ.ศ. 2536
ไทยหรื อ ของ

ไทยใน

จ

ใน
รัฐบาลไทย
ในเชิ งรุ ก
ได้ทาํ การศึกษาประเด็นต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.
2548 – 2551
(1)
ประเทศไอซ์แลนด์แ

(2)

.ศ. 2536 มากน้อยอย่างไร
างภาพลักษณ์ ของประเทศไทย ความ

ความร่ วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเผยแพร่ วฒั นธรรมของสถานกงสุ ล
กล่าว มีอะไรบ้าง
(3)
จากการศึกษาเอกสารโดย
และพันธกิ จของ
ของประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แลนด์ และ
ประเทศลิทวั เนี ย ศึกษาจากเอกสารของทางราชการของประเทศดังกล่าว
การ
พันธกิ จของ
คล้ายคลึ งกันและจะอิงกฎหมายระหว่าง
อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างกัน
บ้างในรายละเอียด อาทิ
ยมจากการรับแบบฟอร์ ม
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศ
ลิทวั เนียไม่มีรายได้
เทศ
ไทยและประเทศไอซ์แลนด์กาํ หนดอายุเกษียณ 70 ปี ส่ วนประเทศเดนมาร์ กและลิ ทวั เนี ยไม่จาํ กัด
ต่ออายุ
สําหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคหรื อข้อจํากัด
ใน 2 มิ ติ คือ มิติด้านการปฏิ บตั ิภารกิ จของ
ตลอดจน

ฉ
ยังมีขอ้ จํากัดในการ
(1)ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานของกงสุ ลกิ
(2) กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้มีการจัดประชุ มกับสถาน
(3)
(4) ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ.2536
ผู ้ศึ ก ษาได้ เ สนอแนะ

ง

ควรมีการปรับปรุ งในบางจุด
วัตน์
แนวทางในการพัฒ นาบทบาทของกงสุ ล

ว่าด้วยการแต่
.ศ.
2536
(1) การปรับปรุ งระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536 โดยกําหนดบทบาทและหน้

(2)
การบริ หารจัดการ และมีความเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางด้าน

(3)
ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทู

ช
วางแผนงานร่ วมกันในการดําเนินยุทธศาสตร์ ดา้ นการต่างประเทศในแต่ละปี
(4)
Annual Plan และ Annual Report ให้ชดั เจน
หรื อไม่

จจะประเมิ น ในช่ ว งปลายปี ปฏิ ทิ น หรื อ ปลายปี
งบประมาณก็ได้
3 ปี หรื อ 4 ปี กําหนด
อายุเกษียณ 65 ปี และการต่ออายุการดํารงตําแหน่งอาจกระทําได้ 2 ลักษณะ คือ ก) การต่ออายุแบบ
ธรรมดาให้ แก่
ยุ โดยอาจต่ออายุค ราวละ 3 - 4
ต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลงานก่ อ น ข) การต่อ อายุแ บบกรณี พิ เ ศษ
เกษี ย ณอายุแ ล้ว โดยอาจต่อ อายุค ราวละ 2 ปี
อนการดํารงตํา แหน่ ง ของกงสุ ล

ประสิ ทธิ ภาพจํา เป็ นต้องปรั บกระบวนการดําเนิ นงานของกระทรวงการต่างประเทศและสถาน
.ศ.2536
ให้
เหมาะสมกับเป็ น Branding Ambassador ของประเทศไทย

ซ

กิตติกรรมประกาศ
“
: กรณี ศึกษาประเทศ
เดนมาร์ กและเขตอาณา” สําเร็ จลุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก
ดร.จิ ต ริ ย า
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รชัย ศิ ริไกร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย

ร
โดยเฉพาะนางชลชิ นีพนั ธุ์ ชี รานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน นายชัยสิ ริ อนะมาน รอง
ปลัด กระทรวงการต่ า งประเทศ นายธี ร กุ ล นิ ย ม อธิ บ ดี ก รมการกงสุ ล นายวิ ช ชากร จัน ทรศิ ริ
ไอซ์แลนด์และลิ ทวั เนี ย ตลอดจน
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน และคน
ไทยในประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนีย ในความร่ วมมือและให้ขอ้ มูลด้วย
ความอุตสาหะอย่างสู
ณ์ดว้ ยดี
าและมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ในยุ ค โลกาภิ ว ตั น์
การศึ
ทุกท่าน

ตลอดจนผู ้ ยวข้อง

ฌ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

ง
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บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

และต่อมาได้มี ก ารแยกกรมพระคลัง
14 เมษายน พ.ศ.2418
เป็ นเสนาบดี ต่างประเทศ

.ศ.2428

ยุทธศาสตร์ และโครงสร้ างด้า น

อดมา
ปั จจุ บนั เป็ น
อมูลข่าวสารระหว่างประเทศต่างๆ เป็ นไป
อย่างรวดเร็ วและได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุ ลใหญ่ของประเทศไทยในประเทศ
แก่รัฐบาลและประชาชนของประเท
สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในต่างประเทศ
สําหรับกรณี ประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลใหญ่ของประเทศไทย
หรื อเมืองสําคัญๆ บางเมือง มีประชาชนไทยอาศัยอยูห่ รื อ
หรื อเขตใกล้เคี ยงนิ ยมเดิ นทางไปมายังประเทศไทยและเมื องดังกล่ าว
ของ
สถานเอกอัค รราชทูต
“

”

(ก) กงสุ ลใหญ่

2

(ข)

(ค)

(ง) บุคคลในคณะพนักงานฝ่ ายกงสุ ล

เอกสารต่างๆ

รัฐบาลไทยยังกําหนดว่า
ผูแ้ ทนทางกงสุ ลของปร
บัตรและได้รับอนุ มตั ิบตั รเช่นเดียวกับ “กงสุ ลใหญ่”
จากกระทรวงการต่ า งประเทศ สํา หรั บ
ประกอบด้วย การปกป้ องและส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ข องประเทศไทย การตรวจลงตรา การ

สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลใหญ่ของประเทศไทยได้มากในยุคโลกาภิวตั น์
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2548–2551
อปลายปี พ.ศ. 2547 การปฏิรูปการปกครอง
การ
ประท้วง
าลในแต่ละสมัย รวมถึงการประท้วง
ปิ ดสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ การประท้ว งการจัด ประชุ ม ASEAN กับ ประเทศคู่ เ จรจา ทยา
ต้องล้มเลิ กไป
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและการดําเนินการของประเทศไทยต่อการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1
ข้างต้น
ลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทย
าพลักษณ์ ของประเทศไทยอยู่แล้ว แต่
สถาน
ไทยประจําประเทศต่างๆ ย่อมต้องมีบทบาทและพันธกิจในการสร้างเสริ ม

3

ภาพลักษณ์ และการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจน
การส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเท
ของ
สถาน
ด้วย
เผยแพร่ วฒั นธรรม ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกี ฬา
เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูล
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
รศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
ของสถาน
ไทย
สนใจได้รับทราบ
ปั จจุบนั สถานกง

110 แห่ ง และปั ญหา
ไทยได้มีปริ มาณ

ยุทธศาสตร์ หรื อนโยบายของ
กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตได้รับการร้องเรี ยนจากประชาชนไทยหรื อคน
นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
พ.ศ. 2536

ผูศ้ ึ กษา
ศึกษาบทบาทของ

จะ
ประจําประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศ
หรื อ ความรั บ ผิ ดชอบของสถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุ ง

โคเปนเฮเกนและนําเสนอ
พิจารณาถึ งบทบาทและ
หัวหน้าสํานั
ประเทศเดนมาร์ กมีประชากรประมาณ 5.4
ฐานถาวรประมาณ 9,000 คน มีสถาน

ประจําในประเทศดังกล่าวและ
ดํารงตําแหน่ ง

2 แห่ ง คือ สถานกงสุ ลใหญ่

4

(Hvide Sande)
400

ของบริ ษทั East Asiatic
ให้ความช่ วยเหลื อต่

ตรวจลงตราจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
มีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคน และมีประชาช
1
มีประชากรประมาณ 3
คน มี

ถาวรอยูป่ ระมาณ 1,000
(Reykjavik)
นฐานถาวรอยูป่ ระมาณ 10-12

1

(Vilnius)
.ศ. 2549

หัวหน้าสํานักงานของสถานกงสุ ล ใหญ่กิต
(
“
ไทย”) ในประเทศเดนมาร์ ก
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิ ทวั เนี ย จะต้อง
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลไทย
จะต้อง
ให้สมกับเป็ น Branding Ambassador
ศึกษาได้
(1) ปั จจุ บ ัน
ไทย
วหน้า สํ า นัก งานในประเทศเดนมาร์ ก
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิ ทวั เนี ย
การ
.ศ. 2536 มากน้อยอย่างไร
(2) ปั ญหาและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ความ
ง
ความร่ วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเผยแพร่ วฒั นธรรมของสถานกงสุ ล
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ใหญ่กิตติมศั
(3)
พัฒนาบทบาทและ

มีอะไรบ้าง

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1)

งกงสุ ล ใหญ่
และกงสุ ล
ไทยประจําประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวั เนี ย
ดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
(2)
ฒนาบทบาทของกง
ไทย ประจําประเทศ
เดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แ ลนด์ และประเทศลิ ท ัวเนี ย ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการตอบสนองต่ อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยภายใต้การ

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาบทบาท พันธกิ จ และ
รับผิดชอบของ
ไทยประจํา
ประเทศเดนมาร์ กและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน คื อ
ไทยประจําประเทศไอซ์แลนด์
ไทยประจําประเทศลิทวั เนี ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551
ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์หายุทธศาสตร์

1.4

จะได้ รับจากการศึกษา

(1)
านมาของสถานกงสุ ลใหญ่
ไทยในประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิ ทวั เนี ย
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
(2) ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุ ก และแนวทางในการพัฒ นาบทบาทและพัน ธกิ จ ของกงสุ ล

ประสิ ทธิ ภาพของกงสุ ลกิ

.ศ. 2536
Branding Ambassador ของประเทศไทยใน
ฐกิ จ สังคม

2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
บหลาย

งคมยุคโลกา
ปฏิ บตั ิ ง านและแก้ไ ข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

นํา หน่ ว ยงานให้ บ รรลุ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของรั ฐ บาลไทย การพัฒ นาบทบาทกงสุ ล
วิเคราะห์
2.1 แนวคิดการบริหารจัดการเชิ งคุณภาพ
(Total Quality Management – TQM)
แนวคิดการบ
(TQM)
International Standard
Organization ได้ให้ความหมายไว้ คือ “ การบริ หาร
”
(Total Quality Management - TQM)
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
(1) Total
(2) Quality หมายถึง คุณภาพ
(3) Management หมายถึง การบริ หารจัดการ
“
บ เป็ นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่ วน
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ข

หรื อผูใ้ ช้บริ การ” 1
การบริ หารจัดการแบบ TQM
.ศ. 1980

.ศ. 1950 และประเทศ

TQM 2 ได้แก่
(1)
ย่อมมีส่วนร่ วมใน Total Quality และภาคส่ วน
(2) ความเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารระดับสู งในการนํา TQM มาใช้ในองค์กร หากผูบ้ ริ หาร
กภาคส่ วนสามารถมีส่วนร่ วมใน
(3)
TQM

คุ ณภาพ
ตลอดเวลา การผลิ ต

และมีประสิ ทธิ ภาพ

(4)

องค์ก รต้องมี ความว่องไวต่อความต้องการของ

(5)
สถิติจาํ เป็ นมากต่อการบริ หารจัดการองค์กรแบบ TQM

โดยเฉพาะข้อมูลทาง
TQM เป็ น
ความร่ วมมือระหว่างทุก

1

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Quality_Management
http://www.johnstark.com/fwtqm.html
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ภาคส่ วนขององค์กรโดยกระบวนการเป็ นการร่ วมมือกัน
(6)
ะสมรรถนะพัฒนากระบวนการทํางาน
(7) วัฒนธรรมองค์กรแบบเปิ ด พนักงานต้องมีความรู ้ สึก เป็ นเจ้าขององค์กรร่ วมกัน
วางแผนหรื อวางนโยบายขององค์กร และผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นตัว
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Management) 3
การบริ หารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ เป็ นการดําเนิ น
การบริ หารดังกล่าวจะมี
การวางวิ สั ย ทัศ น์ แ ละเป้ าหมาย มี ก ารพัฒนาแนวนโยบายและแผนงาน ในเชิ ง กิ จ กรรมหรื อ

และความก้าวหน้าของกิจกรรม
การบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จะเป็ นการวางเป้ าหมาย (goals)มากกว่าการวางกลยุทธ์
(tactics)
ยุทธศาสตร์ ดว้ ยว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
3 ประการคือ (1) ความเหมาะสม (Suitability); (2)
ความเป็ นไปได้ (Feasibility); และ (3) การยอมรับ (Acceptability)
ค.ศ.1985 Ellen-Earle Chaffee ได้สรุ ปองค์ประกอบหลักๆ ของทฤษฎีการบริ หาร
(1) การบริ หารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็ นการปรับองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมในเชิ งธุ รกิจ
(2)
(3) เป็ นการบริ หา
(4)
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_strategy
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ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ หรื อกระบวนการ
(5)
(6)
(7)
2.3 แนวคิดการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis) จะช่วยให้รู้สถานภาพ จุด

SWOT จะช่ วยให้ส ามารถกํา หนดยุท ธศา
ขณะเดียวกันจะช่วยลดจุดอ่อนหรื อข้อจํากัด
การวิเคราะห์แบบ SWOT ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่
 จุดแข็ง (Strengths – S)
มีการพิจารณาองค์ประกอบสําคัญใน
ความสําเร็ จ ระบุจุดแข็ง หรื อระเบียบข้อปฏิบตั ิของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ ก ไอซ์แลนด์

 จุดอ่อน (Weakness - W)
กระทรวงการต่างประเทศและตอบสนองต่อนโยบายของรั ฐบาลไทย
ปรับปรุ งต่อไป
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่
 โอกาส (Opportunity - O)
สามารถพัฒ นาไปได้ ต ามแนว
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ
 อุปสรรค (Threats - T )
ช้ และงบประมาณ
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมเชิ งกลยุท ธ์ (SWOT Analysis) จะช่ วยในการกํา หนด
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนงาน และทิศทางการดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายในอนาคต อย่างไรก็ดี
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แตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อม นโยบายและความจําเป็ นของแต่ละประเทศ
2.4

(Best Practice)

า
จากประสบการณ์

สามา
ประจําประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนี ย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
เช่นกัน

2.5

งกล่าวย่อมจัดได้วา่ เป็ น

ของประเทศในเขตอาณา
ของประเทศเดนมาร์ ก ประเทศ

ผู ้
ไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนีย
กับรัฐบาลไทยได้แต่ง
ผูศ้ ึกษา

ละส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ข องประเทศ การบริ ห าร

2.6

.ศ. 2536
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ในปี พ.ศ. 2472 กระทรวงการต่างประเทศไ

ในต่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศจึ ง ได้ป รั บ ปรุ ง และจัดทํา ระเบี
“
ไทย พ.ศ.2536”
ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ผู ้ศึ ก ษาจะศึ ก ษาระเบี ย บของกระทรวงการต่ า งประเทศไทยดัง กล่ า วข้า งต้น โดย
ของประเทศเดนมาร์ ก ประเทศ
ไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนีย

2.7 คํา

29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดกรอบนโยบาย
กล่าวคือ
(1)

การเข้าถึ งระดับประชาชน

วกต่อ
ประเทศและประชาชนไทย
(2) คุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุ รกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศ
2.8 ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่ างประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
กล่าวคือ
(1)
 รั กษา ส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ทาง

ของประเทศไทย

(2) การรักษาและส่ งเสริ มผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
 ส่ ง เสริ
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ในการเป็ นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคมและบริ การ
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในภูมิภาค

ยวระยะยาว
(3) การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
 ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของต่างประเทศ/องค์กร/

/บุคคล

/ขยายเครื อข่ายผูส้ นับสนุ น
ประเทศไทย (Friends of Thailand) ในทุกวงการ


สัมพันธ์กนั

(4) การส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ

พํานักอยู่

 สนับ สนุ นกิ จกรรมความเป็ นไทย (Thainess) ของชุ มชนไทยในต่ า งประเทศ
/

2.9 แนวคิดจากการบรรยายในหลักสู ตรนักบริหารการทูต (นบท.)
ผูศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมแนวคิ ดจากการบรรยายของหลัก สู ตรนักบริ ห ารการทู ต (นบท.)
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญด้าน
ผูน้ าํ (Leader) ของ
องค์กรจะต้องมีการวางแผนวิเคราะห์กลยุทธ์อย่างเป็ นระบบและมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์ มี
ยุทธศาสตร์ แนวปฏิบตั ิ และเป้ าหมาย สร้าง Brand สร้ างความผูกพันภายในองค์กรและระหว่าง
4 ประการ คือ
(1) มี IQ (Intelligent Quotient) สู ง ฉลาด เรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว
(2) มี EQ (Emotional Quotient) สู ง สามารถโน้มน้าวและสร้างสัมพันธ์ได้ดี
(3) มี AQ (Adversity Quotient)
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(4) มี MQ (Moral Quotient) สู ง มีจริ ยธรรมและคุณธรรม
ลักษณะความเป็ นผู้นํากับนักบริหารจัดการ 4
นัก บริ หาร (Manager) จะต้องมี ล ักษณะความเป็ นผูน้ าํ ด้วย และจะต้องสามารถทํา ให้
ผลงานขององค์กรประสบผลสําเร็ จ อย่างสู งสุ ดด้วยความชาญฉลาดในการบริ หาร โดยจะต้อง
ดําเนินวิธีการต่างๆ คือ
(1) จัดระบบการบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีการวางแผนงาน
(3)
(4)
งานไปตามเป้ าหมาย
(5)
การเป็ นนักบริ หารกับการเป็ นผูน้ าํ
กันในบางลักษณะ กล่าวคือนักบริ หารจะคิดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป (Incrementally) อย่างรอบคอบ
แต่ผนู ้ าํ จะคิดอย่างรุ นแรงรวดเร็ ว (Radically) ดังคํากล่าวว่า “Managers do things right, while
leaders do the right thing.”
2.10 สรุ ปแนวคิด

การศึกษาวิจยั และนํามาประยุกต์ใช้

ขององค์กร
มากมายหลายทฤษฎี ดว้ ยกัน ดังตัวอย่างทฤษฎี บาง
ผูศ้ ึกษาแต่ละคนจะนําทฤษฎีใดไปใช้เป็ นแนวทางใน
ในการ

ผูศ้ ึกษาได้หยิบยกแนวคิดทฤษฎี เพียงบางกรอบ
มาใช้ คือ การ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) และ
การศึกษา
ของ
ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน คื
ของกงสุ ล
แลนด์และประเทศลิทวั เนี ย ระเบียบกระทรวงการ
4

http://www.see.ed.ac.uk/~gerard/MENG/ME9...
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ต่างประเทศ
ไทย พ.ศ. 2536 ตลอดจนนํานโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศมาใช้
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
าข้อเสนอแนะ สุ ดในการพัฒนาบทบาทและ
เป็ นประโยชน์ต่อราชการของกระทรวงการต่างประเทศในการปรับปรุ งระเบียบของกระทรวงการ
ไทย พ.ศ. 2536

3
ระเบียบวิธีการศึ กษา
3.1 วิธีการศึ กษา

รายงานการศึกษา

ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวั เนีย

มีวตั ถุประสงค์
และ (2)

(1) การศึกษาบทบาท

วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา

ลิทวั เนียให้มีประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการทูต

เศรษฐกิจ
ตน์
2 ประการ จะ

แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คื อ
(1) การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2536
ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศลิ ทวั เนี ย

.ศ.2536
อนหรื อแตกต่างกันอย่างไร มี

ไทย
(2)
ไอซ์แลนด์ และประเทศลิทวั เนี ย จา
(Questionnaire) และ
การสัมภาษณ์ (Interview Guide)
นําไปเปรี ยบเทียบกับบทบาทและพันธกิ จ
ย ตามระเบี ยบกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2536
การพัฒนาบทบาท พันธกิจ
ของกงสุ ล
ไทย
(3) การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อม จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุ ป สรรคหรื อข้อจํา กัด
ของการดํา เนิ น งานของกงสุ ล กิ ต ติ ม ศั
แนวคิ ดการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม
เชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ในมิติดา้ นการปฏิ บตั ิภารกิจและมิติดา้ นการบริ หาร
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(4)
แนวทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพ
3.2

1-3 มา

วิเคราะห์หา
ให้มี

นําใช้ใน
ไทยกับกงสุ ลกิตติม

ของประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์ และ

ประเทศลิทวั เนีย ได้มาจาก
(1)
เผยแพร่ ในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซต์ต่างๆ
(2)
เดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนีย
ส่ วน
ใช้
ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนี ย ได้มาจากรายงานประจําปี ของกงสุ ล
และจากการ
(Stakeholders) เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วย
(1) เอกอัครราชทูต อัคร
ณ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
(2)
กรรมสมาคมไทย คนไทย
(3) ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของกระทรวงการต่ า งประเทศ ได้แ ก่ รองปลัด กระทรวงการ
และอธิ บดีกรมการกงสุ ล
(4) กงสุ ลใหญ่
ณ เมืองวีเดอแซนด์ ประเทศเดนมาร์ ก
(5)
(6)
สําหรับ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ได้มา
และประเทศลิทวั เนีย
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3.3 การเก็บ

ต่ อบทบาทและการปฏิบัติงานของ

กการคนไทย
กระจายและไม่ทราบจํานวนประชากรเป้ าหมาย (Target Population)
การสุ่ มตัวอย่าง (Sampling Frame) แบบความน่าจะเป็ น
ค

อยู่กนั กระจัด
ใช้เป็ นกรอบ

ได้
งแบบ
ความน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling) แต่
จึ งสอบถามข้อมูล
(Stakeholders) เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informants)
(1) ต้อง
(2)
(3) กรรมสมาคม
ไทย และ (4) คนไทย
และเข้าร่ วมงาน
หรื อกิ จกรรม
สํา นัก งานพาณิ ช ย์ สมาคมไทย และสถานกงสุ ล
เป็ นประจํา
แบบสอบถาม (Questionnaire) 3 ชุ ด และแบบสัมภาษณ์ (Interview
Guide) 1
(1)
กงสุ ล (ดูภาคผนวก ก)
(2) แบบสอบถามสํา หรั บ

ในกรณี ข องคน
(ดู

ภาคผนวก ข)
(3)
ในประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์
และประเทศลิทวั เนีย (ดูภาคผนวก ค)
(4) แบบสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิ บดีกรมการกงสุ ล (ดู
ภาคผนวก ง)
โดยคําถามในแบบสอบถาม
กับภารกิ จในความรับผิดชอบของกงสุ ล
และ
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อข้ อมูลและการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
การ
3 ส่ วน คือ
(1) การวิเคราะห์เอกสาร
เปรี ยบเที ยบ
ไทยกับ
ของประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์แลนด์ และ
ประเทศลิทวั เนีย
(2) การวิเคราะห์
โดยการ
(Frequency) และ
คํานวณ
(Mean)
กิตติ
(3) การวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้อ มเชิ ง กลยุ ท ธ์ (SWOT Analysis) ของสถานกงสุ ล
(
3.1)
1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยระบุจุดแข็ง และจุดอ่อน
2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยระบุโอกาส และอุปสรรค
3 พิจารณาจุดแข็งกับโอกาส จุดอ่อนกับอุปสรรค จุดแข็งกับอุปสรรค และจุดอ่อน
กับอุปสรรค
4 พัฒนากลยุทธ์ จากการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3
โดยจะให้ความสําคัญลําดับแรกกับการใช้ประโยชน์ จากโอกาสในส่ วน
แข็งขององค์กร
และให้ความสําคัญลําดับถัดมากับการขจัดอุปสรรค
การวิเคราะห์
ระเบียบ
ประมวลข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
และสอบถามความเห็นจากกลุ่มต่างๆ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์จะพิจารณาใน 2 มิติ คือ
(1) ด้านภารกิ จในความรั บ ผิดชอบของกงสุ ลกิ ตติ ม ศัก
ภารกิ จต่างๆ ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลไทย และ ความสอดคล้อง
กับระเบียบปฏิบตั ิ
พ.ศ.2536 และคู่มื อ
.ศ.2536
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3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ใภายในภายใน

จุดแข็ง

จุดอ่ อน
SWOT
Analysis

โอกาส

อุปสรรค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

: Schermerhorn (2008, p.212)
(2)
วิเคราะห์โครงสร้างการบริ หารจัดการภา

4
ผลการศึ กษา
ยุทธศาสตร์ และโครงสร้ างของกระทรวงการต่างประเทศได้มีการปรับ ปรุ ง
แปลง
ตลอด
ถาน
ไป โดยเฉพาะ ปั จจุบนั ในยุค
โลกาภิวตั
นไปอย่างรวดเร็ ว และในช่วงปี
พ.ศ. 2548–2551
.ศ. 2547 การปฏิรูปการปกค

ด้วยและไม่ เห็ น ด้วยกับ รั ฐบาลในแต่ ล ะสมัย รวมถึ ง การประท้วงปิ ดสนามบิ น สุ วรรณภู มิ การ
ประท้วงการจัดประชุ ม ASEAN
การดําเนินการของประเทศไทยต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1
เหตุการณ์ ดงั กล่าวข้างต้น
ลงทุน และเศรษฐกิ จของประเทศไทย
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิ นงานของ
สถานเอกอัค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ ข องประเทศไทยในประเทศ
เสริ มสร้างภา
แก่รัฐบาลและประชาชน

อย่างรวดเร็ วและทันต่อเหตุกา

2552

พ.ศ.
และสถานกงสุ ล ใหญ่ เสริ ม สร้ า ง

และประชาคมระหว่างประเทศมี ทศั นคติ ในทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย โดยได้เน้น
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และการสนับสนุ นชุ มชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง
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เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
อย่า งไรก็ดี ด้ว ยภ
ประกอบกับ
ในบางเมื องหรื อบางประเทศ มี ค วามสํา คัญในแง่ ยุท ธศาสตร์ ต่อ
ประเทศไทยจึ งเป็ นอี ก
แบ่ง เบาภารกิ จ ของสถานเอกอัค รราชทูตและสถาน
กงสุ ล ใหญ่ ใ นการดู แลผลประโยชน์ข องประเทศและประชาชนไทย
ผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย
กระทรวงการต่า งประเทศได้ก ํา หนด
ระเบี ย บดัง กล่ า ว
สอดคล้อ งกับ กฎหมายระหว่า งประเทศ และกฎเกณฑ์แ ห่ ง กฎหมายจารี ตประเพณี ร ะหว่า ง
ประเทศ อาทิ อนุ ส ัญ ญากรุ ง เวีย นนาว่า ด้ว ยความสัม พัน ธ์ ท างกงสุ ล
24
เมษายน พ.ศ.2506 โดยอนุ สัญญาดังกล่ าว
ทําการทางกงสุ ล
กฎ
ข้อบัง คับ ดัง กล่ า วปรากฏในหมวด 3 ข้อ 58
เอกสิ ทธิ และความคุ ม้ กัน ข้อ 59
60 การยกเว้นจากการเก็บ
61 ความละเมิ ดมิ ได้ของบรรณสารและเอกสารทางกงสุ ล ข้อ 62
การยกเว้นจากอากรศุ ลกากร ข้อ 63 การดําเนิ นคดี อาญา ข้อ 64 การคุ ม้ ครองเจ้าพนักงานกงสุ ล
ข้อ 65 การยกเว้นการจดทะเบี ยนคนต่างด้าว ข้อ 66 การยกเว้นจากการเก็บ ภาษี ข้อ
67 การยกเว้นจากการให้บ ริ ก ารและให้ส่ วนบํา รุ ง ส่ ว นบุ ค คล ข้อ 68 ลัก ษณะการให้เลื อกได้
ของสถาบันเจ้าพนักงานกงสุ ลกิ ต
สถาน
ย่อ ม
จะต้อ งยึ
ละเอี ย ดปลี ก ย่อ ยใน
หรื อการบริ หารจัด การสํา นัก งานของ
ในกรณี ของประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แลนด์และ
ประเทศลิ ท วั เนี ย ได้มี ก ารกํา หนดระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ โดยยึด ถื อ แนวปฏิ บ ตั ิ ด งั กล่ า วข้า งต้น สํา หรั บ
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4.1 แนวทางการปฏิบัติ

วทางใน
ปี พ.ศ.2472 ต่อมา สถานการณ์ ระหว่างประเทศได้

“
ไทย พ.ศ.2536”

ร
กล่ าวโดยสรุ ป

คื อ
(1)
ก.
ข.
ค.
ง.
(2)
ก.
อิ สระ
ข. พนักงานฝ่ าย
ค.
3 ปี วาระ
การดํารงตําแหน่ งจะต่อโดยอัตโนมัติเป็ นระยะเวลาติดต่อกันคราวละ 3 ปี เว้นแต่ว่าได้รับบอก
6
พนักงาน
70 ปี เว้นแต่กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเห็ นเป็ น
พิเศษคราวละ 3 ปี
ง.

จ. รั ฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อการอ้างสิ ทธิ หรื อ
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(3)
ก.
โดยสะดวก และพึง ละเว้นบทบาททางการเ
ข.

ค.
สมรส การหย่า การรั บบุ ตรบุ ญธรรม
ง.
(4) การปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศไทย
ก.
า จะ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ฉันมิ ตร และปกป้ อง ส่ งเสริ มผลประโยชน์และสถานะของประเทศไทย

ผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อสถานเอกอัครราชทูตหรื อกระทรวงการต่างประเทศ
ข.
เยือ นของคณะผู แ้ ทนทางการค้า วิช าการและวัฒ นธรรม งานแสดงสิ น ค้า ไทยหรื อ เทศกาล
กระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูต
จ.
ดู แ ลคุ ม้ ครอง และปกป้ องสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของผูม้ ี สัญ ชาติ ไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยภายในเขตกงสุ ลของตน
(5) การตรวจลงตรา
ก.
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ข.

ร ข้อกํากัดในการตรวจลงตราการเก็บ
นไปตามกฎหมายและ

ค.

การตรวจ
ต้องบันทึ กไว้อย่างถู กต้องและลงหมายเลขกํากับไว้ในสมุ ดทะเบียนการตรวจลง

ระ

(6) การคุ ม้ ครองผูม้ ี สัญชาติ ไทย
ก.

ครอง ช่ ว ยเหลื อและดู แ ลผูม้ ี สัญ ชาติ ไ ทย

ข.
ค.
เขตกงสุ ลของตน
(7) การกระทํานิ ติกรณ์
ก.

ข.

ข้อความของเอกสาร
(8) การบริ หารสํานักงาน
ก.

ป็ น

ข.
กระทรวงการต่า งประเทศหรื อ สถานเอกอัค รราชทูต ได้จ ดั หาให้ ให้ค งเป็ นทรั พ ย์สิ น ของ
รั ฐ บาลไทย และให้
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ค.
การกํา หนดเวลาทํา การตามปกติ
และปริ ม าณงานปกติ ใ นกิ จการฝ่ ายกงสุ ล ให้แจ้ง เวลาทํา การดัง กล่ า วให้ส ถานเอกอัค รราชทูต

ง. ให้แสดงตารางค่าธรรมเนี ยม ณ สถานกงสุ ล 1 ฉบับ ให้ประชาชนทราบ และติ ด
จ.
พิจารณาให้การสนับสนุ น
(9) เงิ นตอบแทนสํา
ก.
จะไม่ท าํ ให้ผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น เดื อ น บํา นาญ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่า ทดแทน หรื อ
เอกอัค รราชทูตระหว่า งหรื อ
หลังจากการดํารงตําแหน่ งของตน
ข.
ค. พนัก

ค่า ตอบแทน เช่ น การให้ค าํ แนะนํา ทางกฎหมายหรื อ การรั ก ษาทางการแพทย์ ถ้า หากว่า
การบริ การในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พ
(10) การบําเหน็ จความดี ความชอบ
กระทรวงการต่า
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4.2 แนวทาง

าร์ ก

ประจําในประเทศต่างๆ

(1)
ก.
เกี ย รติ ย ศ
เป็ นตํา แหน่
บางกรณี ก ระทรวงการต่า งประเทศเดนมาร์ ก จะ
จ่ายค่าตอบแทนชดเชยค่าบริ หารสํานักงานให้บา้ งเล็กน้อย
ข.

ค.
แต่จ ะต้อ ง

ไม่ไ ด้กาํ หนดวาระการดํา รงตํา แหน่ ง และอายุเกษี ย ณ
เป็ นตัว แทนของประเทศเดนมาร์ ก และต้อ งมี เ วลา

ง.
เลื อ กระหว่า งคนสัญ ชาติ เ ดนมาร์ ก
พิจารณาคัดเลื อกให้ดาํ รงตําแหน่ งมากกว่า
(2)
ก.
อาทิ ประสบอุ บตั ิ เหตุ การถู กลักขโมย การถู กจับกุมคุ มขัง
ข.
ฉุ กเฉิ น
ค.
เดนมาร์ ก โดยพิจารณาความถู กต้องของหลักเกณฑ์
ต่อไป
ง. สามารถออกหนัง สื อ เดิ น ทางเล่
กรณี ฉุกเฉิ น แต่ไม่สามารถให้การตรวจลงตรา
จ.
คนสัญชาติ เดนมาร์ ก
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ฉ. ช่ วยเหลื อสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดําเนิ นการ
(3) การปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิ จ
ก. ปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ท างด้า นการค้า และการส่ ง ออกของเดนมาร์ ก
โดยร่ วมมื อกับสถานเอกอัครราชทูตหรื อสํานักงานการค้าในต่างประเทศ
ข.
ประโยชน์ต่อภาคเอกชนของเดนมาร์ ก
(4) การส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และวัฒนธรรม (Public Diplomacy)
ก. ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ใ นด้า นข้อมูล
ข. ส่ ง เสริ ม
ค. จัดหาข้
(5) การให้ความช่ วยเหลื อและจัดเตรี ยมการเยือนของบุ คคลสําคัญของเดนมาร์ กในเขต
อาณาของตน
(6) การบริ หารสํานักงาน
กระทรวงการต่างประเทศหรื อสถานเอกอัครราชทูต เดนมาร์ ก เป็ นผูจ้ ดั ห
จําเป็ นในราชการ
ในบางกรณี กระทรวงการต่า งประเทศอาจให้เงิ น

4.3 แนวทางการปฏิบัติภารกิจของ

ลนด์

(1)
ก.
ไม่มีสถานะในองค์กรใดๆ และ
หากกงสุ ล
ไอซ์ แลนด์ไม่สามารถพูดภาษาไอซ์ แลนด์ไ ด้ ควรต้องใช้ภาษาอัง กฤษหรื อภาษาใน
ข. ตําแหน่ งกงสุ
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กรณี กระทรวงการต่างประเทศไอซ์ แลนด์จะจ่ายค่าตอบแทนชดเชยค่าบริ หารสํานัก งานให้บ า้ ง
เล็กน้อย
ค.
แต่กาํ หนด
70 ปี
พินิจของกระทรวงการต่างประเทศ
สามารถต่ออายุให้อีก 1 ปี
ง. จะต้อ งเป็ นตัว แทนของประเทศไอซ์ แ ลนด์ แ ละต้อ งมี เ วลาให้ก บั คนสัญ ชาติ
ไอซ์ แลนด์หากมี คว
(2)
ก. ให้ความคุ ม้ ครอง ดู แล ช่ วยเหลื อคนสัญชาติ ไอซ์ แลนด์
ข.
แลนด์ และรั บ
แบบฟอร์ ม คําร้ องขอรั บการตรวจลงตรา
ร้ องและนํา ส่ ง ไปยัง กระทรวงการต่า งประเทศหรื อสถานเอกอัค รราชทูต หรื อสํา นัก งานตรวจ
ส
ค.ในบางกรณี

ต้องส่ งเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
อาจได้รับอนุ ญาตให้ทาํ การตรวจลงตรา
ได้ แต่ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ

ก่ อ น แล
การตรวจลงตราประเภทราชการและการทูต
ง.
สามารถให้ก ารรั บ รองเอกสารได้ แต่ต อ้ งได้รั บ
อนุ ญาตเป็ นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศ
จ. ช่ วยเหลื อสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดํา เนิ นการ
(3) การปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิ จ
ก. ปกป้ องและส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางด้านการค้าและการส่ งออกของไอซ์ แลนด์
โดยร่ วมมื อกับสถานเอกอัครราชทูตหรื อสํานักงานการค้าในต่างประเทศ
ข.
น
ประโยชน์ต่อภาคเอกชนของไอซ์ แลนด์
(4) ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ข อ้ มูล
ไอซ์ แลนด์
(5) การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และจัด เตรี ย มการเยือ นของบุ ค คลสํา คัญ ของไอซ์ แ ลนด์ ใ น
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เขตอาณาของตน
(6) การบริ หารสํานักงาน
กระทรวงการต่า งประเทศหรื อ สถานเอกอัค รราชทูต ไอซ์ แ ลนด์ เป็ นผู จ้ ดั หา
ในราชการให้สถ
ชาติ เป็ นต้น หากมี ความจําเป็ น สามารถขอเบิ กค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการต่างประเทศได้
ต้องมี การรายงานและหลักฐานการใช้จ่ ายแนบให้กระทรวงการต่างประเทศด้วย
4.4 แนวทาง
สามารถสรุ ป
(1)
ก.
ความสามา

เนี ย

ประเทศต่างๆ

ไม่เ คย

ข. ตําแหน่ งกง
ค.
การดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 ปี โดยกระทรวง
การต่างประเทศอาจต่ออายุให้ อีกคราวละ 3 ปี
และไม่มีการกําหนดอายุ
เกษี ย ณ
อย่า งไรก็ดี หากผลการปฏิ บ ตั ิ
กระทรวงการต่างประเทศสามารถยุติการดํารงตําแหน่ งได้ก่อนครบวาระ
ง. จะต้อ งเป็ นตัว แทนของประเทศลิ ท วั เนี ย และต้อ งมี เ วลาให้ก บั คนสัญ ชาติ
ลิ ทวั เนี ย
(2)
ลิ ทวั เนี ย
ก. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์
ในด้ า นเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น วัฒ นธรรม ตลอดจนด้ า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
ข. ปกป้ องผลประโยชน์ และให้ความคุ ม้ ครอง ดู แล ช่ วยเหลื อคนสัญชาติ ลิทวั เนี ย
ค. เข้าร่ วมในฐานะตัวแทนของประเทศลิ ทวั เนี ยในกิ จกรรมสาธารณะต่างๆ
ง. ส่ ง เสริ ม และ
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จ. ช่ วยเหลื อสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศในการดํา เนิ นการ
ฉ.

หนัง สื อ เดิ นทางและการ

อาศัย อยู่เ ป็ นจํา นวน
หนัง สื อ เดิ น ทางหรื อ แบบฟอร์ ม การตรวจลงตราหรื อ การนิ ติ ก รณ์ ต่า งๆ และจัด ส่ ง ต่อ ไปยัง
สถานเอกอัครราชทูต
จะส่ งคื นให้แก่ รัฐบาลลิ ทวั เนี ย
(3) การบริ หารสํานักงาน
ก. กระทรวงการต่างประเทศหรื อสถานเอกอัครราชทูต ลิ ทวั เนี ย เป็ นผูจ้ ดั หาอุ ป
งานกงสุ ล
ข.

3 ปี และ
มิ ภาคทุ กปี

ค.
ในช่ วงต้นปี ของทุ กปี (ภายใน 31 มกราคมของทุ กปี )
4.5

ผู ้ศึ ก ษาได้ใ ช้ แ บบสอ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมาย โดยแบบสอบถามได้แยกเป็ น 3 ชุด คือ
(1)
(2)
(3)
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(1)
างสร้าง
(2)
Branding Thailand
(3) ต้
(4)
(5)

(6) ควรเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย สามารถให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลต่างๆ
(7)
ไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด

(8) วาระการดํารงตําแหน่ ง ของกงสุ ล กิ ตติ ม ศั
เป็ นคราวละ 4 ปี
(9)
เดนมาร์ กจะมีสมาคมไทย –

(10)

ใ

ควร

จากคราวละ 3 ปี
ระเทศ
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บทบาทกระทรวงการต่ างประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต
(11)
เหมาะสมหรื อไม่
(12)
การเมื องและเศรษฐกิ จของไทย ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิภารกิ จและการให้บริ การของ
ทุก 1 ปี หรื อ 2 ปี
การบริหารจัดการ
(13)

4.6 ผลการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมเชิ งกลยุทธ์
ในการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม หรื อ จุ ด แข็ง จุ ด อ่อ น โอกาสและข้อ จํา กัด ของกงสุ ล
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศไอซ์ แลนด์และประเทศลิ ทวั เนี ย ตลอดจนการสอบถามความเห็นจาก
โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
โดยผูศ้ ึ กษาได้กาํ หนด
 ด้านภารกิจในความรับผิดชอบของกงสุ ลกิต
ต่า งๆ ในการตอบสนองต่ อยุท ธศาสตร์ และนโยบายของรั ฐบาลไทย และ ความสอดคล้องกับ
ระเบียบปฏิบตั ิ
พ.ศ.2536 และคู่มื อการ
.ศ.2536
 ด้า นการบริ หารจัดการสํา นัก งานของสถานกงสุ ล กิ ตติ ม ศั
การ
บริ หารจัดการภายในสํานักงานและด้านงบประมาณ
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1) มิติด้านการปฏิบัติภารกิจ
จุดแข็ง
(1)

ไทยในปั จจุบนั ครอบคลุมภารกิจของ

ตุผลอันควร
ระเบียบแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวด้วย
(2)
มีรายได้จากค่าธรรมเนี ยม
ผูม้ าใช้บริ การ
ขอรั บ การตรวจลงตราและนิ ติ ก รณ์ ท ํา ให้
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในการ
ไม่ได้รับเงิ นเดื อน บํานาญ
ก็ตาม หาก
เปรี ยบเทียบกรณี ของประเทศเดนมาร์ ก
ในการรั บ
ได้
เช่ นกัน ส่ วนประเทศไอซ์แลนด์
ในการรั บคําร้ องขอหนัง สื อเดิ นทางหรื อคํา ร้ องขอรั บ การตรวจลงตราไว้ใ ช้ไ ด้ และต้องส่ ง เข้า
ลิ ทวั เนี ยจะไม่มี
สิ ทธิ ได้รับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมใดๆ
รายได้ของสถาน
ในช่วงปี 2548 – 2551
ก. สถาน
ประเทศเดนมาร์ ก
ปี 2548: 1,254,750 บาท
ปี 2549: ไม่มีการแจ้งรายได้
ปี 2550: 5,789,567 บาท
ปี 2551: 6,174,562.50 บาท
ข. สถาน
ปี 2548: 2,415,200 บาท
ปี 2549: ไม่มีการแจ้งรายได้
ปี 2550: 1,484,200 บาท (แจ้งเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)
ปี 2551: 759,564 บาท
ค. สถาน
วิลนีอุส ประเทศลิทวั เนีย

34

ปี 2548:
ปี 2549: ไม่มีการแจ้งรายได้
ปี 2550: 2,725,292 บาท
ปี 2551: 4,200,306 บาท
(3) ตอบแท
ไทย รัฐบาลไทยได้สร้ างขวัญกําลังใจโดยการ
เหมาะสม
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ได้อย่างเข้มแข็ง กรณี แนวทางปฏิบตั ิของประเทศเดนมาร์ กจะมีลกั ษณะคล้ายประเทศไทย ส่ วน
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนียจะไม่มีการตอบแทนความดีความชอบลักษณะดังกล่าว
(4)
Branding Ambassador
โดยเฉพาะ
มีสถานเอกอัครราชทูต
ประชาชนไทย
อยู่เป็ นจํานวนมาก
ย่อม สามารถช่ วยแบ่งเบาภาระของเอกอัครราชทูต
ส่ วนเสริ มการทํางานของเอกอัครราชทูตได้
จุดอ่ อน

(1) ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศกําหนดให้
ในการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ การค้า
และประเพณี วฒั นธรรมไทย ตลอดจน ส่ งเสริ มการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต
กิจกรรม
(2)
ได้ให้ความสําคัญต่อการรายงานสภาวะเศรษฐกิ จภายในเขต
ของตน
นการส่ งสิ นค้าออกให้สถานเอกอัครราชทูตทราบเป็ นระยะ
.ศ.2551
ไทยเคย
.ศ.2540
(3)
งานประจําปี
สถานเอกอัครราชทูตทราบตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศ
(4)
70 ปี
กระทบต่อ การดํา เนิ นงานของ
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(5) การ
หรื อ กระท
อาทิ สถานกงสุ ล
ประเทศไอซ์ แลนด์
(6) จิ ต สํา นึ ก และ
จํานวนมากในแต่ละปี จาก
ทอดในครอบครัว อาทิ ให้แก่ลูกได้
โอกาส

(1)
เป็ นคนสัญชาติ
ยกย่องอย่างกว้างขวาง มีฐานะเป็ นหลักเป็ นฐานและเป็ นอิสระ จะทําให้ได้รับการยอมรับจากบุคคล
ในภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทํา ให้ ก ารติ ด ต่ อ
เรี ยบร้อยและ
(2) การประหยัด งบประมาณค่า ใช้จ่า ยของทางราชการมากกว่า การ
ใหญ่
4-5
ค่าเช่ าหรื อ
ไม่ตอ้ งจ่ายเงิ นเดื อนหรื อ
ค่าตอบแทนสําหรั บพนักงานกงสุ ล
(3) การอํานวยความสะดวกในการให้บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนไทยและประชาชน
เป็ น
(4)

การจัดทํายุทธศาสตร์ หรื อแผนการดําเนิ นงานของสถาน
กงสุ ล
ยศึ ก ษาจากนโยบายของรั ฐ บาลและยุท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการ
ต่า งประเทศจะทํา ให้ก ารกํา หนดกิ
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อุปสรรค/ข้ อจํากัด
(1) สถานเอกอัครราชทูตไม่ได้มีการประเมิ นผลการปฏิบตั ิงานหรื อพฤติกรรมส่ วนตัวของ
3

(2) กระทรวงการต่า งประเทศหรื อสถานเอกอัครราชทู ตไม่ ได้มี การจัดประชุ มร่ วมกับ
ประเทศไทยและกฎระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน
(3)

ทําให้การประเมินผลการ

เอกอัครราชทูตอาจจะได้รับความประทับใจแตกต่างกันไป

ในบาง

(4) ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ.2536

องมี การปรั บปรุ ง
น์

2)
จุดแข็ง

ไทย

(1)
การบริ หารองค์กร/
(2)

ไทยมีรายได้จากค่าธรรมเนี ยมในแต่ละปี จํานวนมากพอเพียงสําหรั บ

2-3 คน ทําให้ประหยัดทรัพยากร

จุดอ่ อน
อาจมีความล่าช้าในการให้บริ การแก่ลูกค้า ได้
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โอกาส

ของ

สํานักงาน
ความรู ้ในการป้ อนข้อมูลลงในเวปไซต์ดว้ ย
อุปสรรค/ข้ อจํากัด
การ
อาจทําให้ก ารบริ หารงานภายใน

ไม่ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
หารื อ

ระยะๆ
4.7

จากการ
.ศ.

2536
นตอบสนองต่ อนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถดําเนิ นการได้
(1) การปรั บปรุ งระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536

(2)
ชี พใน
การบริ หารจัดการ และมีความเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางด้าน
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อย่
(3)
ประก
วางแผนงานร่ วมกันในการดําเนินยุทธศาสตร์ ดา้ นการต่างประเทศในแต่ละปี
(4)
Annual Plan และ Annual Report
ตรวจสอบและประเมินผลการ

5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุ ป
ปั จจุ บนั เป็ นยุคโลกาภิ วตั น์
เป็ นไป
อย่างรวดเร็ วและได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุ ลของประเทศไทยในประเทศ
แก่ รัฐบาลและประชาชน
ถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลของไทย
สนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์ โดยอาจ
ประเทศไทยในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน บทบาทของสถาน
ได้มีความสําคัญ
เช่ นกันในการช่ วยแบ่งเบาภาร
และรั กษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
หลายประการ คือ การรักษาและส่ งเสริ มผลประโยชน์
การค้าและการลงทุน การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
การส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ชุ
และประเทศไทยโดยรวม
1 ได้อธิ บายความเป็ นมาของ
กรณี
2 ผูศ้ ึ ก ษาได้ทาํ การศึ กษาทฤษฎี โดยใช้การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมเชิ ง กลยุท ธ์
(SWOT Analysis)
หน้
ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศลิ ทวั เนี ย การศึกษาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการ
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.ศ. 2536
ตลอดจนนโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ
แบบสอบถาม(Questionnaire) และแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
38 คน ประกอบด้วย
ก.
ข.

จํานวน

สภา
ค. ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น เอกอัครราชทูต หรื อ อธิ บดี
ง.
มาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
าข้อเสนอแนะ
พัฒนาบทบาท
และศักยภาพ
ประโยชน์ต่อราชการของกระทรวงการต่างประเทศในการปรั บปรุ งระเบียบของกระทรวงการ
ไทย พ.ศ. 2536
จากการศึ ก ษาวิเคราะห์ เอกสารโดย
ป
และพันธกิ จของ
ของประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศ
ไอซ์แลนด์และประเทศลิทวั เนีย ศึกษาจากเอกสารของทางราชการของประเทศดังกล่าว พบว่า

เงิ น เดื อ น แล

เดนมาร์ ก จะมี สิ ท ธิ รั

ไอซ์แลนด์กาํ หนดอายุเกษียณ 70 ปี ส่ วนประเทศเด
ผูศ้ ึกษา
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis) พิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติดา้ นการ
และมิติดา้ นการบริ หารจัดการสํานักงานของสถานกงสุ ล
ปรากฏผลตามตาราง 1
2
ยุทธศ

พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาท

(1) การปรับปรุ งระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ
.ศ. 2536 โดยกําหนดบทบาทและ
ไทยให้ชดั เจนและครอบคลุ มกว้างขวาง ให้มีความสอดคล้องกับ
ยนแปลงในบริ บทของโลกาภิวตั น์
พิจารณา
(2)
ดังกล่าว ไม่ได้กาํ หนดบทบาท
ในการบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการ และมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ตลอดจนกฎระเบียบทางด้าน

อย่างชัดเจนและ
(3)
วางแผนงานร่ วมกันในการดําเนินยุทธศาสตร์ ดา้ นการต่างประเทศในแต่ละปี
(4)
Annual Plan และ Annual Report ให้ชดั เจน
หรื อไม่
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1 SWOT Analysis: มิติด้านการปฏิบัติ
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
 ความชัดเจนของระเบียบแนวทางปฏิบตั ิและ

ภารกิจของสถานกงสุลกิต
จัดกิจกรรม โดยมากมักจะมาจากสถาน

เอกอัครราชทูต

 การตอบแทนความดีของกงสุล
ทํากิจกรรมประจําปี และรายงานให้สถาน
เอกอัครราชทูตทราบ
กิตติมศักด◌ิ ◌์ด้วยการขอ

70
จงรักภักดี

◌ิ ◌์
 การขาดความรู ้ความเข้าใจการบริ หารงานให้
สอดคล้องกับสถานเอกอัครราชทูตหรื อ
เข้าใจถึงปั ญหา
สมือน Branding Ambassador
 การวางตนและจิตสํานึกของกงสุล
ให้กบั ประเทศไทย
ไม่เหมาะสม
โอกาส
ข้ อจํากัด
 ขาดการประเมินผลการดําเนินงานกงสุล

งกงสุลกิตติมศักด◌ิ ◌์

 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางราชการ
 ความสะดวกและรวดเร็ วในการให้บริ การแก่
ประชาชน
เอกอัครราชทูต
 หากมีการวางแ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงจะสามารถทําให้สถานกงสุล

 กระทรวงการต่างประเทศและสถาน
เอกอัครราชทูตไม่ได้มีการจัดประชุมกับ
รับทราบแนวนโยบาย

ทําให้ไม่สามารถประเมินผลงานของสถาน
 ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่า

พ.ศ.2536

ควรมีการ
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2 SWOT Analysis: มิติด้านการบริหารจัดการของสถานกงสุ ลกิตติม
จุดแข็ง


จุดอ่ อน


ค่าธรรมเนียมในแต่ละปี จํานวนมากพอเพียง
การองค์กรหรื อ
สําหรับการบริ หารองค์กร/สํานักงานของตน
อาจมีความล่าช้า

2-3
ในการให้บริ การแก่ลูกค้าได้
คน ทําให้ประหยัดทรัพยากร
โอกาส
ข้ อจํากัด


เอกอัครราชทูตไม่ได้ประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิ ด อาจทํา ให้ ก ารบริ ห ารงานภายใน
ารป้ อนข้อมูลลงในเวป
ไซต์ดว้ ย

และการปฏิ บัติตามระเบี ยบราชการอาจไม่
ถูกต้อง

5.2 ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของ
การตอบสนองต่อยุท ธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ

มี

ต่างประเทศหรื อสถานเอกอัครราชทูตเป็ นประจําทุก 2 – 3
นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ในการปฏิ บตั ิภารกิ จอย่างชัดเจน และเป็ นการแสดงเจตนารมณ์
เสมื อน Branding Ambassador ในฐานะผูแ้ ทนของประเทศไทยด้วย
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของกงสุ ล
ทุ กปี ดังเช่ นการประเมิ นผล
การปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ
กระตุน้ ให้กงสุ ล
มี
ติ ภารกิ จ โดยอาจให้มีการประเมิ นในช่ วง
ปลายปี ปฏิ ทินหรื อปลายปี งบประมาณของไทยก็ได้
วาระการดํา รงตํา แหน่ ง
อาจจะเป็ นระยะ 3 หรื อ 4
65 ปี และการต่อ
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อายุการดํารงตําแหน่ งอาจกระทําได้ 2 ลักษณะคื อ
ก. การต่อ อายุแ บบธรรมดา เป็ นการต่อ อายุก ารดํา รงตํา แหน่ ง ให้แ ก่ ก งสุ ล
3-4
งานก่ อน
ข. การต่ออายุก ารดํา รงตํา แหน่ ง แบบกรณี พิเศษ เป็ นการต่ออายุ ก ารดํา รงตํา แหน่ ง
2 ปี
ประเมิ นผลงานก่ อนเช่ นกัน
ากเห็ นว่ามี การกระทําไม่เหมาะสม
ผูศ้ ึกษาเห็นว่า
การพัฒนาบทบาทของ

สู งสุ ดและ
ไทย พ.ศ. 2536 ต่อไป

ประสิ ท ธิ ภ าพ
อาจต้องพิจารณาปรั บปรุ งระเบี ยบของกระทรวงการ
แห่ งราชอาณาจักร
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แบบสอบถามเอกอัครราชทูต
: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ กและเขตอาณา

แบ
ใช้ในการศึกษา
: กรณี ศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา
ส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริ หารการทูต
(นบท.)
1 ประจําปี 2552 จึงใคร่ ขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
จะเก็บเป็ นความลับไม่ นําไปเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
-นามสกุล (ผูต้ อบแบบสอบถาม)
……………………………………….……………………………………
ตําแหน่ ง………………………………………………………………………
…….…ปี ……….เดือน (
)
โปรด

าย X ลงในช่ อง
1

1.

ให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ ใช่หริ อไม่
ใช่
1.1
1.2
1.3
1.4
2. กงสุลกิตติม

ไม่ใช่

เดนมาร์ก
วีเดอแซนด์ เดนมาร์ก
ไอซ์แลนด์
นีอุส ลิทวั เนีย
แจ้งให้คนไทย

การปิ ด
สนามบินสุวรรณภูมิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การระบาดของไข้หวัดนก และการ
ระบาดของโรคซาร์ส ใช่หรื อไม่
ASEAN

ใช่
2.1

เดนมาร์ก

ไม่ใช่
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2.2
2.3 สถานกงสุลใหญ่
2.4

ไอซ์แลนด์
ลิทวั เนีย

3. กงสุ ลใหญ่ กติ ติม

ณ กรุงโคเปนเฮเกน เคยจัดงานหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดงาน
การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
กีฬาและการ
ใช่หรื อไม่
[ ] 1. ใช่
[ ] 2. ไม่ใช่
ถ้าตอบว่ าใช่ ในฐานะอะไร [ ] 1.
[ ] 2. ร่ วมจัดงาน [ ] 3. สนับสนุนทางการเงิน
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
[ ] 2.
[ ] 3. การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ] 4. ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
[ ] 5. งานแสดงสิ นค้าไทย
[ ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[ ] 7. การกีฬา
[ ] 8.
(โปรดระบุ)………….
และจัดเป็ น
[ ] 1. ประจําทุกปี
[ ] 2.

4. ความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของกงสุลใหญ่ กติ ติม

เห็นด้วย

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในช่วง 4
เห็นด้วย
(4)

(5)

4.1 การปกป้ องและส่งเสริ มผลประโยชน์
ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 การส่งเสริ มด้านวัฒนธรรมไทยให้
แพร่ หลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3 การให้บริ การตรวจลงตราวีซ่าและงาน
4.4 การให้การดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูม้ ี
สัญชาติไทยใน
4.5 การให้ความร่ วมมือและประสานงาน
กับสถานทูตฯในการจัดงาน กิจกรรม

ไม่เห็นด้วย
(3)

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
(2)
(1)
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และเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4.6
เป็ นอย่างดี
5. กงสุ ลใหญ่ กติ ติม

ณ เมืองวีเดอแซนด์ เคยจั
ไทย
ารค้า การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาและการ
ใช่หรื อไม่
[ ] 1. ใช่
[ ] 2. ไม่ใช่
ถ้าตอบว่ าใช่ ในฐานะอะไร [ ] 1.
[ ] 2. ร่ วมจัดงาน [ ] 3. สนับสนุนทางการเงิน
ประเภทใด (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
[ ] 2.
[ ] 3. การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ] 4. ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
[ ] 5. งานแสดงสิ นค้าไทย
[ ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[ ] 7. การกีฬา
[ ] 8.
(โปรดระบุ)………….
และจัดเป็ น
[ ] 1. ประจําทุกปี
[ ] 2.

6. ความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของกงสุลใหญ่ กติ ติม

เห็นด้วย

ณ เมืองวีเดอแซนด์ ในช่วง 4
เห็นด้วย
(4)

(5)

6.1 การปกป้ องและส่งเสริ มผลประโยชน์
ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การส่งเสริ มด้านวัฒนธรรมไทยให้
แพร่ หลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.3 การให้บริ การตรวจลงตราวีซ่าและงาน
6.4 การให้การดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูม้ ี

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(3)

(2)
(1)
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6.5 การให้ความร่ วมมือและประสานงานกับ
สถานทูตฯในการจัดงาน กิจกรรม และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.6
เป็ นอย่างดี
7. กงสุ ลใหญ่ กติ ติม

ณ กรุงเรคยาวิก เคยจั
งเสริ มประเทศไทย
การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
กีฬาและการ
ใช่หรื อไม่
[ ] 1. ใช่
[ ] 2. ไม่ใช่
ถ้าตอบว่ าใช่ ในฐานะอะไร [ ] 1.
[ ] 2. ร่ วมจัดงาน [ ] 3. สนับสนุนทางการเงิน
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
[ ] 2.
[ ] 3. การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ] 4. ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
[ ] 5. งานแสดงสิ นค้าไทย
[ ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[ ] 7. การกีฬา
[ ] 8.
(โปรดระบุ)…………
และจัดเป็ น
[ ] 1. ประจําทุกปี
[ ] 2.

8. ความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของกงสุลใหญ่ กติ ติม

เห็นด้วย

ณ กรุงเรคยาวิก ในช่วง 4
เห็นด้วย
(4)

(5)

และไม่เห็น
ด้วย
(3)

8.1 การปกป้ องและส่งเสริ มผลประโยชน์
ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 การส่งเสริ มด้านวัฒนธรรมไทยให้
แพร่ หลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.3 การให้บริ การตรวจลงตราวีซ่าและงาน

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
(2)
(1)
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8.4 การให้การดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูม้ ี
8.5 การให้ความร่ วมมือและประสานงานกับ
สถานทูตฯในการจัดงาน กิจกรรม และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.6
เป็ นอย่างดี
9. กงสุ ลกิตติม

ณ กรุงวิลนีอุส เคยจั
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬาและ
การ
ใช่หรื อไม่
[ ] 1. ใช่
[ ] 2. ไม่ใช่
ถ้าตอบว่ าใช่ ในฐานะอะไร [ ] 1. ผูร้ ิ
[ ] 2. ร่ วมจัดงาน [ ] 3. สนับสนุนทางการเงิน
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
[ ] 2.
[ ] 3. การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ] 4. ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
[ ] 5. งานแสดงสิ นค้าไทย
[ ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[ ] 7. การกีฬา
[ ] 8.
(โปรดระบุ)……………
และจัดเป็ น
[ ] 1. ประจําทุกปี
[ ] 2.

10. ความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของกงสุ ลกิตติม

เห็นด้วย

ณ กรุงวิลนีอุส ในช่วง 4
เห็นด้วย
(4)

(5)

10.1 การปกป้ องและส่งเสริ มผลประโยชน์
ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 การส่งเสริ มด้านวัฒนธรรมไทยให้
แพร่ หลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
10.3 การให้บริ การตรวจลงตราวีซ่าและงาน

ไม่เห็นด้วย
(3)

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
(2)
(1)
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10.4 การให้การดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือ
และปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของผู ้
10.5 การให้ความร่ วมมือและประสานงาน
กับสถานทูตฯในการจัดงาน กิจกรรม
และเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
10.6
เป็ นอย่างดี
2 การพัฒนาบทบาทของกงสุ ลกิตติม
11.
[ ] 1. 2 ปี

[ ] 2. 3 ปี

[ ] 3. 4 ปี

[ ] 4.

….. ปี

[ ] 1. 60 ปี

ออายุ
[ ] 2. 65 ปี

[ ] 3. 70 ปี

[ ] 4.

.....ปี

12.

13. กระทรวง/สถานเอกอัครราชทูตฯควรจัดให้มีการประชุมหรื อการประชุมทางไกล

[ ] 1. 1 ปี
14. ท่านเห็นด้วยหรื อ
[ ] 1. เห็นด้วย

นโยบายการต่างประเทศ การเมือง และเศรษฐกิจของไทย ปั ญหาและอุปสรรค
เป็ นประจําทุก
[ ] 2. 2 ปี
[ ] 3. 3 ปี
[ ] 4.
….ปี
สมาคมคนไทย

ให้เสนอกระทรวงพิจารณา

[ ] 2. ไม่เห็นด้วย

เหตุผล คือ………………………………………………………………...
พั
…………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………..
15.

ขอขอบคุณ

ภาคผนวก ข
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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 nonrenewal 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/
: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ กและเขตอาณา

แบ
ใช้ในการศึกษา
: กรณี ศึกษา
ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา
ส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริ หารการทูต
(นบท.)
1 ประจําปี 2552 จึงใคร่ ขอความร่ วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
จะเก็บเป็ นความลับไม่ นําไปเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
-นามสกุล (ผูต้ อบแบบสอบถาม)
………………………………………………………
โปรด

X ลงในช่ อง
1

1. เพศ
[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

2. อายุ
[ ] 1. น้อยกว่า 20 ปี
3. สัญชาติ

[ ] 1. ไทย

[ ] 2. 20-34 ปี

[ ] 2. เดนมาร์ ก

4. ระยะเวลา

นเขตกงสุลของท่าน
[ ] 1. 1 ปี หรื อ น้อยกว่า [ ] 2. 2-5 ปี

5. ท่านมีตาํ แหน่งในสมาคมคนไทย
[ ] 1. มี

[ ] 3. 35-60 ปี

[ ] 4. มากกว่า 60 ปี

[ ] 3. ไอซ์แลนด์

[ ] 4. ลิทวั เนีย

[ ] 3. 6-9 ปี

[ ] 4. 10

หรื อไม่

[ ] 2. ไม่มี

ถ้ามี ตําแหน่งของท่าน คือ ...………………………………………………..…
2

อาศัยของท่านเคยแจ้งให้คนไทยทราบ และพยายามอธิบายให้

6.

การปิ ดสนามบินสุวรรณภูมิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
การระบาดของไข้หวัดนก และการระบาดของโรคซาร์ส ใช่หรื อไม่

ASEAN

มี

[ ] 1. ใช่
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[ ] 2. ไม่ใช่

อาศัยของท่านเคยจัดงานหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดงาน
ไทย
การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
กีฬาและ การ
ใช่หรื อไม่
[ ] 1. ใช่
[ ] 2. ไม่ใช่
ถ้าตอบว่ าใช่ ในฐานะอะไร [ ] 1. ผูร้ ิ
[ ] 2. ร่ วมจัดงาน [ ] 3. สนับสนุนทางการเงิน
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
[ ] 2.
[ ] 3. การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ] 4. ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
[ ] 5. งานแสดงสิ นค้าไทย
[ ] 6. เทศกาลอาหารไทย
[ ] 7. การกีฬา
[ ] 8.
(โปรดระบุ)……………
และจัดเป็ น
[ ] 1. ประจําทุกปี
[ ] 2.
7.

8. ความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงาน

4

ผ่านมา

เห็นด้วย

เห็นด้วย
(4)

(5)

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และไม่เห็น
ด้วย

(2)
(1)

(3)

8.1 การปกป้ องและส่งเสริ มผลประโยชน์
ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 การส่งเสริ มด้านวัฒนธรรมไทยให้
แพร่ หลายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.3 การให้บริ การตรวจลงตราวีซ่าและงาน
8.4 การให้การดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือ และ
ปกป้ องสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูม้ ี
สัญชาติไทยใน
9.

..………………………………………………….………………………
…………………………………………………….………………………
ขอขอบคุณ

ภาคผนวก ง

แบบสั มภาษณ์ รองปลัดกระทรวงการต่ างประเทศและอธิ บดีกรมการกงสุ ล
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แบบสั มภาษณ์ รองปลัดกระทรวงการต่ างประเทศและอธิ บดีกรมการกงสุ ล
: กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ กและเขตอาณา
:
หลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
แบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
สาธารณชน

1 ประจําปี 2552 จึงใคร่ ขอความร่ วมมือตอบ
บเป็ นความลับไม่ นําไปเปิ ดเผยต่ อ

-นามสกุล (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) ………………………………………………………
ตําแหน่ ง………………………………………………………………………….
…….…ปี ……….เดือน (
1

)

น่ ง และการเกษียณอายุ

1. ท่านคิดว่า กระบวนการในการสรรหาและการ
กงสุ ลใหญ่
และกงสุ ล
ตามระเบียบกระทรวงการต่าง
.ศ. 2536 มีความเหมาะสมแล้ว หรื อควรจะ
…………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. ท่านคิดว่า วาระการดํารงตําแหน่ง และการเกษียณอายุ ของกงสุ ลใหญ่
และกงสุ ล
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2536 มีความเหมาะแล้ว หรื อควรจะ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2 การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติงานเชิ งรุ กของ
3.

ท่านคิดว่าบทบาทและการปฏิบตั ิงานของกงสุ ลใหญ่

และ
ใน
บัติงานด้านบ้า

ยนแปลงในยุคโลกาภิวฒั น์
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. ท่านคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศควรจะมีวธิ ี ใดในการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้กงสุ ลใหญ่
และ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ฏ

สารบัญภาพ
ภาพ 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิ งกลยุทธ์ (SWOT Analysis)

19

ฎ
สารบัญตาราง

1 SWOT Analysis:
2 SWOT Analysis: มิ ติด้านการบริ หารจัดการของ

42
43

การศึกษาส่ วนบุคคล (Individual Study)
หัวข้อ

ประเทศเดนมาร์กและเขตอาณา
โดย นางนิตยา เจษฎาฉัตร

: กรณี ศึกษา

หัวข้ อในการนําเสนอ
1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
2
3 ระเบียบวิธีการศึกษา
4 ผลการศึกษา
5 ยุทธศาสตร์ และข้ อเสนอแนะ

1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
•
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
• ในช่วงปี 2548 – 2551
อาทิ การปฏิรูปการปกครอง การประท้วงต่างๆ เขาพระวิหารและการระบาดของโรค
•
ภาพลักษณ์และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ประเทศ
ไทยอย่างไรบ้างในสถานการณ์ดงั กล่าว
•
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2536 มากน้อยเพียงใดและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
•
ประเทศเดนมาร์ กและประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
•
สามให้มีประสิ ทธิภาพในการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

ขอบเขตของการศึกษา

และลิทวั เนียในช่วงปี 2548 – 2551

2

• การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์จุด
แข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรื อ
ข้อจํากัด (Threat)
•
.ศ. 2536
•
.ศ. 2536

3 ระเบียบวิธีการศึกษา

ระเบียบวิธีการศึกษา
• การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ระเบียบกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2536
•
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
• การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรื อข้อจํากัดของการดําเนินงาน
สํานักงาน
•

1-3 มาประมวลหายุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา

4 ผลการศึกษา

ผลการศึกษา
• ระเบียบกระทรวงฯ ของไทยและของเดนมาร์ ก ไอซ์ แลนด์ และลิทวั เนียจะมีความ
คล้ ายคลึงกันและจะอิงอนุสํญญากรุ งเวียนนาว่ าด้ วยความสั มพันธ์ ทางกงสุ ล
• ข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสั มภาษณ์ (Interview
Guide)

•

ในภาพรวม ปรากฏว่ า การปฏิบัตภิ ารกิจส่ วนใหญ่ ค่อนข้ างน่ า
2 มิติ

1. SWOT
จุดแข็ง
•ระเบียบกระทรวงฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิและภารกิจไว้
ชัดเจน
•
•
•

จุดอ่อน
•
•ไม่ได้วางแผนงานประจําปี และรายงานให้สถาน
เอกอัครราชทูตทราบ
•
70
•ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริ หารงานให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานไทย
•

โอกาส
•

ข้ อจํากัด
•
•ไม่มีการประชุมร่ วมกับสถานเอกอัครราชทูตหรื อกระทรวงฯ อย่าง

•
•
•

•
•ระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ. 2536 ควรต้องปรับปรุ งบางประเด็น

2. SWOT
จุดแข็ง
•มีค่าธรรมเนียมเป็ นรายได้พอเพียงในการ
บริ หารสํานักงาน
•
ทรัพยากร
โอกาส
จัดทํากลไกในการเผยแพร่ ขอ้ มูล อาทิ เวป
IT

จุดอ่อน
ให้การบริ การมีความล่าช้า

ข้ อจํากัด
ขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาน
เอกอัครราชทูตอาจทําให้เกิดความไม่
ถูกต้องในการบริ หารและการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบราชการ

5 ยุทธศาสตร์ และข้ อเสนอแนะ

5.1 ยุทธศาสตร์
•
.ศ. 2536
•
•
ประเทศไทย

5.2 ข้ อเสนอแนะ (1)
•
ต่ างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตเป็ นประจําทุก 2 – 3 ปี
•
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการ

5.2 ข้ อเสนอแนะ (2)
•
เหมาะสม อาจกระทําได้ 2 ลักษณะคือ
 การต่ ออายุแบบธรรมดา
ต่ ออายุคราวละ 3 - 4 ปี

ครบเกษียณแล้ว โดยอาจต่ ออายุคราวละ 2 ปี และไม่ เกิน 2

ขอบคุณค่ ะ

ประวัติผ้ เู ขียน
นางนิตยา เจษฎาฉัตร

การศึกษา
2518

ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
2520
3 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
2527 - 2530
ดํารงตําแหน่ง รองกงสุ ล (
4)
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครชิคาโก
2531 - 2534
5
กองคมนาคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรมอาเซี ยน
2535 - 2538
6
กองคมนาคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรมอาเซี ยน
2539 – 2542
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการกรม (
7) กรมอาเซี ยน
2543 - 2547
ดํารงตําแหน่ง (ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 4) กรมอาเซี ยน
2548 - ปั จจุบนั
(
8)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
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