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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา รับผิดชอบดูแลเขตคั
31 ธนัวาคม 2550 จาํนวน 4,402 คน ยงัมี

ตอ้งตามกฎหมายอี คนไทย
คนไทย

แต่บางคนปรับตวัไดไ้ม่ดีนกัจนเกิดปัญหาต่อสุขภาพจิต
ประเทศในการ

เสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็ง สถานก
คนไทยใชเ้ป็นแนวทาง

โดยหวั
ต่อไป

ดู โอซากา
สําหรับชุมชนไทย อาํเภออิโนะชิมา จงัหวดัวากายามา อาํเภอวากายามา จงัหวดัวากายามา อาํเภอ

เกียวโต จงัหวดัเกียวโตและนครโอซากา จงัหวดัโอซากา 30 7
มิถุนายน 2551 โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP ของ Daniel L. Stufflebeam และคณะ ผลการศึกษาพบวา่

1. ด้านบริบท
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ การศึกษาพบวา่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม วตัถุประสงค์ของโครงการฯ ก็สอดคล้องกบันโยบายของ

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้
Friends

ลักษณะการจดัห้องอบรม และงบประมาณ
พอเพียง อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบวา่มีปัญหาเฉพาะหนา้คือ ห้องอบรมไม่สามารถรองรับลูกๆ ของ
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม มาด้วยได้อย่างเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตอ้ง
จดั สาํหรับโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2553 จะตอ้งจดัหางบประมาณดว้ย

3. ดา้นกระบวนการ

ผูเ้ขา้รับการอบรม



จ

การอบรม และผูเ้ขา้รับการอบรมให้ความสนใจมาก ในการจดัโครงการฯ
คาํปรึกษาเป็นการเฉพาะสาํหรับ ตอ้งติดตามความคืบหนา้ดว้ย

4. ดา้นผลผลิต
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และภาพลกัษณ์ของรัฐบาลไทย การศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้าํหลกั
จิตวิทยาและหลกัธรรมะไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตและแกไ้ขปัญหา ยงัไดส้ร้างเครือข่ายระหวา่งผูเ้ขา้
รับการอบรม รัฐบาลไทยในสายตาของ

ทยดว้ย

เ พฒันาศกัยภาพของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เพราะ
การศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คือ สนับสนุน โดยให้การ

สนบัสนุนดา้นงบประมาณ และด้านบุคลากร
ควรรวมมิติดา้นธรรมะในโครงการฯ ไวด้ว้ย และควรออกแบบโครงการให้เหมาะสมกบัแต่ละ

ประเทศโดยเฉพาะ
ควรสนบัสนุนให้ชุมชนไทยมีการรวมตวั

โดยภาครัฐเป็นแกนนาํในช่วงแรก และหาลู่ทางส่งเสริมศกัยภาพ
ด้ กระตุน้เตือนให้ชุมชนไทยดาํรงชีวิต

อาสาสมคัรของชุมชนไทยในต่างประเทศ
และระดบัประเทศ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทยและองคก์รต่างๆ ของ

ไทยในต่างประเทศ
และในทางกลบักนั ควรเชิญให้ชุมชนไทยและองคก์รต่างๆ ของไทยใน

ต่างประเทศเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทีมประเทศไทย
ของคนไทยในต่างประเทศ โดยเนน้ดา้น

วฒันธรรมดว้ย
การศึกษามีขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการคือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรขยายเครือข่าย

และในแต่ละปีงบประมาณ ควรจดัโครงการฯ ใหค้รอบคลุม และ
งไม่เคยมีการจดัโครงการฯ
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สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรหารือกบัอาสาสมคัรและชุมชนไทยในแต่ละ
คณะผูท้าํงาน

ขอบเขตสาระของการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่าน ควรจดัการบรรยายสรุปแก่
บทบาทของอาสาสมคัร

และรายละเอียดของโครงการฯ
คณะผูท้าํงานควรจดัการบรรยายและกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ

ลกัษณะของชุมชน และมี ป็นทางเลือกในกรณีเกิดปัญหาเฉพาะ
หน้า ควรจดักิจกรรมสําหรับลูกของผูเ้ขา้ร่วมอบรม
โอ ามเป็นสัดส่วน และ
ไม่เป็นการรบกวนการดาํเนินโครงการฯ

ในวนัอบรม ช่วงเปิด ให้
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทราบอยา่งคร่าวๆ ถึงหวัขอ้และกิจกรรมต่างๆ อีกค เตรียมตวัเตรียม

ควรกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ นาํไปปรับปรุงโครงการฯ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไทย
ต่อไป ปัญหาชีวิตซับซ้อนมากเป็นรายบุคคล คณะผูท้าํงาน
ควรจดัช่วงให้คนไทยไดพ้บจิตแพทยเ์ป็นการเฉพาะ คาํปรึกษาและคาํ
ความเป็นส่วนตวั

สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรสร้างกลไกติดตามและประเมินผล
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม
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กติติกรรมประกาศ

ราย “
”

พยายา วิเคราะห์และประเมินโครงการดงักล่าว นาํผลการศึกษาไปประกอบการ
พิจารณา นโยบายและการ
ดาํเนินการ

ทูต ผลประโยชน์และความก้าวหน้าของขา้ราชการ ขอ
ขอบพระคุณนางสาวจนัทร์ทิพา ภู่ตระกูล  ผูอ้าํนวยการสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการและ
ขอบคุณ สถาบนัฯ ทุกท่าน องหลกัสูตรฯ ดว้ยความเป็น

ดูแลและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาการอบรม
สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยคาํปรึกษาและคาํแนะนาํทางวิชาการ

ลฉบบั
ศาสตราจารย ์ดร. ดร. สมเกียรติ

อริยปรัชญาและผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พลภทัร บุราคม
ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณนายสุพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สนบัสนุน

ขา้พเจา้ให้ 1 และขอบคุณ
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ตลอดจนหน่วยงาน ให้กาํลงัใจ
ความอนุเคราะห์และใหก้ารสัมภาษณ์

ขอบพระคุณนายเชต ธีระพฒันะ เอกอคัรราชทูต ณ คูเวต และวิทยากร
ของโครงการดูแลตนจนเขม้แข็งทุกท่าน และขอบคุณนายมนชยั พชันี ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

และขอ้คิดเห็นในระหวา่งการดาํเนินโครงการฯ ให้
การ

ระลึกถึงพระคุณของบุพการีและขอขอบคุ
ความเขา้ใจและให้กาํลงัใจตลอดเวลา อน นบท. 1

การฝึกอบรม
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยให้ความสําคญักบัการคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

และการเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็งมาโดยตลอด มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไว้อย่างชัดเจนใน ว่า “รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ” ก็ให้ความสนใจกบัการคุม้ครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
ใหเ้ขม้แขง็ โดยจะกล่าวไวใ้นนโยบาย อรัฐสภา

29 ธันวาคม 2551 นายกรัฐมนตรี ( ) ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา โดยในส่วนของนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไดร้ะบุว่า รัฐบาลมี
นโยบาย “คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศ และ สนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ’’

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักด้านการต่างประเทศมีภารกิจในการ
คุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ การเสริมสร้างชุมชน

ไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็ง สําหรับปีงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ครอบคลุมถึงการส่งเสริมความเขม้แข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยเนน้ “การเสริมสร้างความ
สมานฉนัทแ์ละการรวมกลุ่มกั
ช่วยเหลือและดูแลกนัเองไ
สงบสุข และการสนบัสนุนกิจกรรมความเป็นไทย (Thainess)
การส่งเสริม/

งประชากรของประเทศเจา้บา้นต่อกลุ่มคนไทยใน
” 1

หน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศคือ สถานเอกอคัรราชทูต สํานักงาน
การคา้และเศรษฐกิจ และสถานกงสุลใหญ่เป็นด่านหน้าในการดาํเนินการให้ความคุม้ครองและดูแล

การเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็ง

1 สาํนกันโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ. 2551.
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โดยหน่วยงานในต่างประเทศจะประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบักองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คน
ไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน ยวขอ้งของไทย

อยูใ่นเขตอาณา
กระทรวงการต่างประเทศมี คือ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดย
7 จงัหวดัคือ จงัหวดัโอซากา จงัหวดัเฮียวโกะ จงัหวดันารา จงัหวดัเกียวโต

จงัหวดัวากายามา จงัหวดัมิเอะและจงัหวดัชิกะ 1 ส่วนสถานเอกอคัรราชทูต ณ

ภาพ 1

แต่ในทางปฏิบติั นอกจากเขตคนั ในเขต
อยู่ใกล้สถานกงสุลใหญ่ฯ มากกว่าด้วย

การเขา้ไปดาํเนินการ

กงสุลใหญ่ฯ
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เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียวก่อนเขา้ไปดาํเนินการ
31 ธนัวาคม 2550

41,384 คน ดงัรายละเอียดปรากฏใน 1 โดยมีคนไทยลงทะเบียน ในเขต
คนัไซจาํนวน 4,402 คน2 ตอ้ง

60,000 คน
นกัวิชาการ

นกัเรียน นกัศึกษา นกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ ผูฝึ้กงาน ผูข้ายบริการ ฯลฯ ชุมชนไทยในแต่ละ

ก็ยงัมีคนไทย ประสบความยากลาํบาก
(โดยเฉพาะสตรี)

3 บ้างก็มีปัญหายาเสพติด การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โรคเอดส์ การติดการพนนั การขายบริการทางเพศ

สถานการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเครียดมาก โดยอาจจะรู้ตวั

หรือไม่รู้ตวัจนมีผลต่อสุขภาพจิต บางรายมีอาการทางจิต และไม่ไดรั้บการดูแลหรือการบาํบดัรักษา
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

อยูจ่าํนวนจาํกดั
ผลประโยชน์

2 ภาคผนวก ก
3 จากการพดูคุยกบัสตรีไทยบางรายพบวา่ สตรีไทยตอ้งอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกบัครอบครัว

หา้มสตรีไทยคบคนไทย  หา้มประกอบอาหาร

กลายเป็นคนแปลกหนา้ในบา้น
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1 31 ธันวาคม 2550

จงัหวดั 31 ธ.ค. 43 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 46 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
ฮอกไกโด 118 140 155 167 185 190 182 193
อาโอโมริ 62 79 81 85 81 72 66 73
อิวาเตะ 36 41 50 56 49 50 47 55
มิยากิ 123 123 128 152 173 172 182 204

อะคิตะ 64 37 35 41 42 45 41 45
ยามากาตะ 56 61 74 78 95 115 141 142
ฟกููชิมา 202 224 248 293 291 325 297 303
อิบารากิ 4,272 4,665 4,889 4,924 5,060 5,088 5,031 5,037
โตชิกิ 1,273 1,387 1,459 1,520 1,551 1,585 1,682 1,728
กุมมะ 797 845 860 849 894 889 942 924

ไซตะมะ 1,903 2,017 2,091 2,171 2,247 2,311 2,428 2,582
ชิบะ 4,082 4,438 4,726 4,857 4,975 5,108 5,251 5,357

โตเกียว 4,701 5,142 5,480 5,664 5,866 5,901 6,313 6,659
คานากาวา 3,059 3,391 3,666 3,798 3,892 3,997 4,197 4,325
นีกาตะ 296 329 323 336 364 365 376 380
โตยามา 85 92 91 92 110 146 126 121
อิซิคาวา 63 63 73 72 83 106 128 132

ฟกุุย 168 162 208 226 198 216 221 217
ยามานาชิ 454 545 606 593 622 641 630 679
นากาโน 1,931 2,089 2,218 2,227 2,319 2,397 2,441 2,481

กิฟุ 121 106 133 141 155 220 288 376
ชิซุโอกะ 693 625 682 685 790 859 1,009 1,123

ไอจิ 767 866 902 934 1,123 1,304 1,422 1,618
มิเอะ* 495 595 626 682 742 820 909 976
ชิกะ* 76 80 91 100 108 138 141 161
เกยีวโต* 212 224 227 240 266 293 335 369
โอซากา* 1,142 1,186 1,299 1,351 1,419 1,484 1,554 1,650
เฮียวโกะ* 444 461 507 513 533 569 625 645
นารา* 139 143 165 175 173 171 176 190
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จงัหวดั 31 ธ.ค. 43 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 46 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
วากายามา* 289 326 351 367 382 390 406 411
ทอตโทริ 55 61 67 67 81 87 80 85
ชิมาเนะ 22 24 39 36 29 32 38 43

โอกายามา 102 78 82 86 92 111 130 126
ฮิโรชิมา 189 205 232 266 318 404 525 647
ยามากุจิ 54 55 60 64 72 66 61 62
โตกุชิมา 24 23 34 40 47 54 53 63
คากาวา 40 40 41 47 58 54 60 61
เอฮิเมะ 72 58 41 57 62 69 78 85

โกจิ 30 33 26 32 31 32 50 46
ฟกุุโอกะ 211 224 229 265 249 269 287 296

ซากา 40 35 36 38 39 47 65 43
นางาซากิ 42 52 45 65 65 66 67 82

คุมาโมะโตะ 69 52 61 64 88 82 86 89
โออิตะ 50 81 85 121 136 166 251 307
มิยาซากิ 35 31 35 38 41 38 34 30

คาโกชิมา 56 71 90 59 62 70 62 55
โอกินาวา 75 83 89 91 89 89 104 108
รวม 29,289 31,685 33,736 34,826 36,347 37,730 39,618 41,384

RINK. Statistics Data about Thai Nationality Inhabitants in Japan (September 2008).
* จงัหวดัในเขตคนัไซ

เพราะสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจเดินทางไป
ใหค้วามช่วยเหลือไดไ้ม่ทนัต่อเหตุการณ์

สามารถ

อยา่งไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ตระหนกัดีถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการพฒันา
เป็นอาสาสมคัรและในขณะเดียวกนัก็พฒันาคนไทย
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ดูแลตนเองให้ดาํ 2550 สถาน
กงสุลใหญ่ฯ จึงไดจ้ดั “โครงการดูแลตนจนเขม้แข็ง”4

ไทย โดยมีความคาดหวงัวา่ชุมชนไทยจะสามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ไดอ้ย่

โครงการดงักล่าวเป็นการอบรม ดา้นธรรมะ5 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้
เชิญจิตแพทยจ์ากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและพระภิกษุหรือแม่ชีจาํนวน 1 รูปมาให้
การอบรมและให้คาํปรึกษาแก่อาสาสมคัรและคนไทย
แกไ้ขปัญหา การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการดูแล
ตนจนเขม้แขง็จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
กงสุล (งบ 10%) แต่สําหรับปีงบประมาณ 2553 เป็นตน้ไป กระทรวงการต่างประเทศไดมี้โทรเลขแจง้
ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาเสนอโครงการดงักล่าวในกระบวนการพิจารณางบประมาณปกติของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ โครงการดงักล่าวอยา่ง
ระยะยาว

ดูแลตนจนเขม้แข็ง
ชุมชนไทย ปีงบประมาณต่อไป จึงจาํเป็นตอ้งประเมินผลโครงการ
ดงักล่าวในปีงบประมาณ 2552 ในภาพรวม
หรือขยายผลหรือไม่ อยา่งไร ประกอบการพิจารณาตดัสินใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ
ในการเสนอโครงการฯ และสาํหรับกระทรวงการต่างประเทศในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ในภาพรวมวา่มีความ

4 3-8 กมุภาพนัธ์ 2550
ให้ 20-22
กรกฎาคม 2550 จาํนวน

ตวัเองไดเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นจาํนวนมาก
5 สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นวา่ หากลาํพงัวทิยากรเป็นจิตแพทย ์คนไทยจะไม่ค่อยสนใจเขา้ร่วมโครงการ แต่คนไทย

นไทยมาเขา้
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1.2.2 ปัจจยันาํเขา้หรือทรั อาํนวยให้กบั
โครงการฯ อาทิ ความรู้ความสามารถของสถานกงสุลใหญ่ฯ วิทยากร อาสาสมคัร งบประมาณ

ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์
1.2.3 กระบวนการในการดาํเนินโครงการฯ อาทิ

นาํเสนอ การนาํเสนอ การเปิดโอกาสให้ซกัถาม การอาํนวยความสะดวกขอ
ใหญ่ฯ

1.2.4 ผูเ้ขา้รับ
การอบรม

1.2.5 อกาํหนดแนวทางการดาํเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ อสนองตอบนโยบายการ

1.2.6

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาจะประเมินผลการดาํเนินโครงการดูแลตนจนเขม้แขง็6 สถานกงสุลใหญ่ฯ

7 – 13 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองอิโนะชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา เมืองวากายามา
จงัหวดัวากายามา เมืองเกียวโต จงัหวดัเกียวโต และเมืองโอซากา จงัหวดัโอซากา

1.4 ระเบียบวธีิการศึกษา
(Summative Evaluation) คือเป็นการประเมิน

CIPP ของ Daniel
L. Stufflebeam และคณะ7 เป็น
ประกอบการตดัสินใจว่าจะยกเลิกหรือขยายผลโครงการต่อไป  โดยจะประเมินโครงการ
บริบท (Context – C) ปัจจยันาํเขา้ (Input – I) กระบวนการ (Process – P) และผลิตผล (Product – P)

1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิคือ วิทยากร
ขา้ราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ

นครโอซากา ขา้ราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อาสาสมคัร ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

6 ภาคผนวก ข.
7 Stufflebeam, D. et al. 1971.
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การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ นโยบายการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
ไทยในต่างประเทศ โครงการฯ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

วธีิการรวบรวมขอ้มูลคือ
1.4.1 การสัมภาษณ์วทิยากรและผูช่้วยวทิยากร ขา้ราชการ นของสถาน

กงสุลใหญ่ฯ ขา้ราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา ขา้ราชการกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

1.4.2 การสนทนาและการหารืออยา่งไม่เป็นทางการ
ระหวา่งการเตรียมการโครงการฯ และในโอกาสต่างๆ

1.4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ (Participant Observation)

1.4.4 การศึกษาเอกสาร ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาลไทยและยทุธศาสตร์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไทยในต่างประเทศ ขอ้เสนอขออนุมติั
โครงการฯ การรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ รายงานงบประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานการ
กงสุลประจาํปีงบประมาณ 2552 บทความในนิตยสารคู่สร้าง คู่สม และรายการสารคดีของสถานี
โทรทศัน์ NBT

1.4.5 แบบประเมินผลโครงการฯ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ภายหลงัการดาํเนินโครงการฯ

การศึกษาจะดาํเนินการ 1) วเิคราะห์ขอ้มูล 1.4.1.- ขอ้ 1.4.4 และ 2) หาค่าสถิติ
ฐานนิยม ของ ตามขอ้ 1.4.5

แลว้นาํไปจดัเป็นหมวดหมู่ นาํ 1) และ 2) มาอธิบายเสริมกนั โดยเป็นการ
วเิคราะห์เชิงพรรณนา

1.5 จะได้รับจากการศึกษา
1.5.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ ในเขต

ใหเ้ขม้แขง็และมีสัม โดยเนน้การบริหารจดัการโครงการ
(Result-Based Management)

1.5.2
โครงการดูแลตนจนเขม้แข็ง การทาํงานใน



9

ปุ่นและการสร้างเครือข่ายระหว่างกนัได้
อาทร

1.5.3 กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยง
ตดัสินใจวา่ ควรจะสนบัสนุนโครงการต่อไปหรือไม่ หรือควรพิจารณาโครงการทางเลือกใน

สม
1.5.4 กระทรวงการต่างประเทศและ

ความเป็นจริง

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1.6.1 ชุมชนไทย หมายถึง กลุ่มคนไทย สามารถรวมตวักนัได้ โดยมีความรู้สึกวา่ตนเอง

มีความพยายามในการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการ

1.6.2 ความเขม้แขง็ของชุมชนไทย หมายถึง
สามารถใหค้วามช่ว สร้างเครือข่ายระหวา่งกนั

และ
1.6.3

ของ
ปัญหา

1.6.4 สถานเอกอคัรราชทูตฯ หมายถึง สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว
1.6.5 สถานกงสุลใหญ่ฯ หมายถึง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
1.6.6 โครงการฯ หมายถึง โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็
1.6.7 วิทยากร หมายถึง จิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และแม่ชี

ศนัสนีย ์เสถียรสุต
ธรรมะตามลาํดบั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

1.6.8 อ
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1.6.9 คณะผูท้าํงาน หมายถึง วิทยากร ผูช่้วยวิทยากร อาสาสมคัร ขา้ราชการ
ผิดชอบและเป็นฝ่ายอาํนวยการ

ของโครงการฯ



2

2.1
2.1.1 ชุมชน
ความหมายของคาํวา่ ชุมชน มีหลากหลาย อาทิ
กรมการพฒันาชุมชนให้ความหมายวา่ “ชุมชน”

อประโยชน์ร่วมกนัได้1

พฒัน์  สุจาํนงค ์ ใหค้วามหมายวา่ “ชุมชน”
2

2

โรแลนด์ วอร์แรน (Roland Warran) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มบุคคล
หลายๆ กลุ่มมารวมกนัอยูใ่นอาณาเขตและภายใตก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัอนัเดียวกนั มีการสังสรรค์
กนั มีความสนใจร่วมกนั มีผลประโยชน์คลา้ยๆ กนั มีแนวพฤติกรรมอย่างเดียวกนั เช่น ภาษาพูด
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ คือ มีวฒันธรรมร่วมกนั3

ยุวฒัน์  วุฒิเมธี ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง

อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข4

2.1.2 ชุมชนเขม้แขง็
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวทิยาพงศ์5 ไดน้าํเสนอแบบอุดมคติของชุมช
2.1.2.1 รวมกนัเป็นปึกแผน่แน่นแฟ้นทางกายภาพ

และค่านิยมร่วมกนั ทาํให้สมาชิกรู้สึกว่า
เป็นส่วนห

2.1.2.2 ชุมชนมีศกัยภาพ สามารถ

1 กรมการพฒันาชุมชน 2526: 77
2 2525: 4
3 จีรพรรณ กาญจนะจิตรา 2530: 11
4 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี 2525: 3
5 อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวทิยาพงศ์ 2540: 8-10
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2.1.2.3
โดยอาศยัอาํนาจ ความรู้และองคก์รทางสังคมในชุมชน เป็นกลไกในการแกปั้ญหา

2.1.2.4
เรียนรู้ และสร้างภูมิปัญญาของตนเองในดา้นต่างๆ

เพญ็สิริ จีระเดชากุล6 ไดใ้หค้วามหมายกบัความเขม้แข็งของชุมชนโดยแยกออกเป็น 4 ดา้น

ความมีอิสรภาพในการจดัการทรัพยากรของชุมชน การมีโอกาสเขา้ถึงและใช้ทรัพยากรในชุมชน

ความเข้มแข็งของชุมชนด้านการเมือง ได้แก่ การมีอาํนาจในการผลักดันรัฐ หรือกลุ่ม

ความเข้มแข็งของชุมชนด้านสังคมและวฒันธรรม ได้แก่ การมีความสามัคคี มีความ
ไวว้างใจกนัระหว่างคนในชุมชน สามารถร่วมมือร่วมใจกนัแก้ปัญหาของชุมชน รู้จกัช่วยเหลือ
แบ่งปันกั

ในชุมชนมีจิตสาํนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ7 น

ราก
แยกออกเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม และดา้นสังคม  ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีความเขม้แข็ง

มีความเขม้แข็ง
เพียงใด โดยแยกออกเป็นดชันีย่อย 4 ตวัคือ คว
ปลอดภยัของชุมชน ความรักและหวงแหนชุมชน และความมีวสิัยทศัน์ของชุมชน

คือ ประสบการณ์ความสาํเร็จในการระดมทุน

6 นภาภรณ์ หะวานนทแ์ละคณะ 2550: 85
7 นภาภรณ์ หะวานนทแ์ละคณะ 2550
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ความไวว้างใจของคนในชุมชน
มชนคือ การดาํรงอยูข่องประเพณีและ

และวฒันธรรมของชุมชน
ส่วนการมีวสิัยทศัน์ของชุมชน

ในการมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหาของชุมชน และความสามารถของชุมชนในการคาดการณ์
โดย

มองเห็นทางแกไ้ขปัญหา

2.2 การประเมินผลโครงการ
แอลคิน8 (Alkin) ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นกระบวนการกาํหนดขอบเขต

ป

สุรพล กาญจนจิตรา9

จะ
เป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการต่าง ๆ ต่อไป

สมคิด พรมจุ้ย10

ผูบ้ริหารสามารถใชใ้นการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
วา่มีมาก

นอ้ยเพียงใด
ในการบริหารแนวใหม่ หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) การประเมินผล

โครงการถือ มีความสําคญัมากในกระบวนการบริหารโครงการ
กระบวนการวางแผน (Planning) และการดําเนินการตามแผน (Implementation) แล้ว การ
ประเมินผล (Evaluation) จะ

8 อา้งถึงใน สุวมิล ติรกานนัท์, 2543.
9 สุรพล กาญจนจิตรา 2537.
10 สมคิด พรมจุย้ 2542.
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ยงั
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการอีกดว้ย

การประเมินผลโครงการ
1. ก

ยกเลิกโครงการหรือสนบัสนุนใหมี้การขยายผลต่อไป หากผลการประเมินโครงการพบวา่ โครงการ

มากกวา่ ก็ควรยกเลิกไป
2.

วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ ์หรือมาตรฐาน เพียงใด
3.

ตลอดจนวธีิการแกปั้ญหาเฉพาะหน้
4. (Alternatives)

ทางเลือกอยา่งนอ้ย 2

5. อขยายผล

2.3 แบบจําลอง CIPP
Stufflebeam11 ไดเ้สนอแบบจาํลอง CIPP สําหรับประเมินโครงการ โดยเป็น

ลกัษณะการวิเคราะห์ระบบ มิใช่เป็นเพียงการประเมินว่า โครงการบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่

เป็น
ตดัสินใจ แบ ของผูบ้ริหารว่าจะยกเลิก
หรือขยายผลโครงการต่อไป

แบบจาํลอง CIPP จะประเมินโครงการ (Context – C) ปัจจยันาํเขา้ (Input – I)
กระบวนการ (Process – P) และผลิตผล (Product – P)

1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation)

11 Stufflebeam, D. et al. 1971.
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รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจและ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ปัญหาดา้นบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมคัร ความตอ้งการของชุมชน

ไทย
2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงความพอเพียงของ

ณ บุคลากร (
ใหญ่ฯ วทิยากร เครือข่ายอาสาสมคัรและชุมชนคนไทย)
และแผนการดาํเนินงาน

กาํหนดรูปแบบของโครงการ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาคน้หาขอ้บกพร่อง

จุดอ่อนหรือจุดแขง็ของกระบวนการบริหารจดัการโครงการ วิธีการจดักิจกรรม ความเหมาะสมของ
ปัจจยันาํเขา้ การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรและคนไทย โดยจะวิเคราะห์ว่าการดาํเนินโครงการ
บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ควบคุมการดาํเนินโครงการ

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ

ยบเทียบกบัวตัถุประสงค์
12คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ความพึงพอใจ เกณฑ์ความเป็นธรรม และเกณฑ์
ความกา้วหนา้ ช่วยในการตดัสินใจ เลิกลม้ไป

12 วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์ ภทัรนรากลุ 2541: 44
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เภท
ของการตดัสินใจและการนาํไปใชป้ระโยชน์

ประเภทการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ การนําไปใช้ประโยชน์
การประเมินดา้นบริบท
(Context Evaluation)

การวางแผน
(Planning Decision)

ใชก้าํหนดนโยบายหรือเป้าหมาย

การประเมินปัจจยันาํเขา้
(Input Evaluation) โครงสร้างของโครงการ

(Structuring Decision)

กาํหนดโครงสร้างการดาํเนินงาน
ยทุธวธีิ วธีิการและแผนการ
ดาํเนินงาน

การประเมิน
กระบวนการ
(Process Evaluation)

ไปปฏิบติั (Implementation
Decision)

ติดตามและกาํกบัการดาํเนินงานตาม
แผน ปรับปรุงวธีิการดาํเนินงาน
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการ

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation) โครงการ (Recycling Decision)

ยติุ ชะลอ หรือขยายโครงการ
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CIPP และประเภทของการตดัสินใจดงักล่าว
ขา้งตน้ นาํมาแสดงเป็นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งั

แผนภาพ 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของการประเมินตามแบบจําลอง CIPP
และการตัดสินใจ

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม / กาํหนดจุดมุ่งหมาย
(Context Evaluation) (Planning Decision)

การประเมินปัจจัยนําเข้า การ / ยุทธวธีิ
(Input Evaluation) ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (Structuring Decision)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) (Implementation Decision)

การประเมินผลผลติ การตัดสินใจว่าโครงการควรล้มเลกิ
(Product Evaluation) /ขยายผล (Recycling Decision)

2.4
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์13 ไดใ้ช้แบบจาํลอง CIPP ประเมินโปรแกรมการประชุมปฏิบติัการ

“การประเมินผลการเรียนของนิสิต”
5-7 สิงหาคม 2520 โดยการสังเกตการประชุมแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์คณาจารยผ์ูเ้ขา้

ประชุม และประธานอนุกรรมการจดัการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาเอกสาร การ
วเิคราะห์แบบสาํรวจความ

13 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ 2544: 313 – 357



18

2.4.1 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการประชุมมีความเหมาะสมครอบคลุม
2.4.2

กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการประชุม
2.4.3 การดาํเนินกิจกรรมการประชุม

2.4.3.1 กิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายหลกัการและทฤษฎีก่อน

ประสบการณ์ตรง
2.4.3.2 การบรรยายของวิทยากรมีความเหมาะสม วิทยากรบรรยายไดต้รงตาม

2.4.3.3 การตอบปัญหาของวิทยากรมีความเหมาะสม วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู ้

2.4.3.4 การใชเ้วลาแต่ละหวัขอ้มีความเหมาะสม แมว้า่เวลาจาํกดั
2.4.3.5 วิทยากรและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมรับฟังปัญหา และ

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ประชุมเป็นอยา่งดี
2.4.3.6 ผูเ้ขา้ประชุมส่วนใหญ่มีความสนใจในกิจกรรมการประชุมเป็นอยา่งมาก

สังเกตจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และความกระตือรือร้นในการซกัถาม
2.4.3.7

2.4.3.8 โสตทศันูปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอ และเหมาะสมกบัชนิดของกิจกรรม
2.4.3.9
2.4.3.10 การประเมินทาํไดเ้ฉพาะการตอบแบบสอบถาม แต่ไม่สามารถทาํการ

ประเมิ
2.4.3.11 7,628 บาท

ผลของการประชุมและขอ้เสนอแนะ
1) การประชุมเชิงปฏิบติัการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโปรแกรมการประชุม
2) ขอ้เสนอแนะ การประชุมปฏิบติัการในแต่ละวนัควรมีกิจกรรมหลายกิจกรรมสลบักนั

3 หรือ 4 วนั

ทางดา้นการประเมินผลการเรียนของคณาจารย์
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2.5
เขม้แข็ง มีลกัษณะ

ของการรวมตวักนัเป็นปึกแผ่น มีความสามคัคี ไวว้างใจกนั ช่วยเหลือแบ่งปัน อีก ยงัสามารถ
ชุมชนยงัสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง หรือรวมตวักนั

ในขณะเดียวกนั
ชุมชนเองก็ ชุมชนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง

โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิปัญญาของตนเอง

ใหม่หรือการบริหารแบบเปิด การประเมินโครงการโดยใช้แบบจาํลอง CIPP เป็นการประเมิน
ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context)

ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Input)
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจผูบ้ริหารโครงการ ประสงค ์การกาํหนดรูปแบบ

โครงการ
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตดัสินใจใชต้่อไป

ไม่ ใช่
ใช่

การประเมินผลบริบท ตดัสินใจ กาํหนดปัญหา พอใจปัญหา
และวตัถุประสงค์ ปรากฎหรือไม่

ไม่

ประเมินผล
ปัจจยันาํเขา้

ตอ้งการพฒันา
คน้หายทุธวิธี วิธีการดาํเนิน

โครงการหรือไม่

นาํไปใชใ้นโครงการ

การประเมินกระบวนการ
และผลผลิต

ยกเลิก ไม่ โครงการมีคุณค่า ไม่ พอใจในการ ใช่ ยงัตอ้ง
ปฏิบติัหรือไม่ แกปั้ญหา

ไม่

ไม่ ใช่

ใช่

ใช่ ใช่



3
วธีิการศึกษาวจัิย

3.1 วธีิการศึกษา
(Summative Evaluation) คือเป็นการประเมิน

CIPP ของ Stufflebeam เสนอวธีิการประเมิน

ตามแบบจาํลอง CIPP การศึกษาจะประเมินโครงการดูแลตนจนเขม้แขง็ใน 4 ดา้น
3.1.1 การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context) ไดแ้ก่

3.1.1.1 ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไ
โดยพิจารณาวา่ ประเมินปัญหาและความตอ้งการ

ไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงหรือไม่
อยา่งไร

3.1.1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการฯ โดยพิจารณาวา่ ตอบสนอง
และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไทย นโยบาย
ของรัฐบาลไทยและยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ
ต่างประเทศให้เขม้แขง็หรือไม่ อยา่งไร

3.1.2 การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของทรัพยากร งานตามโครงการฯ

ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่
3.1.2.1 ความรู้ความสามารถของสถานกงสุลใหญ่ฯ และวทิยากร
3.1.2.2 ะองคก์ร Friends
3.1.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์
3.1.2.4
3.1.2.5 ลกัษณะการจดัหอ้งอบรม
3.1.2.6 งบประมาณ

3.1.3 การประเมินวธีิการดาํเนิน (Process) พิจารณา
ในระหวา่งการดาํเนินโครงการฯ ตลอดจนวธีิ
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หรือไม่
3.1.3.1
3.1.3.2 การนาํเสนอ
3.1.3.3 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6 ความสนใจของผูเ้ขา้รับการอบรม

3.1.4. การประเมินผลผลิต (Products)

3.1.4.1
3.1.4.2 การนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.1.4.3 ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลไทย

สารส ฯ จะช่วยกระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล
ทาํให้ทราบ

วา่โครงการฯ มีประสิทธิภาพ

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร

ประชากร

3.2.1.1 กลุ่ม เขา้รับการอบรม
วากายามา จงัหวดัวากายามา อาํเภอเกียวโต จงัหวดัเกียวโต นครโอซากา จงัหวดัโอซากา รวม 186 คน

3.2.1.2 กลุ่มวิทยากรและผูช่้วยวิทยากร ไดแ้ก่ แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต จิตแพทย์
คือ และนายแพทย์พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ ผูช่้วยวิทยากรคือ
นางสาวพรรณวดี อมรมณีกุล และนางณริศรา เฟลชแมน

3.2.1.3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นายวิศิษฎ์ ภูทตัโต หวัหนา้ฝ่ายจดัรายการ 4 และ
นายอนุชา กรานแกว้ ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT1 และนางจรัสมงกุฎ พฒันพชัร
นิตยสารคู่สร้าง คู่สม

3.2.1.4 กลุ่ม มี

1 ปัจจุบนัคือ สถานีโทรทศัน์แห่งชาติ
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ผูบ้ริหาร ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ2 และผูเ้ขา้รับการอบรม
3.2.1.5 กลุ่มขา้ราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่าง

ภารกิจการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนไทยในต่างประเทศ
3.2.1.6 กลุ่มขา้ราชการ อซากา

กอบด้วยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน การ
สาํนกังานนครโอซากา และบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)

3.2.1.7
และดาํเนินโครงการฯ ไดส้นทนาหารือดว้ยในโอกาสต่างๆ

3.2.1.8 กลุ่มอาสาสมคัรและองคก์ร Friends
คาํแนะนาํแก่ชุมชนไทยและผูฝึ้กงานตามลาํดบั
จดัโครงการฯ

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง
การศึกษา
3.2.2.1

อาํเภอวากายามา จงัหวดัวากายามา อาํเภอเกียวโต จงัหวดัเกียวโต นครโอซากา จงัหวดัโอซากา
จาํนวนรวม 186 คน สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดแ้จกแบบประเมินผลโครงการฯ ให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม
และรวบรวมแบบประเมินผลโครงการฯ คืน โครงการฯ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดรั้บแบบประเมินผลโครงการฯ กลบัคืนมารวม 62 ชุด การศึกษาจึงใช้
ตอบแบบประเมินผลโครงการฯ ดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

3.2.2.2 กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการสัมภาษณ์ การศึกษาใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงดงั

1) กลุ่มวทิยากรและผูช่้วยวทิยากร ประกอบดว้ยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต

รวม 4 คน
2) กลุ่ม ประกอบดว้ยนายวิศิษฎ์ ภูทตัโต หวัหนา้ฝ่ายจดัรายการ 4 และ

นายอนุชา กรานแกว้ ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT รวม 2 คน
3) กลุ่ม

กบัโครงการฯ คือ นายสุพจน์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กงสุลใหญ่ นายปัฐม ์ปัทมจิตร กงสุล

2 ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ คือ รองกงสุลใหญฯ่ นายพร้อมพล  สด
นายคมสนั ยะจา
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นายพร้อมพล นายคมสัน ยะจา รวม 4 คน
4) กลุ่มขา้ราชการ

งานส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศคือนายเชต ธีรพฒันะ รองอธิบดีกรมการ
กงสุล3 นายมนชยั พชันี ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ รวม
2 คน

5) กลุ่มขา้ราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา คือนางสาวสิริพรรณ
ลิขิตวิวฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวุโส สํานกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ และนางสาวรุ่ง กาญจน
วโิรจน์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ สาํนกังานโอซากา รวม 2 คน

6) กลุ่มอาสาสมคัรและผูเ้ขา้รับการอบรม คือนางศิริพร มินากาวา จากจงัหวดั
วากายามา นายยจิู คิมุระ จากจงัหวดัโอซากา นางวาสนา วจิกัขณาลญัน์ จากจงัหวดัเกียวโต และนาง
สุภทัรา คาวาคิตะ นายกสมาคมผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคนัไซ

3.2.2.3 ตวั และรับผิดชอบ
ดูแลงานการกงสุล โดยเป็นการให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)

3.3 รศึกษา

3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือ ผูเ้ข้ารับการอบรม วิทยากร ผูช่้วยวิทยากร

ต่างประเทศ ขา้ราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา และตวัผูศึ้กษา
3.3.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ คือ เอกสาร ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาลและ

ยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ขอ้เสนอขออนุมติัโครงการฯ การรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ รายงานงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานกงสุล ปีงบประมาณ 2552 บทความในนิตยสารคู่สร้าง คู่สม และ
รายการสารคดี “เส้นทางแห่งแสงธรรมในดินแดนซากุระ” ของสถานีโทรทศัน์ NBT

3.4

3 ทาํการสมัภาษณ์ ตาํแหน่งปัจจุบนัคือเอกอคัรราชทูต ณ คูเวต
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3.4.1 แบบประเมินผลโครงการฯ4

3.4.1.1 การจดัเตรียมการฝึกอบรม
3.4.1.2
3.4.1.3 การประเมินวทิยากร
3.4.1.4

และใช้
ปีงบประมาณ 2551 รวมถึงการดาํเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 ดว้ย การจดัแบ่งและการ
เรียงลําดับหัวข้อในแบบประเมินผลโครงการฯ อาจไม่ตรงกับการเรียงลําดับด้านต่างๆ ของ
การศึกษาตามแบบจาํลอง CIPP
การศึกษาจะนาํเอาสารสนเทศดงักล่าวมาวเิคราะห์โดยจดัเรียงหวัขอ้ตามแบบจาํลอง CIPP

3.4.2 แบบสัมภาษณ์5 แบ่งออกเป็น 4 ครอบคลุม 4 ดา้น
คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต

3.4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูศึ้กษาในช่วง 4 แห่ง

3.5 วธีิการวเิคราะห์และประมวลผล
3.5.1 สาํหรับแบบประเมินผลโครงการฯ การศึกษาจะจดักระทาํขอ้มูลและวิเคราะห์

3.5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินผลโครงการฯ โดยพิจารณา

3.5.1.2

ระดบัการประเมิน ควรปรับปรุง ให้ 1 คะแนน
ระดบัการประเมิน พอใช้ ให้ 2 คะแนน
ระดบัการประเมิน ดี ให้ 3 คะแนน
ระดบัการประเมิน ดีมาก ให้ 4 คะแนน

การศึกษาจะนาํขอ้มูลด้านบริบท ด้านปัจจยันาํเขา้ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

4 ภาคผนวก ค.
5 ภาคผนวก ง.
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ได้จาก เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มาหา
ฐานนิยม ร้อยละ และค่

ด้านบริบท
1.00 – 1.99
2.00 – 2.79 หมายถึง สอดคล้องน้อย
2.80 – 3.39 หมายถึง สอดคล้องมาก

ค่า 3.40 – 4.00 หมายถึง สอดคล้อง

ด้านปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต
1.00 – 1.99 หมายถึง เหมาะสม
2.00 – 2.79 หมายถึง ไม่ค่อยเหมาะสม
2.80 – 3.39 หมายถึง เหมาะสมมาก
3.40 – 4.00 หมายถึง เหมาะสม

(Open-ended)
การศึกษาจะทาํการวิเคราะ จดักลุ่ม และหาฐานนิยม (Mode) ของขอ้เสนอแนะในแต่ละ
กลุ่มแลว้สรุปเป็นภาพรวมดว้ยการพรรณนา

3.5.2 สาํหรับในส่วนของการสัมภาษณ์ การศึกษาจะวเิคราะห์ความเห็นและขอ้เสนอแนะ
แลว้จดักลุ่มคาํตอบในแต่ละประเด็น

และอธิบายประกอบกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากใบประเมินผล
โครงการฯ ดว้ยการพรรณนา
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ผลการศึกษาวิจัย

ใน
ปีงบประมาณ 2552 7-13 พฤศจิกายน 2551 อาํเภออิโนะชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา อาํเภอ
วากายามา จงัหวดัวากายามา อาํเภอเกียวโต จงัหวดัเกียวโต และนครโอซากา จงัหวดัโอซากา โดย
ใชแ้บบจาํลอง CIPP โครงการฯ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลิต

การประเมินผลโครงการฯ ของผูเ้ขา้รับการอบรม
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 18 คน1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant

Observatory) ของผูศึ้กษา นโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ บทความในนิตยสารคู่สร้าง คู่สมและรายการสารคดี “เส้นทางแห่งแสง
ธรรมในดินแดนซากุระ” ของสถานีโทรทศัน์ NBT 31 ธันวาคม
2551

ค่า ของขอ้มูลจากแบบประเมินผลโครงการฯ ดงั 2

2

หวัขอ้การประเมิน
ระดบัความพึงพอใจ

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง

ร้อยละ

1. การจดัเตรียมการฝึกอบรม

1.1 ระยะเวลาการประชาสมัพนัธ์ 23
37.10%

25
40.32%

13
20.97%

1
1.61%

3.13
100.00

1.2
41

66.13%
19

30.64%
2

3.23%
0 3.63

100.00

1.3 ลกัษณะการจดัหอ้งสมัมนา
32

51.61%
21

33.87%
9

14.52%
0 3.37

100.00

1 ภาคผนวก จ.- ภาคผนวก น. สรุปสาระสาํคญัการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
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หวัขอ้การประเมิน
ระดบัความพึงพอใจ

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง

ร้อยละ

1.4
24

38.71%
24

38.71%
12

19.35%
2

3.23%
3.13

100.00

1.5
30

48.39%
25

40.32%
6

9.68%
1

1.61%
3.35

100.00
2.
2.1 เขา้รับการ
อบรม

28
45.16%

23
37.10%

10
16.13%

1
1.61%

3.42
100.00

2.2
40

64.51%
20

32.26%
2

3.23%
0 3.61

100.00
2.3 งกบัความตอ้งการและความ
สนใจ

33
53.23%

27
43.55%

1
1.61%

1
1.61%

3.48
100.00

2.4
ประโยชน์ได้

39
62.90%

22
35.49%

1
1.61%

0 3.61
100.00

2.5
24

38.71%
33

53.23%
4

6.45%
1

1.61%
3.29

100.00
3. การประเมินวทิยากร

3.1 การเตรียมตวัและบุคลิกภาพเหมาะสม
33

53.24%
26

41.93%
3

4.83%
0 3.48

100.00
3.2 33

53.23%
27

43.54%
2

3.23%
0 3.50

100.00
3.3 การนาํเสนอน่าสนใจ ใชภ้าษาเขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

43
69.35%

13
20.97%

6
9.68%

0 3.60
100.00

3.4 เปิดโอกาสใหซ้กัถามและตอบคาํถาม
ชดัเจน

39
62.90%

20
32.27%

3
4.83%

0 3.58
100.00

3.5 วทิยากรมีความรู้ ความสามารถ 46
74.20%

15
24.19%

0 1
1.61%

3.71
100.00
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4.1 ผลการศึกษาด้านบริบท
4.1.1 การประเมินปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไทย

กอปรกบัสถานกงสุลใหญ่ฯ มีการ ต่างๆ
ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไทยไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง

สถานกงสุลใหญ่ฯ พบ ไดแ้ก่
การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด การติดสุรา การ

ติดการพนนั โรคเอดส์ การขายบริการทางเพศ ยมืสิน
นอก บางคนมีปัญหาแต่ไม่ตระหนกัหรือไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา และ

บางคนยงัสร้างปัญหาให้ อีกดว้ยโดยไม่รู้ตวั สถานกงสุลใหญ่ฯ และอาสาสมคัรจะหารือกนั
หรือ

อยูเ่สมอ ตววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สํานกังาน
ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นครโอซากา กล่าวว่า “โครงการฯ มีความสอดคลอ้งกบัความ

งกาํลงัมีปัญหา บางคนอาจไม่รู้ว่า
ต าดูพฤติกรรมของตนเอง”2

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้วิเคราะห์และหารือกบัอาสาสมคัรและวิทยากรถึงปัญหาและ
ในการกาํหนดหัวขอ้ของการ

บรรยายและกิจกรรม หัวขอ้ในการบรรยายและกิจกรรมประกอบด้วย
1) วฒันธรรม 2) 3) การทาํงานอยา่งเป็นสุข 4) การ

5) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ 6) โทษของการคบคนพาล
7) 8) โทษของการเล่นการพนนั 9) การผอ่นคลายความเครียด และ 10) การ
ดูแลใจตนยามฉุกเฉิน ยงั
การจดัการการเงินและการสร้างประชาคมในภายหลงัอีกดว้ย

ตอ้งการของชุมชนไทย

2 จ 25 มิถุนายน 2552
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นายเชต ธีระพฒันะ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศให้ความเห็นวา่ “ชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงไทยในสังคม ( ) ถูก

”3

นางสาวพรรณวดี อมรมณีกุล ผูช่้วยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต เห็นว่า “โครงการดูแลตนจน

สติปัญญาในการแก้ปัญหาและดาํเนินชีวิต”4

ผลจากการตอบแบบประเมินผลของผูเ้ขา้รับการอบรม
ค่า 3.48 วา่ โครงการฯ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 53.23
ร้อยละ 43.55

1.61
4.1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการฯ
โครงการฯ มีวตัถุประสงค์ ชัดเจนคือ 1) ร้างชุมชนไทยให้เขม้แข็ง มีคุณภาพ ดูแล

ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) พฒันาศกัยภาพของคน

3) ภาพลกั
เป็น

และ 4) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้
ความ

วตัถุประสงค์ดงักล่าวเป็นการสนองตอบมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 25505 นโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบนั 6 และ

3 25 มิถุนายน 2552
4 24 มิถุนายน 2552
5 มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน วา่ “รัฐจะตอ้งใหค้วามคุม้ครอง
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ยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ7 มุ่งเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เขม้แข็ง และ
ใหค้วามคุม้ครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

ไทย
หลกัการคือ การดาํเนินการตาม

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ในดา้น
ความพยายามแกไ้ขปัญหาของชุมชนไทย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของชุมชนไทยดว้ย

นายเชต ธีระพฒันะ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไดส้นบัสนุนการ
ดาํเนินโครงการฯ โดยกล่าววา่ “วตัถุประสงคข์องโครง ถานกงสุล
ใหญ่ฯ คือ

” 8

ความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของนายสุพจน์ อิศรางกรู ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ณ
กล่าวว่า จุดประสงค์ของโครงการฯ คือ “

ร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้คลา้ยๆ กบัการติดอาวธุทางปัญญาและจิตใจให้กบัเขา
”9

4.2 ผลการศึกษาด้านปัจจัยนําเข้า
แผนงานของโครงการฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร

และดูแลผลประโยชนข์องคนไทยในต่างประเทศ”
6 ในคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ( ) 29 ธนัวาคม
2551 ในส่วนของนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศระบุวา่ รัฐบาลมีนโยบาย “คุม้ครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และ สนบัสนุนการ
สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ’’
7 ขอ้ 9 ของยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศคือ การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละการรวมกลุ่มกนัของ

(Thainess)
/

สาธารณะต่อทอ้ง
”

8 25 มิถุนายน 2552
9 24 มิถุนายน 2552
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ทรัพยากรดงักล่าว ฯ

4.2.1 ความรู้ความสามารถของสถานกงสุลใหญ่ฯ และวทิยากร
1) สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจโดยตรงในการคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของ

สถาน
กงสุลใหญ่ฯ มีฝ่ายงานกงสุล ชอบภารกิจดงักล่าว ฝ่ายงานกงสุลจะคอยสอดส่องดูแล
ติดตามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยอย่ รับคาํร้องเรียน ให้คาํปรึกษาและความ

ชุมชนไทย
ทาํงานร่วมกนัอย่างแข็งขนั จึงทาํให้ทราบปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชนไทย ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
จดัโครงการฯ 2550

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้
ประสบการณ์ และไดใ้ชป้ระสบการณ์ดงักล่าวตลอดจนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รับการ

ยวขอ้ง ฯ มา
โดยตลอด สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดาํเนิน
โครงการฯ

2) วทิยากร ประกอบดว้ย
- จิตแพทยจ์ากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2 คน สถานกงสุลใหญ่ฯ

ไดติ้ดต่อขอความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขผา่นกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ นายแพทย์ 10 วช.

กรมสุขภาพจิตและนายแพทยพ์ลภทัร์ โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ 8 กรมสุขภาพจิต เขา้ร่วม
โครงการฯ

จิตแพทย์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มี
ให้ความรู้และคาํปรึกษา 2551 จึง

คนไทย ทาํให้มีความยดืหยุน่ สามารถปรับหวัขอ้ สาระและวิธีการดาํเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ผูเ้ขา้รับการอบรม

- แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต เป็นผู ้ มีความรู้ทางธรรมเป็นอยา่งดี และ
เสถียรธรรมสถาน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตได้เผยแพร่หลักธรรมและแนวการปฏิบัติตนแก่

ะเทศมาเป็นนาน ชุมชนไทยมีศรัทธา และให้ความนับถือแม่ชี
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ศนัสนีย ์เสถียรสุตเป็นอยา่งมาก
นายวิศิษฎ์ ภูทตัโต หัวหน้าฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT ให้ความเห็นว่า

“
”10 และนางสาวพรรณวดี อมรมณีกุล ผูช่้วยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ให้

“

นายแพทยพ์ล
”11

2 คณะผู้ทาํงาน การอบรม

มไดใ้ห้ความเห็นวา่ “ถา้เอ่ยเพียงว่า
ใหพ้บจิตแพทย ์คนไทยไม่มากนัหรอกค่ะ เขาจะคิดเอาเองวา่ “
โรคจิตทาํไม” ทาง
พ้นทุกข์ให้ คนไทยถึงจะมุ่งเข้ามา...... ยอมเข้ามา จิตแพทย์ก็จะได้โอกาสเข้าร่วม
บาํบดัรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตใจไปด้วยในเวลาเดียวกนั “กุศโลบาย” คือ “
กุศล” สาํหรับเขา”12

10 จากกา 25 มิถุนายน 2552
11 24 มิถุนายน 2552
12 จรัสมงกฎุ. 2551: 31
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จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้รับการอบรม 3.71
ผูเ้ขา้รับการอบรม เห็

74.20 เห็น
อยา่ง

มีเพียงร้อยละ 24.19 และร้อยละ 1.61 ใน
ระดบัเหมาะสมและระดบัตอ้งปรับปรุง

ผูเ้ขา้รับการอบรม “ธรรม
สวสัดี” ในแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต ผูเ้ขา้รับ
การอบรม ไดแ้สดงความเห็นวา่ 13

3 ผู้เข้ารับการอบรม

4.2.2 อาสาสมคัร และองคก์ร Friends
และองค์กร Friends ให้ความร่วมมือและประสานงานอย่าง

การเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวนั
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการและคณะวทิยากร การประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน
ทราบกาํหนดการ และวธีิ

13
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อาสาสมัครและองค์กร Friends มีความคุ้นเคย และรู้จัก

เดินทางไป-มาไดส้ะดวก และ ไม่สูงเกินไปนกั
อาสาสมคัรและองคก์ร Friends รู้จกัใกลชิ้ด

จึงสามารถเชิญชวนและ ฯ

เองโดยลาํพงัได้
องคก์ร Friends จึงตอ้งอธิบายวิธีการเดินทางให้แต่ละรายอยา่งละเอียด โดย

เฉพาะ องคก์ร Friends ยงัจดัรถรับ-ส่งผูร่้วมโครงการฯ ระหวา่ง

อาสาสมคัรตอ้งโทรศพัท์บอกทางเป็น
ระยะๆ

อาสาสมคัรและองค์กร Friends ประชาสัมพนัธ์และอาํนวยความสะดวกให้แก่
ชุมชนไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นผู ้
เป็นอยา่งดี อาสาสมคัรและองคก์ร Friends
แ
และองคก์ร Friends

อยา่งไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ยงั ให้มาก
สามารถกระจายขอ้มูล ยงัคนไทย

ไม่มีอาสาสมคัรจะไม่ค่อยทราบกาํหนดการจดัโครงการฯ ไม่มีโอกาสได้
ติดต่อ รู้จกัหรือพบคนไทยค จึงไม่ทราบประกาศ การจดั
โครงการฯ ในเวบ็ไซตข์องสถานกงสุลใหญ่ฯ14

4.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์
หลงัจากสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถกาํหนด สถาน

กงสุลใหญ่ฯ จะจดัทาํประกาศรายละเอียดโครงการฯ แล้วประชาสัมพนัธ์โดย 1)
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 2) ประกาศในเวบ็ไซตข์องสถานกงสุลใหญ่ฯ

14 เวบ็ไซตข์องสถานกงสุลใหญคื่อ www.thaiconsulate.jp งจะลงประกาศกิจกรรมต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
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3) และ 4) จดัทาํสําเนาประกาศ
จาํนวนมากแลว้ ร้านอาหารไทย วดัภาวนาโอซากา สมาคมนกัเรียน

แจกจ่ายและประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนไทย
ทราบต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน จาก
ประสบการณ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ พบวา่ 1 นา้นาน

อาสาสมคัรและคนไทยประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ในลกัษณะการบอกเล่าแบบปากต่อปาก ชกัชวน
และนัดหมาย ด้วยกัน

น
ผลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้รับการอบรม

เวลาการประชาสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 3.13 วา่ ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์เหมาะสมมาก
รายละเอียด พบว่า ผู ้เข้ารับการอบรมร้อยละ 37.10 เห็นว่า ระยะเวลาการ

ละ 40.32 เห็นว่าระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์อยู่ในเกณฑ์ดี
ร้อยละ 20.97 และร้อยละ 1.61 เห็นว่า ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์อยู่ในระดบัพอใจและตอ้ง
ปรับปรุงตามลาํดบั

4.2.4 ความเหมาะสมของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อประสานงานกบัอาสาสมคัร และองค์กร Friends

ผูเ้ขา้รับการอบรม สามารถเดินทางมาไดส้ะดวก และมี าร
อบรม และรับประทานอาหารกลางวนัได้ โดยอาจจะเป็นห้องเดียวกนัหรือแยกกันก็ได้ มีความ
สะอาดและปลอดภยั
สามารถจั ได้

นับว่ามีความเหมาะสม เพราะสามารถจดัหา

ช้จ่าย ของโครงการฯ รวม
26,000 เยน หรือ 7,800 บาท

จดัการอบรม ห้องประชุมเมืองอิโนะชิมา
จดัการอบรม คือ วากายามาคงั (Wakayama kan)
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จดัการอบรม Regina Kyoto จดัการ
อบรม ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
สามารถรองรับจาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม ได้อย่างเพียงพอและสามารถดาํเ
สถานกงสุลใหญ่ฯ และคณะวทิยากรไดว้างแผนไว้

4

5 สถาน มา
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6

7

โครงการฯ แต่ละแห่งมีความ
ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้สึกเป็นกนัเองและสามารถบอกเล่าปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งไม่เขินอาย15

จากแบบประเมินผลโครงการฯ

15 29 มิถุนายน 2552
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ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมมีค่าเท่ากบั 3.63 ความเหมาะสม
มาก โดยแยกไดว้า่ ร้อยละ 66.13 และร้อยละ 30.64 ของผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจห้อง

3.23
ในระดบัพอใช้

4.2.5 ลกัษณะการจดัหอ้งอบรม
หากเป็นไปได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ห้องขนาดใหญ่ห้องเดียว แล้วแบ่งออกเป็นสอง

และทาํกิจกรรม
และอาหารกลางวนั

รั
สามารถ
อาหารวา่งและอาหารกลางวนัไปพร้อมกนัได้

8 ห้องรับประทานอาหาร มา

ลกัษณะการจดัห้องอบรมถือวา่ มีความเหมาะสมมาก เพราะสามารถดาํเนินการไดใ้นห้อง
มี ขวาง ของผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นวงกลม
กระดานไวทบ์อร์ด ฉายวดิีทศัน์ ทาํกิจกรรม รับประทานอาหารวา่ง และอาหารกลางวนัได้
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สอดคลอ้งกบัผลการประเมินโครงการฯ 3.37 หมายความวา่ ลกัษณะ
การจดัหอ้งอบรมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก โดยผูเ้ขา้รับการอบรมร้อยละ 51.61 เห็นวา่ ลกัษณะการ
จดัหอ้งอบรมอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 33.87 เห็นวา่ ลกัษณะการจดัหอ้งอบรมอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ
14.52 อยูใ่นระดบัพอใช้

อยา่งไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ยงัมีประเด็นสําคญั จะตอ้งนาํไปพิจารณาประกอบการ
แยกต่างหาก หากมีเด็กจาํนวน

อาํเภอวากายามา จงัหวดัวากายามา มารดา
มาเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งพาลูกๆ มาดว้ย ม่มีใครช่วย

ดูแล เด็ กนั ทาํให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการฯ ได้ เป็นเวลานาน อาจกวนมารดา
รบเร้าใหก้ลบั หรือเล่นกนัเองแลว้ส่งเสียงดงั จนรบกวนการอบรม

สถานกงสุลใหญ่ฯ และวิทยากรได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ประโยชน์จากโครงการฯ โดยการ ในทนัที โดยขอให้นางณริศรา

สอนและการจดักิจกรรม
สอดแทรกแนวคิดเชิงธรรมะสําหรับเด็กนาํเด็กๆ
สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นล่ามภาษาไทย-
เสถียรสุต ไดพ้ดูคุยกบัเด็กๆ ผลป วมกบั

และหลกัการง่ายๆ ในการ

9-10
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11-12

4.2.6 งบประมาณ
กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการดูแลตนจนเขม้แข็งใน

ปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 1,519,299.90 บาทหรือ 5,064,333.00 เยน สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้
จ่ายไป 1,376,608.20 บาท หรือ 4,588,694.00 1 บาทต่อ 0.30 เยน จึง
นับว่า งบประมาณสาํหรับโครงการฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวแยก
วิทยากร 3 คน ผูช่้วยวิทยากร 1 คน 3 คน ของคณะผูท้าํงาน ค่าเดินทางของ

ผูท้าํงาน ค่าอาหาร
กลางวนัและอาหารว่างของผูเ้ขา้รับการอบรม ค่าเช่าห้องอบรม
ให้คนไทย ค่าส่งไปรษณีย์และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ปีงบประมาณ 2553 เป็นตน้ไป ขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ดาํเนินโครงการฯ โดยใชง้บประมาณของ
ฯ

ยงัไม่สามารถวางแผนงานสําหรับโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2553 ได้ การเจียดจ่ายจาก
งบประมาณปกติจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินภารกิจปกติของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสถานกงสุล
ใหญ่ฯ จะตอ้งศึกษาความเป็นไปไดข้องหลกัเกณฑ์การใช้งบประมาณปกติกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ของ
โครงการฯ อยา่งรอบคอบก่อนดว้ย
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3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการฯ

รายละเอียด จาํนวนเงิน (เยน) จาํนวนเงิน (บาท)
ค่า 2,668,538 800,561.40

743,400 223,020
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั 279,463 83,838.90

735,235 220,570.50
ค่าเช่ 26,000 7,800
ค่าวสัดุ 114,298 34,289.40
ค่าล่วงเวลา 6,500 1,950
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร และค่าไปรษณีย์)

1,760 528

ค่า ใ ช ้จ ่า ย เบ ็ด เตล ็ด (ค ่า ว ีซ่า ว ิท ย า ก ร
)

13,500 4,050

รวม 4,588,694 1,376,608.20

4.3 ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการ
4.3.1

งสามท่านและสถานกงสุลใหญ่ฯ
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ลกัษณะของชุมชน

สถานะทางสังคม การศึกษาและอาชีพ
โดยจิตแพทยจ์ะเน้น เสถียรสุต จะเน้นด้านธรรมะ

ผูเ้ขา้รับการอบรม ตอ้ง
ทาํงานหนักตลอดวนั ดีนัก แต่ผูคุ้มงานเป็นชาว

ชมผู ้
ฝึกงานชาวไทยว่ามีความขยนัขนัแข็ง อดทน สุภาพ เรียนรู้งานได้เร็ว
งานโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า มา จึงทาํ
ให้ไม่สามารถไปทาํงานในเช้าวนัต่อมาได้และไม่ได้แจง้ให้ผูคุ้มงานทราบ

จากการพูดคุยกบัองค์กร Friends ทาํให้ทราบว่า ผูฝึ้กงานบางคนยงัจบั
กลุ่มเล่นการพนัน คนไทยจากนอกโรงงานมา



43

เวลากลางคืนอีกด้วย
หลบหนีไม่ยอมกลบัไทย จากนอกโรงงาน

การกระทาํดงักล่าวของผู ้
ฝึกงานส่ง

การ
การทาํงานอยา่งเป็นสุข การดูแลสุขภาพ

กาย สุขภาพใจ โทษของการคบคนพาล โทษของการเล่นการพนนั การผอ่น
คลายความเครียดและการจดัการการเงิน

ผูเ้ขา้รับการอบรม
ทาํงานกลางคืน 16และร้านนวด บางคนเลิกงาน

ตอนเชา้ตรู่ จึงเป็นการทาํงานอยา่ง ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตวัเอง เงิน มาไดก้็ส่ง
แต่บางคนใชเ้งินเกินตวั เล่นการพนนั ทาํให้ไม่สามารถเก็บ

ออมได้ บางคน
สมรสเอง จากครอบครัวและญาติของคู่สมรส
ลาํพงั

ขา้มวฒันธรรม การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ การคลายเครียด
อยา่งง่ายๆ โทษของการคบคนพาล โทษของการเล่นการพนนั วิธีผอ่นคลาย

การดูแลใจตนยามฉุกเฉินและการจดัการการเงิน
ผูเ้ข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ

กการปรับตวั

ผูเ้ขา้รับการอบรม
ง

ในการอบรม

16 แอล
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การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ การคลายเครียดอยา่ง
ง่ายๆ และการดูแลใจตนยามฉุกเฉิน

ผูเ้ขา้รับการอบรม
หลายมาก กล่าวคือ
โอซากา17

ร้านนวด และร้านสแน็ค จึงทาํให้ปัญหาและความตอ้งการ
แตกต่างกนัอยา่งมาก

ผูเ้ขา้รับการอบรมซักถามปัญหาและระบายความทุกข์แล้ววิทยากรให้

และสอดคล ้องกบัหัวขอ้และความตอ้งการของ ผู เ้ขา้รับการอบรม ผลจากแบบ
ประเมินผลของโครงการฯ พบว่า

3.5
โดยร้อยละ 53.23 และร้อยละ 43.54

3.23.
นาํเสนอสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยายในระดบัพอใจ

4.3.2 การนาํเสนอ

ดตวัเองโดยการเล่า

(participatory learning) อาทิ การ
มี

เมตตา
ในช่วงเปิดการอบรม

ผูเ้ขา้รับการอบรม
มาจากตณัหา หากลด ละ เลิกได้ ก็จะทาํให้การดาํเนินชีวิตมีความสุข

17 ทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา ประกอบดว้ยสถานกงสุลใหญฯ่ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ
(มหาชน)
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ภาพ 13

แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุตได้
สอนให้คนแก้ปัญหาความขดัแยง้อย่างมีสติ ใช้วิธีประนีประนอม และสร้างสรรค์ อีกด้วย

14 - 15 วิทยากรนําเสนอด้วยการบรรยาย
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16 - 17 การนําเสนอด้วยกิจกรรม

ผูเ้ขา้รับการอบรม ฝึกการดูแลเอาใจใส่ โดยการนวดไหล่

ของผูเ้ขา้รับการอบรมต่อการนาํเสนอของวิทยากรมีค่า 3.60 มีความพึงพอใจ
มาก ร้อยละ 69.35
ง่ายและชัดเจน ร้อยละ 20.97 เห็นว่า การนาํเสนอน่าสนใจ และร้อยละ 9.68 เห็นว่า การ
นาํเสนออยู่ในระดบัพอใช้

อยา่งไรก็ตาม การนาํเสน หวัหน้า
ฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “อาจต้องมีการปรับปรุงใน
ก ”18

4.3.3 การเปิดโอกาสให้ซักถาม
ในระหว่างการบรรยายและการปฏิบติักิจกรรม วิทยากรจะกระตุน้ให้ผูรั้บการอบรมมี

เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
ได ้ระบายความทุกข ์และปัญหาส่วนตวัตลอดจนขอ้ขดัขอ้งใจต่างๆ ซักถามปัญหา และ

สึกมีส่วนร่วม และเป็นการ

หากผูเ้ขา้รับการอบรม ผูเ้ขา้
รับการอบรมปรึกษานอกเวลาบรรยายอีกด้วย อาทิ ช่วงพกัรับประทานอาหารว่างและอาหาร
กลางวน นผูเ้ขา้รับการอบรม

18 25 มิถุนายน 2552
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คาํแนะนาํต่อด้วย

18 ผู้ เข้ารับการอบรมซักถามและขอรับคําแนะนํา

วิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมซักถามและตอบคาํถามอย่างชัดเจนอย่างมาก

ตอบคาํถามชัดเจนมีค่า 3.58 ร้อยละ 62.90 ของผูเ้ขา้รับการ
อบรมเห็นว่า วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคาํถามชัดเจนดีมาก ร้อยล ะ 32.27 เห็นว่า
วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคาํถามชัดเจนดี มีเพียงร้อยละ 4.83 เห็นว่า การเปิด

สําหรับ

แต่ตอ้งการความเป็นส่วนตวั
4.3.4

เตรียมการและอาํนวยความสะดวกให้คณะผู ้
ทาํงานและผูเ้ขา้รับการอบรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดระยะเวลาการดาํเนินโครงการฯ

นกงสุลใหญ่ฯ อาํนวยความ



48

ทาํงานสามารถ

นายวิศิษฎ์ ภูทตัโต หัวหน้าฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT ได้ให้ความเห็นว่า
“ ใหค้วามสนใจและความใส่ใจกบัโครงการฯ เป็นอ
ไดจ้าก
เตรียมก ดูแล และเอาใจใส่”19

3.35
รับการอบรมมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 48.39 และร้อยละ 40.32 ของผูเ้ขา้รับการอบรมเห็น

ร้อยละ 9.68 และร้อยละ 1.61 เห็นว่าการอาํนวยความสะดวกของสถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ใน
ระดบัพอใช้ และตอ้งปรับปรุง ตามลาํดบั

4.3.5 ระยะเวลา ใชใ้นการอบรม
การอบรม เวลา 1 วนั ประมาณ 10.00 น. – 16.00 น.

ในช่วงเชา้และช่วงบ่ายมีการพกัรับประทานอาหารวา่ง 15 นาทีหลงัจากมีการอบรมไปแลว้ประมาณ
1 1 พกัรับประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00 น. - 13.00 น.

ส่วนใหญ่ วิทยากรสามารถสลบัเวลา
กนัได้ โดยพิจารณาถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละช่วงดว้ย

จากผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ระยะเวลา
เหมาะสมดี “ก่อนลง

ป ”20

นายวศิิษฎ ์ภูทตัโต หวัหนา้ฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT เห็นวา่ “การจดัสรรเวลา
ญา

19 25 มิถุนายน 2552
20 24 มิถุนายน 2552
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ทางศาสนา จดัไดว้า่มีความสร้างสรรคใ์นการจดัเวลา…”21

ในภาพรวม ผูเ้ขา้รับการอบรม
พึงพอใจมีค่า 3.29 พึงพอใจมาก ร้อยละ 38.71 ของผูเ้ขา้ร่วมการอบมเห็น

ในการอบรมมีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 53.23 ของผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นว่า
ระยะเวล ร้อยละ 6.45 และร้อยละ 1.61 เห็นว่า

ตอ้งปรับปรุงตามลาํดบั ผูเ้ขา้รับ
การอบรม
ประโยชน์มาก

4.3.6 ความสนใจของผูเ้ขา้รับการอบรม
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้น

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ถึงแมผู้เ้ขา้รั

ผูเ้ขา้รับการอบรม
นทางมาร่วมการอบรมอีกดว้ย

ในระหวา่งการอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรม
ร่วมกิจกรรม มีการซกัถามปัญหา และเปิดใจระบายทุกขใ์ห้

บางคนไดช้กัชวนคู่
สมรสมาร่วมกิจกรรมดว้ยถึงแมคู้่สมรสจะไม่เขา้ใจภาษาไทย แต่คู่สมรสก็ใหก้ารสนบัสนุน
โครงการฯ และเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย

1
ผูเ้ขา้รับ

การอบรม ผูเ้ขา้
รับการอบรมส่วนใหญ่มีภารกิ

4.4 ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต
4.4.1 ผูเ้ขา้รับการอบรม

21 25 มิถุนายน 2552
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ะเป็นแนวทาง
ผูเ้ขา้รับการอบรม บางท่านมีการแลกหมายเลข

นางวาสนา  วจิกัขณาลญัน์ ผูเ้ขา้รับการอบรม เกียวโต จงัหวดัเกียวโต ให้ความเห็น
ว่า “หลังจากเข้าร่วมการอบรมแล้ว รู้
อยา่งเขา้ใจ”22

นายยจิู คิมุระ อาสาสมคัรและผูเ้ขา้รับการอบรม โอซากา กล่าวว่า “หลงัจากเขา้ร่วม
อบรมผลลพัท์อาจจะไม่ แต่เห็น

”23

ของผูร้ับการอบรม
3.61 งว่า มีความพึงพอใจมาก โดยร้อยละ 64.51 ของผูเ้ขา้รับการอบรมมีความ
พอใจมาก ร้อยละ 32.26 มีความพอใจ ร้อยละ 3.23 มีความพอใจในระดบัพอใช้

4.4.2 การนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์
หลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้

บผูเ้ขา้รับการอบรมบางคน

ดาํเนินชีวติอีกดว้ย

โอซากา ได้ทราบจากกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรม บางคน ว่า โครงการฯ
มีประโยชน์ และ 24

นางศิริพร มินากาวา อาสาสมคัรและผูเ้ขา้รับการอบรม วากายามา
แสดงทศันะว่า “หลงัจากเขา้ร่วมการอบรมสาม

22 4 กรกฎาคม 2552
23 4 กรกฎาคม 2552
24 24 มิถุนายน 2552
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หลกัในการดาํเนินชีวิต
”25

จาก
ด้วย ได้ทราบว่า ผูเ้ข้ารับการอบรม บรมไปใช้ใน

ดูบุตรสองวฒันธรรม ผูเ้ขา้รับการ
อบรมและบุตรไม่เขา้ใจกนัและมีปัญหาขดัแยง้กนัเสมอ กลายเป็นมีความเขา้ใจระหวา่ง

ใจของผูเ้ขา้
รับการอบรมมีค่าเท่ากบั 3.61 การนาํเอาความรู้ไปใชป้ระโยชน์
ร้อยละ 62.90

35.49 ชน์ได ้มีเพียงร้อยละ 1.61
เห็นวา่ ยงัอยูใ่นระดบัพอใช้

4.4.3 ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลไทย
ในฐานะรองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

วาก
ให้การดูแลคนไทยเป็นอย่างดี ถึงแม้คนไทย

ารณ์

เดียวกบัไทย
แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุตไดก้ล่าวถึงโครงการฯ ว่า “ (โครงการฯ) รัฐบาลได้

..... ความเป็ สําคญัต่อ

สัมมนา (โครงการฯ)
ให้มาก

” 26

นอกจากภาพลกัษณ์ของรฐบาลไทยในต่างประเทศแลว้ โครงการฯ ยงัส่งเสริมภาพลกัษณ์

25 4 กรกฎาคม 2552
26 จากการสมัภ 1 กรกฎาคม 2552
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ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทยดว้ย พชร ได้
แสดงทศันะไวว้า่ “

(โอซากา) แต่ไม่เคยคิดลยว่า คณะขา้ราชการไทย

อยา่งรุนแรง”27

4.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทุกกลุ่ม

ดังเช่น นางสุภัทรา
คาวาคิตะ นายกสมาคมผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคนัไซ ให้ความเห็นวา่ “โครงการดูแล

ตรวจหาสาเหตุไม่เจอ ฉะ ะมีต่อไป”28

นายยูจิ คิมุระ อาสาสมคัร แสดงทศันะว่า “…
(ผลลพัธ์)

”29

สอดคลอ้งกบัความเห็นของนางวาสนา  วิจกัขณาลญัน์ ผูเ้ขา้รับการอบรม เกียวโต
วา่ “…พอเวลาผา่นไปก็เผลอลืมตวักลบัไปเป็นแบบเดิม

”30

จากการพูดคุยกบัผูเ้ขา้รับการอบรมในระหวา่งการอบรมพบวา่ ทุกคน
ตอ้งการให้มีการจดักิจกรรมเป็นประจาํทุกปี

4.6 ผลการศึกษาในภาพรวม
จากการประเมินโครงการ โครงการฯ

สอดคล้องกับปัญหาและความต้อง
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในการ

27 จรัสมงกฏุ. 2551: 31.
28 4 กรกฎาคม 2552
29 4 กรกฎาคม 2552
30 4 กรกฎาคม 2552
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เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนไทยในต่างประเทศ ทรัพยากรต่างๆ อาทิ วิทยากร ความรู้
ความสามารถสถานกงสุลใหญ่ฯ งบประมาณ ฯลฯ มีความเหมาะสมแล

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ ตลอดจนลกัษณะของชุมชนไทย ผูเ้ขา้
ร

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัและแกไ้ขปัญหาได ้การดาํเนินโครงการฯ ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์

ต่างประเทศใหมี้ความเขม้แขง็
มีความเหมาะสม

ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย
ควรสนบัสนุนให้มีการขยายผลและต่อยอดการจดัโครงการฯ



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาไดใ้ช้แบบจาํลอง CIPP ในการ

7-13 พฤศจิกายน
2551 ณ อาํเภออิโนะชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา  อาํเภอวากายามา จงัหวดัวากายามา อาํเภอเกียวโต จงัหวดั
เกียวโต และนครโอซากา จงัหวดัโอซากา การศึกษาไดใ้ช้การสังเกตโครงการฯ แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) การสัมภาษณ์วิทยากรและผูช่้วยวิทยากร ขา้ราชการและ

ขา้ราชการกรมการกงสุล ขา้ราชการทีมประเทศ
ไทย ณ นครโอซากา การศึกษาไดว้ิเคราะห์แบบประเมินโครงการฯ
ของผูเ้ขา้รับการอบรม เอกสาร ของรัฐบาลไทย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การต่างประเทศ ขอ้เสนอโครงการดูแลตนจนเขม้แข็งและรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ รายการ
สารคดี “เส้นทางแห่งแสงธรรมในดินแดนซากุระ” ของสถานีโทรทศัน์ NBT และบทความใน
นิตยสารคู่สร้างคู่สม

ผลการประเมินโครงการฯ
5.1.1 ผลการศึกษาดา้นบริบท

5.1.1.1 การประเมินปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไทย
การศึกษาพบว่า โครงการฯ สอดคล้องกับปัญหาและความ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีประสบการณ์
จากการสัมผสักบัชุมชนไทยและจากการประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัอาสาสมคัร

5.1.1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการฯ
วตัถุประสงค์ของโครงการฯ สนองตอบต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในการสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไทยในต่างประเทศ และยงัมีความ ชุมชนไทยใน

โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของชุมชนไทยดว้ย
โครงการฯ บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ทาํให้

ใกลเ้คียงไดพ้ฒันาศกัยภาพในลกัษณะปัจเจกบุคคล สามารถพฒันาตวัเอง
อาสาสมคัรได้แลว้ ยงั มีคุณภาพ สามารถร่วมมือกนัและ
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ดอี้กดว้ย
5.1.2 ผลการศึกษาดา้นปัจจยั

5.1.2.1 ความรู้ความสามารถของสถานกงสุลใหญ่ฯ และวทิยากร

โครงการฯ จากประสบการณ์ดงักล่าวมาปรับแต่งโครงการฯ

เป็นผูป้ระสานงานและอาํนวยการ
โครงการฯ ประสานงานกบัอาสาสมคัรในแต่ละ

ดา้นอาหารว่างและอาหาร
กลางวนั และการประชาสัมพนัธ์ให้

วิทยากร ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในดา้นจิตวิทยาและดา้นธรรมะ
และยอมรับนบัถือของชุมชนไทย

5.1.2.2 Friends
ารเตรียมโครงการฯ Friends

จดัโครงการฯ ดา้นอาหารวา่งและอาหารกลางวนัสําหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ
การ ทราบ ในวนัจดัการอบรม อาสาสมคัรและองคก์ร Friends ยงั
รับผดิชอบในการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ อีกดว้ย

ขยายให้ ประโยชน์ในการ

5.1.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพนัธ์
สถานกงสุลใหญ่ฯ อาสาสมคัรและองค์กร Friends

ล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือนก่อนการจดัโครงการฯ โดย 1)
กงสุลใหญ่ฯ 2) 3) ขอความร่วมมือจากหนงัสือพิมพ์

และ 4)
ต่างๆ ร้านอาหารไทย วดัภาวนาโอซากา สมาคมนกั
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ไทยประชา
สนใจเขา้ร่วมการอบรมมี

ครอบครัว
5.1.2.4 ความ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดก้าํหนด วา่ จะตอ้ง

อบรม และรับประทานอาหารกลางวนั มีความสะอาดและปลอดภยั อตัราค่าเช่า
ส

มีความเหมาะสม เพราะ อนไขทุก
สถานกงสุลใหญ่ฯ กาํหนดไว ้และมีค่าใชจ่้ายในการ เพียง 26,000 เยน หรือ 7,800

บาท
5.1.2.5 ลกัษณะการจดัหอ้งอบรม

ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นวงกลม ทาํกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วม จอ งใชห้้อง

ผูเ้ขา้รับการอบรมรับประทานอาหารวา่ง และอาหารกลางวนัได้

ก
แนวคิด

5.1.2.6 งบประมาณ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ต่างประเทศสําหรับโครงการฯ เป็นเงิน 1,519,299.90 บาทหรือ 5,064,333.00 เยน และได้ใช้
จ่ายงบประมาณเป็นเงินจาํนวน 1,376,608.20 บาท หรือ 4,588,694.00
1 บาทต่อ 0.30 เยน

งบประมาณจาํนวนดงักล่าวเหมาะสมและเพียงพอสําหรับใช้จ่ายเป็นค่าบตัร
ของคณะ

ผูท้าํงาน และ งคณะผูท้าํงาน ค่าเดินทางของอาสาสมคัร ค่าเช่ารถสําหรับ
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ทีมงาน ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างของผูเ้ขา้รับการอบรม ค่าเช่าห้องอบรม ค่าหนังสือ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าส่งไปรษณีย์

2553 เป็นตน้ไป กระทรวงการต่างประเทศขอให้สถานกงสุล
ใหญ่ฯ ดาํเนินโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของสถานกงสุลใหญ่ฯ เอง
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไดรั้บ เป็นงบประมาณสาํหรับภารกิจปกติของสถานกงสุลใหญ่
ฯ หากกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ฯ ประสงค์ ดาํเนินการต่อไปก็
จะตอ้งพิจารณาเ งบประมาณ
ปีงบประมาณต่อไปได้

5.1.3 ผลการศึกษาดา้นกระบวนการ
5.1.3.1

ลกัษณะ เพราะก่อน
จะหารือกนั สาระ

บางส่วน
จิตวิทยา และแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต จะเน้นด้านธรรมะ

วามรู้ความชาํนาญ และประสบการณ์
ในแต่ละด้านเป็นอย่างมาก จึงสามารถ

ผูเ้ขา้รับการอบรมซกัถามปัญหาและระบายความทุกข์
กบัวิทยากรดว้ย โดยวิทยากรจะให้คาํแนะนาํและแนวคิด งทาํให้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมไดรั้บประโยชน์จากโครงการฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ย ังจํา เป็นต้อง
ประสานงานกบัวทิยากรล่วงหนา้
โครงการฯ อยา่งละเอียด วธีิดาํเนินกิจกรรม

5.1.3.2 การนาํเสนอ
วิทยากรมีวิธีนําเสนอ ประกอบด้วยการบรรยายสลับกับการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเล่าปัญหาส่วนตวั และซักถามปัญหา
วิทยากรจะแนะนําแนวทางในการ
กิจกรรมด้วยตนเอง การแสดง
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แก้ปัญหาความขดัแยง้อย่างมีสติ ใช้วิธีประนีประนอม และสร้างสรรค์อีกด้วย
กอปรกบัการ

ทาํใหผู้ร่้วมอบรมไดรั้บความรู้ และสามารถนาํไปปฏิบติัต่อเองไดใ้นภายหลงั
การอบรมไม่น่า จะเป็นโอกาสให้สร้าง
เครือข่ายระหวา่งกนั

5.1.3.3 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม
วิทยากรจะกระตุน้ให้ผูรั้บการอบรมมีปฏิสัมพนัธ์กบัวิทยากรในระหว่างการ

บรรยายและการปฏิบติักิจกรรมเป็นระยะๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้
ซักถามปัญหาและระบายความทุกข์ สามารถตอบปัญหาของผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดอ้ยา่ง

เองด้วย
ผูเ้ขา้รับการอบรมมี ผูเ้ขา้

รับการอบรมปรึกษานอกเวลาบรรยาย เคยเขา้ร่วม
โครงการฯ และเคย มาก่อนแล้ว วิทยากรจะถามไถ่ถึงปัญหา
ติดตามอาการและให้คาํแนะนาํต่อด้วย

5.1.3.4 นกงสุลใหญ่ฯ

การเตรียมการและการอาํนวย
ความสะดวกให้วิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาการอบรม

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสนใจและความใส่ใจกบัโครงการฯ เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ มีความหลากหลายในอาชีพ เพศ และวยั โครงการฯ

และกระบวนการต่างๆ มีการเตรียมก ดูแลและเอาใจใส่ของ
เจา้หน้า

5.1.3.5
เวลา 1

สามท่านได้หารือและบริหารจดัการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
พยายามรักษาเวลาให้
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5.1.3.6 ความสนใจของผูเ้ขา้รับการอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความสนใจในการบรรยาย และความกระตือรือร้นในการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม มีการซักถามปัญหาและระบายความทุกข์
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมอบรมกนั
ผูเ้ขา้รับการอบรม
ความลงัเลใหรี้บเดินทางมาร่วมการอบรมอีกดว้ย

ขอ้จาํกดัทางเวลา กา ผูเ้ขา้รับการ
อบรมพร้อมใจกันขอให้วิทยากรดําเนิน วิทยากร
จดัเตรียมมา ผูเ้ขา้รับการอบรม

5.1.4 ผลการศึกษาดา้นผลผลิต
5.1.4.1
ผูเ้ขา้อบรมได้รับความรู้คว

จิตวิทยาและหลกัธรรมะเป็นแนวทาง ผูเ้ขา้รับการอบรมบางค นรู้สึกว่า
มองปัญหาต่างๆ อย่างเขา้ใจ อย่างไรก็ตาม สําหรับผูร่้วมอบรมบางคนเห็นว่า ผลลพัท์อาจจะไม่

นอกจาก ผูเ้ขา้ร่วมอบรมยงัได้รู้จกัคนไทยค

5.1.4.2 การนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์
หลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ แล้ว ผูเ้ขา้รับการอบร

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ผูเ้ขา้รับการอบรมบางคนมีความ ทาํให้มีสติ

อาชีพ และเขา้ใจวธีิ
5.1.4.3 ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลไทย
การดาํเนินโครงการฯ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของรัฐบาล

สถานกงสุลใหญ่ฯ และอาสาสมคัรไดป้ระสานงานและขอความร่วมมือจาก

ราบจุดมุ่งหมายและสาระของโครงการฯ เป็นอยา่งดี ต่าง
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พากนั บ่งเบาภาระ
และยงั ลกัษณะ

เดียวกบัรัฐบาลไทย
การดาํเนินโครงการฯ ยงัเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของรัฐบาลและกระทรวงการ

ต่างประเทศในไทยดว้ย ประสบการณ์มา
ถ่ายทอดต่อสาธารณชนไทย จึงทาํให้สาธารณชนไทยไดท้ราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ปฏิบติัภารกิจ
ดา้นก ออกหนงัสือเดินทาง การตรวจลงตราและรับทราบปัญหาของ
ชุมชนไทย
ดว้ย

ชุมชนไทยมีความคิดเห็น สอดคล้องกนัคือ ตอ้งการให้สถานกงสุล
ใหญ่ฯ จดัโครงการฯ ต่อไป ทุกปี เพราะการปฏิบติัตามแนวทาง เนน้

ทาํติดต่อกนัเป็นประจาํ

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

5.2.1.1 กระทรวงการต่างประเทศควรสนบัสนุนใหส้ถานกงสุลใหญ่ฯ ดาํเนิน
โครงการฯ ต่อไป
การขยายผลและต่อยอดความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวติของชุมชนไทยใน ใหมี้ความ

เปิดโอกาสใหค้นไทย สามารถ
พฒันาศกัยภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชนไทยได้

5.2.1.2
นโยบายเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศใหเ้ขม้แขง็ควรนาํมิติดา้นธรรมะเขา้มาร่วมในการ

ตนเองมิไดมี้ปัญหาทางจิต เขา้ร่วม
5.2.1.3 จะจดั

ควรพิจารณาออกแบบ
รูปแบบ แยกจาํเพาะสาํหรับแต่ละประเทศ
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เหมาะสมกบัชุมชนในแต่ละ
แตกต่างกนั โดยการประสานงาน
ขอ ตลอดจนความตอ้งการของชุมชนไทยในแต่ละ

5.2.1.4 ควรสนบัสนุนให้
ชุมชนไทยในต่างประเทศมีการรวมตวักนั โดยในช่วงแรก
หน่วยงานภาครัฐอาจตอ้งเป็นแกนนาํและพยายามพฒันาใหชุ้มชนไทยสามารถดาํเนินการต่อไปได้

หาลู่ทางส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนไทย
ตนเองและใหค้วามช่วยเหลือคนไทยดว้ยกนัเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ประเทศเจา้บา้น กระตุน้

ต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของไทยในต่างประเทศดว้ย
5.2.1.5

ไทยในต่างประเทศใหเ้ขม้แข็ง โดยการ
แนวโนม้จะพฒันาเป็นอาสาสมคัรไดโ้ดยเฉพาะ
ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาลไทย และทราบถึงแนวทางในการดาํเนินการสร้างชุมชน
ไทยใหเ้ขม้แขง็

5.2.1.6 กระทรวงการต่างประเทศแ
สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทยและองคก์รต่างๆ ของไทยในต่างประเทศ

นอาจทาํไดใ้นหลายรูปแบบ
อาทิ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้น

างๆ ของไทยใน
สายตาของต่างประเทศ

5.2.1.7 หน่วยงานทีมประเทศไทยควรเชิญชวนใหชุ้มชนไทยและองคก์รต่างๆ

ป็น

และองคก์รต่างๆ รับทราบ
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มีความสอดคลอ้งกนั
5.2.1.8

ใหค้าํแนะนาํ และความช่วยเหลือแก่
ชุมชนไทยใน

ต่างประเทศ
5.2.1.9

ดา้นวฒันธรรม การดาํเนินการควรร่วมมือกบัชุมชนไทยและองคก์รต่างๆ ของไทยในต่างประเทศ

5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
5.2.2.1 ในภาพรวม สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรขยายเครือข่ายอาสาสมคัรในเขต

ประโยชน์ในการทาํใหส้ถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถดูแลความเป็นอยู ่รับทราบปัญหาและความ
ตอ้งการ
สามารถประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหแ้ก่ชุมชนไทย

5.2.2.2 จดัโครงการฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ใหค้รอบคลุม 2 เดิม

เท่าเทียมกนั
5.2.2.3 ในช่วงการวางแผนโครงการฯ ถึงแมส้ถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีการ

ประสานงานกบัอาสาสมคั ควรสอบถาม
ถึงปัญหาและความตอ้งการของชุมชนไทยใน

5.2.2.4 คณะผูท้าํงานควรหารือกนัอ
และขอบเขตสาระของการบรรยายของวทิยากรแต่ละท่าน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

มิใหส้าระของการบรรยายเกิด
กนั
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5.2.2.5 ถูกตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั
สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรจดับรรยายสรุปแก่

วธีิการดาํเนินการ
5.2.2.6 ปัญหาชีวติซบัซอ้นมากเป็นรายบุคคล

จิตแพทยใ์หค้าํปรึกษาและคาํ แยก
ต่างหากจากช่วงเวลาการบรรยายและการทาํกิจกรรม

5.2.2.7 สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรพิจารณาจดักิจกรรมสาํหรับลูกๆ ของผูเ้ขา้ร่วม

บางแห่งมีเด็กมาเป็นจาํนวนมาก จึงควรจดักิจกรรม
และเป็นโอกาสในการถ่ายทอดความเป็น

5.2.2.8 สถานกงสุลใหญ่
ดงักล่าวมาแลว้ตามขอ้ 5.2.2.7 สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีความเป็นสัดส่วน และไม่
เป็นการรบกวนการดาํเนินโครงการฯ

5.2.2.9 ในวนัอบรม ช่วงแรกของก
ฝ่ายอาํนวยการโครงการฯ ควรแจง้รายละเอียดใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบอยา่งคร่าวๆ ถึงหวัขอ้และ

ตถุประสงคข์องโครงการฯ ลกัษณะการนาํเสนอของวิทยากร และ
วตัถุประสงคข์องกิจกรรมต่างๆ ผูเ้ขา้รับการอบรม

5.2.2.10 การบรรยายและกิจกรรมร่วมควรมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบั
ลกัษณะของชุมชน

สามารถนาํมาปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

5.2.2.11 สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อโคร

5.2.2.12 สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรสร้างกลไกติดตามและประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรม
อติดตามผลการนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั

และพฒันาการของผูเ้ขา้รับการอบรม ของโครงการฯ
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1
31 ธนัวาคม 2550 คนไทย มีจาํนวน

41,384 (ตาร 1)

60,000
นกัวิชาการ นกัเรียน นกัศึกษา นกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะร้านอาหาร

ไทยและร้านนวดแผนไทย ผูฝึ้กงาน ผูข้ายบริการ ฯลฯ คนไทยในเขตคนัไซลงทะเบียนกบัทางการ
4,402 คน

คนไทยในบาง อาทิ อาํเภออิกะ จงัหวดัมิเอะ มีการรวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ แต่
มีความเขม้แข็ง และไดร่้วมกนัจดักิจกรรมในวนัสําคญั เช่น งานวนัชาติ (5 ธนัวาคม) ติดต่อกนัมา
เป็นเวลา 9
พระราชกุศลตามพระราชอธัยาศรัย การจดักิจกรรมอย่าง

ส่วนคนไทยใน

วฒันธรรมไทย สถานกงสุ (5 ธนัวาคม)

บางรายอาศยัอยู่
จึงไม่ไดติ้ดต่อกบัคนไทยเลย

นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการภายใต้สมาคม
(สนทญ.)

เป็นสมาชิกของ
สนทญ. .
ความสัมพนัธ์ระหว่าง สนทญ.
ใกลชิ้ด สถานกงสุลใหญ่ฯ และ สนทญ. อาสาสมคัร



68

1 31 ธันวาคม 2550

จงัหวดั 31 ธ.ค. 43 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 46 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
ฮอกไกโด 118 140 155 167 185 190 182 193
อาโอโมริ 62 79 81 85 81 72 66 73
อิวาเตะ 36 41 50 56 49 50 47 55
มิยากิ 123 123 128 152 173 172 182 204

อะคิตะ 64 37 35 41 42 45 41 45
ยามากาตะ 56 61 74 78 95 115 141 142

ฟกููชิมา 202 224 248 293 291 325 297 303
อิบารากิ 4,272 4,665 4,889 4,924 5,060 5,088 5,031 5,037
โตชิกิ 1,273 1,387 1,459 1,520 1,551 1,585 1,682 1,728
กุมมะ 797 845 860 849 894 889 942 924

ไซตะมะ 1,903 2,017 2,091 2,171 2,247 2,311 2,428 2,582
ชิบะ 4,082 4,438 4,726 4,857 4,975 5,108 5,251 5,357

โตเกียว 4,701 5,142 5,480 5,664 5,866 5,901 6,313 6,659
คานากาวา 3,059 3,391 3,666 3,798 3,892 3,997 4,197 4,325

นีกาตะ 296 329 323 336 364 365 376 380
โตยามา 85 92 91 92 110 146 126 121
อิซิคาวา 63 63 73 72 83 106 128 132

ฟกุุย 168 162 208 226 198 216 221 217
ยามานาชิ 454 545 606 593 622 641 630 679
นากาโน 1,931 2,089 2,218 2,227 2,319 2,397 2,441 2,481

กิฟุ 121 106 133 141 155 220 288 376
ชิซุโอกะ 693 625 682 685 790 859 1,009 1,123

ไอจิ 767 866 902 934 1,123 1,304 1,422 1,618
มิเอะ* 495 595 626 682 742 820 909 976
ชิกะ* 76 80 91 100 108 138 141 161
เกยีวโต* 212 224 227 240 266 293 335 369
โอซากา* 1,142 1,186 1,299 1,351 1,419 1,484 1,554 1,650
เฮียวโกะ* 444 461 507 513 533 569 625 645
นารา* 139 143 165 175 173 171 176 190
วากายามา* 289 326 351 367 382 390 406 411
ทอตโทริ 55 61 67 67 81 87 80 85
ชิมาเนะ 22 24 39 36 29 32 38 43

โอกายามา 102 78 82 86 92 111 130 126
ฮิโรชิมา 189 205 232 266 318 404 525 647
ยามากุจิ 54 55 60 64 72 66 61 62
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จงัหวดั 31 ธ.ค. 43 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 46 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50
โตกุชิมา 24 23 34 40 47 54 53 63
คากาวา 40 40 41 47 58 54 60 61
เอฮิเมะ 72 58 41 57 62 69 78 85

โกจิ 30 33 26 32 31 32 50 46
ฟกุุโอกะ 211 224 229 265 249 269 287 296

ซากา 40 35 36 38 39 47 65 43
นางาซากิ 42 52 45 65 65 66 67 82

คุมาโมะโตะ 69 52 61 64 88 82 86 89
โออิตะ 50 81 85 121 136 166 251 307
มิยาซากิ 35 31 35 38 41 38 34 30

คาโกชิมา 56 71 90 59 62 70 62 55
โอกินาวา 75 83 89 91 89 89 104 108
รวม 29,289 31,685 33,736 34,826 36,347 37,730 39,618 41,384

RINK (Rights of Immigrant Worker in Kansai). Statistics Data about Thai Nationality
Inhabitants in Japan (September 2008).

* จงัหวดัในเขตคนัไซ

1

รกรากอยู่ใน
Friends of Women in Aichi (FOWIA)

ในจงัหวดัไอจิ  กลุ่ม FOWIA
แล FOWIA จดักิจกรรมอย่าง

ครอบครัวและปัญหาสุขภาพ กลุ่ม FOWIA มีความร่วมมือและประสานงานกบัสถานกงสุลใหญ่ฯ
อยา่งใ FOWIA จะขอรับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรมต่าง ๆ

Rights of Immigrants Network in Kansai (RINK)
เป็นองค์ก

1 จงัหวดัไอจิอยูใ่นเขตอาณาของ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
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RINK จะประสานงานกบัสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่าง
ใกลชิ้ด บางกรณีคนไทยไม่กลา้ติดต่อกบัสถานกงสุล
วา่ตนทาํผดิกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม RINK

RINK ส่งผูแ้ทนร่วมไป

อยู่เป็นประจาํ โดยเฉพาะ วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัสําคญัทางศาสนา สถานกงสุลใหญ่ฯ
และวดัภาวนาโอซากา ให้ความร่วมมือและ วดั
ภาวนา โอซากาเป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวและกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้คน
ไทยไดท้ราบเป็นอยา่งดี

เขตคนัไซมีประมาณ 70 ในนครโอซากาประมาณ 40

สมาคมร้านอาหารไทยในคนัไซ อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างการบริหารของสมาคมฯ ยงัไม่สมบูรณ์
ก นายกสมาคมร้านอาหารไทยในเขต

วฒันธรรม

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากามีขอ้จาํกดัในการ
น 2

2 าชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถาน

ความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํจากสถานเอกอคัรราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะมาติดต่อกบัสถาน
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ภาคผนวก ข
โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง

1. ความเป็นมาของโครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง

2550

กระทรวงการต่างประเทศในการสร้างชุมชนไทยให้เขม้แข็ง โดยใชว้ิธีการสร้างอาสาสมคัรคนไทย
ใหมี้จาํนวนมากเพียงพอ และตอ้งการใหอ้าสาสมคัรสามารถใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลือแก่คน
ไทยไดโ้ดยตรงอยา่งมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ผลของโครงการดูแลตนจนเขม้แข็งในปีงบประมาณ 2550 ยงัไม่ตรงตาม

แสดงความจาํนงจ

ระมาณ 2551

“โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็” 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน
2551 ณ เมืองอิกะ เมืองนาโกยา เมืองชิสุโอกะ กรุงโตเกียว 1 และเมืองอิ

ในปีงบประมาณ 2552 สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดจ้ดัทาํขอ้เสนอโครงการดูแลตนจนเขม้แข็งเสนอ
ใหก้ระทรวงการต่างประเทศพิจารณาสนบัสนุนดา้นงบประมาณ โดยเสนอจดัอีก 2
ช่วงแรกของปีงบประมาณ 2552 ( 6-13 พฤศจิกายน 2552)
ปีงบประมาณ 2552 (ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนกนัยายน 2552) งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายดา้นการกงสุล (งบ 10%) กระทรวงการต่างประเทศไดอ้นุมติังบประมาณสาํหรับการจดั

1,519,299.90 บาท หรือ 5,064,333.00 เยน ( 1 เยนต่อ
0.30 บาท) 7-13 พฤศจิกายน 2551 จาํนวน 4 แห่งคือ

1
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เมืองอิโนะชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา เมืองวากายามา จงัหวดัวากายามา เมืองเกียวโต จงัหวดัเกียวโต และ
นครโอซากา จงัหวดัโอซากา

วตัถุประสงคข์องโครงการฯ คือ
1.
2. า

3. ประชากร

4.
ฯ ในแง่การให้ความ

วธีิการดาํเนินการคือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดเ้ชิญ
และดา้นธรรมะเป็นวทิยากร

1) จิตแพทยจ์ากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2) แม่ชีศนัสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน และผูติ้ดตาม 1 คน
3)

เฉพาะสตรีไทยให้ระวงัการถูกหลอกใหก้ารเดินทางไปทาํงานในต่างประเทศ
4) NBT รฯ เผยแพร่ต่อ

สาธารณชนไทย
การอบรมตามโครงการดูแลตนจนเขม้แขง็จะจดัไดเ้พียงแห่งละ 1 วนั และเนน้วนัเสาร์หรือ

หากจดัโครงการฯ ในวนัอาทิตย ์อยา่งไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ตอ้งจดัโครงการฯ ใหก้บัหลาย
และวนัทาํการได้

7 พฤศจิกายน 2551 คณะวทิยากร เดินถึงเมืองฮิโรชิมา
8 พฤศจิกายน 2551 เมืองอิโนะชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา

08.30 น. - ออกเดินทางจากเมืองฮิโรชิมา – เกาะอิโนะชิมา
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09.30 น. - เดินทางถึงเกาะอิโนะชิมา
10.00-12.00 น. - โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็ ณ หอ้งประชุมเมืองอิโนะชิมา

1

 การทาํงานอยา่งเป็นสุข

 การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ

12.10-12.50 น. - อาหารกลางวนั
(อาหารกล่องสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และวทิยากร)

13.00 -16.00 น. - 2 โดยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต

 โทษของการคบคนพาล

 โทษของการเล่นการพนนั
 การผอ่นคลายความเครียด

16.30 น. - คณะออกเดินทางไปเมืองวากายามา จงัหวดัวากายามา
21.00 น. - คณะเดินทางถึงเมืองวากายามา

9 พฤศจิกายน 2551 เมืองวากายามา จงัหวดัวากายามา
10.00-12.30 น. - โครงการดูแลตนจนเขม้แข็ง

ณ Wakayama Kan เมืองวากายามา
1



 การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ
 การคลายเครียดอยา่งง่ายๆ

12.30-13.30 น. - อาหารกลางวนั
(อาหารกล่องสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และวทิยากร)

13.30-16.30 น. - 2 โดยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต

 โทษของการคบคนพาล
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 โทษของการเล่นการพนนั

 การดูแลใจตนยามฉุกเฉิน

11 พฤศจิกายน 2551 เมืองเกียวโต จงัหวดัเกียวโต
10.00-12.30 น. - โครงการดูแลตนจนเขม้แข็ง

ณ โรงแรมเรจินา เมืองเกียวโต
1

 เทคนิคการเรียนรู้


 การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ
 การคลายเครียดอยา่งง่ายๆ

12.30-13.30น. - อาหารกลางวนั
(อาหารกล่องสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และวทิยากร)

13.30-16.30 น. - 2 โดยแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต

 โทษของการคบคนพาล

 โทษของการเล่นการพนนั

 การดูแลใจตนยามฉุกเฉิน

12 พฤศจิกายน 2551 นครโอซากา จงัหวดัโอซากา
14.30- 16.30 น. - โครงการดูแลตนจนเขม้แข็ง โดยแม่ชีศนัสนีย ์ เสถียรสุต

 การมีชีวติและการทาํงานอยา่งมีความสุข
- อาหารวา่งสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และวทิยากร

13 พฤศจิกายน 2551
-

การดาํเนินการของวทิยากรประกอบดว้ยภาคบรรยาย และภาคปฏิบติั
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1)
กระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วมการอบรมเล่าประสบการณ์ของคนเอง แสดงความเห็นในกรณีต่างๆ และ

ช่วยในการคว

2) ในส่วนของแม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต จะเป็นการบรรยายธรรมะอยา่งง่าย ใกลต้วั ใหแ้ง่
คิดสาํหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนั และการอยูร่่วม

2. ผลการดําเนินโครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง
2.1 กระทรวงการต่างประเทศไดอ้นุมติังบประมาณสาํหรับโครงการฯ จาํนวน 1,519,299.90

บาท หรือ 5,064,333.00 เยน ( 1 เยนต่อ 0.30 บาท) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไดใ้ช้
1,376,608.20 บาทหรือ 4,588,694.00 เยน

2.2 ระยะเวลาดาํเนินการ
1 8 พ.ย. 2551 ณ อาํเภออิโนะชิมา  จ.ฮิโรชิมา
2 วนั 9 พ.ย. 2551 ณ อาํเภอวากายามา จ.วากายามา
3 วั 11 พ.ย. 2551 ณ อาํเภอเกียวโต จ.เกียวโต

ค 4 12 พ.ย. 2551 ณ  นครโอซากา จ.โอซากา
2.3
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2.3.1 คณะวทิยากร
1) แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน
2) นายแพทยย์ง จิตแพทย์ 10 กรมสุขภาพจิต
3) นายแพทยพ์ลภทัร์   โล่เสถียรกิจ จิตแพทย์ 8 กรมสุขภาพจิต
4) นางสาวพรรณวดี อมรมณีกุล ผูช่้วยวทิยากรหมายเลข 1
5) นางณริศรา เฟลชแมน ผูช่้วยวทิยากรหมายเลข 1

2.3.2 คณะสถานกงสุลใหญ่ฯ
1) รองกงสุลใหญ่
2) กงสุล
3) นายคมสัน ยะจา

2.3.3
1) นายวศิิษฎ ์ภูทตัโต ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT
2) นายอนุชา กรานแกว้ ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT
3) นางจรัสมงกุฎ พฒันพชัร

2.4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
4 186 นกว่าการดาํเนินโครงการฯ

ในปีงบประมาณ 2551 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8
เมืองอิโนะชิมา จาํนวน 82 คน เป็นกลุ่มผูฝึ้กงานคนไทย2

โดยมีองค์กรผูรั้บผูฝึ้กงาน 3คือ Friends Cooperative Association งเป็นผูดู้แลผูฝึ้กงาน
ประสานงานกบัสถานกงสุลใหญ่ฯ กลุ่มผูฝึ้กงาน ตลอดจนหน่วยงาน

-ส่งผูฝึ้กงานจากบ้านพกัมายงั

2

ความรู้แก่ชาวต่างชาติวยั 18-40 ปีจากประเทศกาํลงัพฒันา ใน 63 สาขาอาชีพ 116 ประเภทงาน โดยไดรั้บความ
ร่
ความรู้ต่างๆ ระยะเวลาการฝึกปฏิบติังานดา้นเทคนิค (1 ปี) และการฝึกงานรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 3 ปี
3 บสนุนการถ่ายทอดเทคนิคและทกัษะงานฝื
มือ พฒันาทรัพยากรมนุษย์

ให้คาํแนะนาํแก่บริษทัผูรั้บ ประสานงานดา้นกฎหมายกบั
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เมืองวากายามา จาํนวน 52 คน  เป็นกลุ่มหญิ

เมืองเกียวโต จาํนวน 25

นครโอซากา จาํนวน 35
บริษทั การบินไทย จาํกดั และเจา้หน้

คนไทยของสาํนกังานไทย
2.5 ผลการดาํเนินโครงการฯ เชิงคุณภาพ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ต่างกล่าวว่า จะนาํเอาแนวคาํสอนตามหลกัพระพุทธศาสนา แม่ชี

ศันสนีย์  เสถียรสุต ให้การอบรม
ความเครียดจากจิตแพทยไ์ปใช้ในชีวิตประจาํวนัและในการทาํงาน
การอบรมให้ครอบคลุม
แกปั้ญหาชีวิต ลดความเครียดในการดาํเนินชีวิต
การบริหารการเงินแบบง่ายๆ ทาํให้คนไทย
ปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมโดยรวมในระดบัดีมาก ( 3.7 จาก
4.00)

2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการฯ
2.6.1 คนไทย

โดยเฉพาะอยา่ มาเขา้ร่วม

2.6.2
ตนในวั ในทางปฏิบติัเป็นไปไดย้าก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงตอ้งเลือก
จดัโครงการฯ ในวนัอาทิตย ์ใน อยู่มาก



ภาคผนวก ค

แบบประเมินผลโครงการ “ดูแลตนจนเข้มแข็ง”
9 พฤศจิกายน 2551 ณ อาํเภอวากายามา จังหวดัวากายามา

/

หัวข้อการประเมิน ระดับความพงึพอใจ
ดมีาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. การจดัเตรียมการ
1.1 ระยะเวลาการประชาสมัพนัธ์
1.2
1.3 ลกัษณะการจดัหอ้งสมัมนา
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3. การประเมนิวทิยากร
3.1 การเตรียมตวัและวทิยากรเหมาะสม
3.2
3.3 การนาํเสนอน่าสนใจ ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย และชดัเจน
3.4 เปิดโอกาสใหซ้กัถามและตอบคาํถามชดัเจน
3.5

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา



ภาคผนวก ง
คําถามสําหรับการสัมภาษณ์

1. ด้านบริบท
คําถาม ท่านคิดวา่ โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไทยในเขตคนัไซ

อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดวา่ สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในเขตคนัไซ

…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม

…………………………………………………………………………………………………………

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร

คําถาม (บุคลากรดา้นศาสนา) หรืออีกนยั
ก มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร

…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม (

นายแพทยพ์ลภทัร โล่เสถียรกิจ)
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดวา่ การบรรยายและกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม เทคนิคและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………
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2.2
คําถาม
ดูแลตนจนเขม้แขง็หรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดวา่ การเตรียมการสาํหรับโครงการฯ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………

2.3
คําถาม
…………………………………………………………………………………………………………

2.4
คําถาม ท่านคิดวา่
…………………………………………………………………………………………………………

2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
คําถาม

อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………

2.6 งบประมาณสําหรับโครงการฯ
คําถาม ท่านคิดวา่ งบประมาณ จดัสรรใหก้บัโครงการฯ มีความเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………

3. ด้านกระบวนการ
คําถาม ท่านคิดวา่ วธีิดาํเนินการอบรมมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ หรือไม่
อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
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คําถาม ท่านคิดวา่ วทิยากรควรปรับปรุงวธีิการดาํเนินการอบรมในส่วนใดบา้ง และควรปรับปรุง
อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม
…………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านผลผลติ
คําถาม ท่านคิดวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการหรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม
อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม จากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนัหรือไม่ อยา่งไร
…………………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………………



ภาคผนวก จ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายคมสัม ยะจา

29 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไทยในเขตคนัไซและ

เพราะ ประเทศ
ในหลายๆ ดา้น และตอ้งการการดูแลโดยเฉพาะทางดา้นจิตใจอยา่งมาก

- วตัถุประสงคข์องโครงการฯ มีความเหมาะสม เพราะ
งกนัและกนัได ้ก็จะ

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- เพราะผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะสามารถนาํ

ดา้นไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล
- คือ และ

นายแพทยพ์ลภทัร โล่เสถียรกิจ สาม
ประสบการณ์ สามารถนาํเอาประสบการณ์ตรงมาเป็นตวัอยา่ง

- ก
ความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

และการใชชี้วติในต่างประเทศ
- มาก เพราะ

วธีิในการนาํไปปฏิบติัจริงหลกัจากการเขา้รับการอบรม เช่น การสอนใหก้ลุ่มผูฝึ้กงานคนไทยใน
เกาะอิโนชิมาเรียนรู้วธีิการเก็บออมเงิน เป็นตน้
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2.2 หญ่ฯ
- สถานกงสุลใหญ่ฯ ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางในการดูแลคุม้ครองค จ. โอซา

กาและเขตคนัไซ มีโอกาสรับรู้และเขา้ใจถึงปัญหาและความตอ้งการของคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี จึง
ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัและความสนใจกบัการจดัโครงการฯ

- สถานกงสุลใหญ่ฯ มีการเตรียมการเป็นอยา่งดี โดยมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และไดรั้บความ

2.3
-

มาสะดวก มิดชิด  ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้สึกเป็นกนัเองและสามารถบอกเล่าปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ไม่เขินอาย

2.4
-

ค่อนขา้งยาวนานเกินไป บา้นทาํใหไ้ม่
สามารถอยูร่่วมจนจบการอบรม

2.5
- คณะวิทยากรมีความ

นอกจากจะรับ-ส่งวทิยากรแลว้
ฯ ไดอี้กดว้ย

3. ด้านกระบวนการ
- าและทางศาสนามา

เป็นแนวทางในการอบรม
- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

- วทิยากรควรปรับปรุงวธีิการดาํเนินการอบรม โดยจดัให้มีช่วงเวลาในการรับคาํปรึกษาเป็น
รายบุคคล



85

- ควรปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของ
4. ด้านผลผลติ

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการพอสมควร ดูไดจ้ากการใหผู้เ้ขา้ร่วม
อบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะหลงัการอบรม

-
เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมเป็นประจาํทุกปี

-
บุตรสองวฒันธรรม

-----------------------



ภาคผนวก ฉ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายเชต ธีระพฒันะ รองอธิบดีกรมการกงสุล

25 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- ขนบธรรมเนียมการ

องการ โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็จึง

- วตัถุประสงคข์องโครง คือ การคุม้ครอง

- แกไ้ขดา้นปลายทางอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม ในแ
เป็นการแกไ้ขปัญหาเชิงป้องกนั

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- ทางศาสนาจะไดแ้ง่คิดและการปฏิบติั แต่ตอ้งมีเวลาพอสมค งจะ

เป็น
-
- จาก

ดาํเนินการก็ตรงเป้าประสงค์
- เทคนิคและกิจกรรม ดีและเหมาะสม  ทางดา้นธรรมะ ตรงใจ ทางดา้น

จิตแพทย ์ก็เขา้หลกัวชิาและไดผ้ล
2.2
- ฯ ดี

การเตรียมการมีความพร้อม
2.3
- สะดวกในการเดินทาง
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2.4
- พอเหมาะต่อการเขา้ร่วมของผูเ้ขา้ร่วมการ

สัมมนา
2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
- ดี
2.6 งบประมาณสําหรับโครงการฯ
- งบประมาณ จดัสรรใหก้บัโครงการฯ มีความเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ
- วธีิดาํเนินการอบรมมีความเหมาะสม

ละวทิยากรและกิจกรรมมีความเหมาะสม
- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกระตือรือร้น

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจ วตัถุประสงคอ์ะไร และเห็นความสาํคญั

ของโครงการฯ
- ตอ้งให้เวลาในการใคร่ครวญคิด แต่อยา่งน้อย

5.
-
-

-------------------------



ภาคผนวก ช
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายปัฐม ์ปัทมจิตร กงสุล  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

26 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไทย

ยแ์ละแม่ชีมาพบปะพดูคุยใหค้าํปรึกษาน่าจะทาํให้

- วตัถุประสงคข์องโครงการฯ เหมาะสมดี เพราะน่าจะช่วยแกปั้ญหาชีวติใหก้บัผูมี้ปัญหาได้
บา้ง
2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร

-
เขา้ถึงและเขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแทจ้นนาํมาเป็นแนวทางแกปั้ญหา หรือแนวทางการดาํเนินชีวิตไดม้าก
นอ้ยเพียงใด น่าจะเหมาะสมดีแลว้
2.2

- ฯ ดี และมีการเตรียมการ

2.3 งบประมาณสําหรับโครงการฯ
- น่าจะเพียงพอ เพราะผูจ้ดัน่าจะปรับขนาดและขอบเขตของโครงการใหส้อดคลอ้งกบั

3. ด้านกระบวนการ
- วธีิดาํเนินการอบรมมีความเหมาะสมดีแลว้ เพราะสามารถเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมพูดคุยกบั

-
การ
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4. ด้านผลผลติ
- ไม่แน่ใจวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการฯ

ร่วมในบางวาระ เห็นวา่ผูเ้ขา้ร่วมบางรายหวงัวา่ ของแม่ชีจะ
ะของแม่ชี

-
โครงการฯ
5.

-
อาจปรับใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

--------------------------



ภาคผนวก ซ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์น.ส. พรรณวดี อมรมณีกุล ผูช่้วยวทิยากร (แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต)

24 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โค การทาํใหค้นไทยไดรู้้จกัและช่วยเหลือกนั คนไทยใน

ชุมชนตอ้งการไดรั้บการดูแลไม่เพียงแ แต่ดา้นจิตใจ เป็นจุดสาํคญัมาก
- วตัถุประสงคโ์ครงการฯ เหมาะสม

การส่งทีมไปดูแล ไม่เฉพาะดา้นส่งเสริมการประกอบอาชีพ แต่ในดา้นดูแล

-

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- วฒันธรรมไทยคุน้เคยกบัศาสนา (แม่ชี) เขา้

และ จะอยูอ่ยา่งไม่ทุกขไ์ด้ ส่วน
นได ้จะสามารถ

ปัญหาไดม้ากทีเดียว เพราะไม่วา่ความเครียดต่างๆ สามารถคลายได ้หากเรารู้วธีิ

-
เป็นอยา่งดี จึงทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพมากในการจดัโครงการฯ และท่านแม่ชีเป็นผูห้ญิงสามารถเขา้ถึง
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ใจผูห้ญิงดว้ยกนัไดดี้ นายแพทยย์งยทุธฯ และ นายแพทยพ์ลภทัร์ฯ า

- ฯ ไดน้าํศิลปะร่วมสมยัมาแสดง
การรับฟัง ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ นใจ
เพราะเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมจึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี และ

2.2
-

ประสานงาน จึงเกิดความสาํเร็จได้
- การเตรียมการเป็นไปอยา่งมีระบบ ทางวทิยากรไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งละเอียดทาํให้

2.3
-
2.4
-

2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
- มีความเหมาะสมและไดรั้บการดูแลอยา่งด
2.6 งบประมาณสําหรับโครงการฯ
- หากมีงบประมาณ

3. ด้านกระบวนการ
- วธีิการอบรมและกิจกรรม

ทีมงานและวทิยากรทาํไดดี้ ถูกวตัถุประสงค์ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสนใจ เพราะเห็นประโยชน์ เกิดกบัตนเอง
- เวลา ให้แก่วทิยากรแต่ละท่าน

และยดืหยุ่
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4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ อบรม

เพราะตรงกบัวตัถุประสงคต์น
- การอบรมสัมมนาอาจ แต่การจดั

อบรมสัม
จริงจงั

- ผูเ้ขา้อบรมน่าจะ ไปใชใ้นวถีิชีวติได้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ก็
ชี อาจเป็น ใหเ้ห็นวา่ เขาไดน้าํ
จนเกิดผล จึงสนใจอยากตามมาเรียนรู้ต่อ
5. ความคิดเห็

-

ใชพ้ลงังาน เงินในการแกปั้ญหา

----------------------



ภาคผนวก ฌ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นาย

30 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ ตรงกบัความตอ้งการของชุมชนไทย

หากแต่ขา
-

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
- วทิยากร จิตแพทยแ์ละแม่ชี

ความรู้ไดดี้
3. ด้านกระบวนการ

- วธีิดาํเนินการอบรม
4. ด้านผลผลติ

- 1
ดาํรงชีวิตในครอบครัว และชีวติประจาํวนัอยา่งเห็นไดช้ดั
5.

- ควรจดัโครงการฯ ต่อไป

--------------------------



ภาคผนวก ญ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายแพทยพ์ลภทัร์ โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ 8 กรมสุขภาพจิต

26 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
-

ของชุมชนชาวไทยในเขตคนัไซ
- ถา้หากไดรั้บความ

- อบรมมาแลว้ค นาํ
วทิยากรจากไทยไปต่างประเทศ ทาํไดเ้พียงปีละ 1
ต่อเ ผลกระทบต่อ

ย

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- ดีแลว้ เพราะสามารถบูรณาการ

การพฒันาความเขม้แขง็ดา้นจิตใจกบัธรรมะเขา้ดว้ยกนั
- การดาํเนินกิจกรรมค่อนขา้งเป็นกนัเองและสามารถเจาะลึกลงถึงจิตใจของผูเ้ขา้รับการอบรม

ไดค้่อนขา้งดี
- ชมี้ 2 ลกัษณะ คือการบรรยายและการใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม

(participatory learning) workshop ยอ่ย ๆ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม สามารถทาํ
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2.2
- แกนนาํ แม้

ตอ้งการจะเขา้ร่วม แต่ก็อาจจะติดงานประจาํ
3. ด้านกระบวนการ

- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ ดี
อยา่งไรก็

-

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และใหค้วามร่วมมือดี แต่ไม่ทราบวา่

ผูเ้ขา้รับการอบรมนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัหรือไม่ ควรมีการประเมินติดตาม

5.
- ควรมีการติดตามประเมินผล และ/หรือ  ให้

---------------------------



ภาคผนวก ฎ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายมนชยั พชันี ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและ

ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล
26 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
-

เป็นการพฒันาทั

-
เป็นอยา่งดี

- ควรมีการทาํงานเชิงรุกโดยเนน้ใหชุ้มชน

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- ดา้นจิตวทิยา มีส่วนช่วยใหค้นไทยสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมเขา้ใจได้

ธรรมะมาประกอบดว้ย   อยา่งไรก็ดี ดา้นศาสนาจะไดแ้ง่คิด

-
ความรู้ทางวชิาการใหช้าวบา้นฟังไดอ้ยา่ง
นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่ชีศนัสนีย ์เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอยา่งดี

-
อยา่งไรก็ดี ค
ปรับใชห้รือไม่อยา่งไร

- ขอ้มูลทางดา้นธรรมะมีเทคนิ ทางดา้นจิตแพทยมี์หลกั
วชิาการชดัเจน
ไปใชต่้อไป
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2.2
- สถานกงสุลใหญ่ฯ มีการเตรียมการและมีความพร้อมในระดบัดี
2.3
- สะดวกในการเดินทาง
2.4
-

(
วปัิสสนา)

3. ด้านกระบวนการ
- ผูเ้ขา้ร่วมมี

ความสนใจในกิจกรรมเป็นอยา่งดี
- หากมีการจดัโครงการในอนาคต  วทิยากรกรมสุขภาพจิต

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจดี และรู้วา่  ตวั เห็นความสาํคญัและ

-

5.
- มีการติดตามประเมินผลผูเ้ขา้รับการอบรม
-
-

-------------------



ภาคผนวก ฏ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นาย

27 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มคนไทย ทาํให้

- วตัถุประสงคข์องโครงการฯ มีความเหมาะสม
ไดรั้บการดูแลจากรัฐบาลไทยผา่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยการปรับตวัและการรวมตวักนัใหเ้ขม้แขง็

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- ดา้นจิตวิทยาและดา้นธรรมะมีความเหมาะสม เพราะไดใ้ช้ ศาสตร์ใหม่

(สุขภาพจิต) อถือ ศรัทธา (พุทธ) ผสมผสานกนั
- การบรรยายและกิจกรรม ใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

การสร้างประชาคม และ
และ การมีส่วนร่วมไม่เนน้การบรรยาย

2.2
- มาก

ว
คนมามาก

2.3
- ส่วนใหญ่เป็นห้องประชุมในชุมชน สะอาด ประหยดั

2.4
- เหมาะสม โดยใชเ้วลา 1 วนั ครอบคลุม

การจดัการความเครียด และการสร้างชุมชน
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2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
- เป็นรถตู้ เดินทาง

ร่วมกนัระหวา่งวทิยากรกบัทีมสถานกงสุลใหญ่ฯ
3. ด้านกระบวนการ

- วธีิดาํเนินการอบรมมีความเหมาะสม ใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมมากกวา่บรรยาย และ
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจมาก เพราะตรงกบัปัญหาและความตอ้งการ

- วทิยากรควรปรับปรุงวธีิการดาํเนินการอบรม โดยจดัการประชุมกลุ่ม
น เช่น ทาํแบบประเมินความเครียด และให้

ปรึกษา
4. ด้านผลผลติ

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการ มี
ความช่วยเหลือเฉพาะหนา้ แต่ทีมงานกงสุลก็สามารถใหบ้ริการและแนะนาํได้

- ฯ เห็นไดจ้ากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได้
เพราะเนน้ภาคปฏิบติั เช่น ฝึกสมาธิ  ฝึกคลายเครียด
5.

- และพฒันารูปแบบไปสู่การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็

---------------------------



ภาคผนวก ฐ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายยจิู คิมูระ รองเลขาธิการ RINK และอาสาสมคัร

4 กรกฎาคม 2552

ด้านผลผลติ
- หลงัจากเขา้ร่วมอบรมแลว้

ทาํติดต่อกนัเป็นประจาํ



ภาคผนวก ฑ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์ น.ส.

แห่งประเทศไทย สาํนกังานโอซากา
24 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
-

ในชุมชนและขา้ราชการจะไดใ้กลชิ้ดกนั
2. ด้านปัจจัยนําเข้า

2.1 วทิยากร
- เพราะมีการรับฟัง และ

คว
หรือไม่เห็นดว้ย

2.2
-

โดยมีการเตรียมการอยา่งเหมาะสมเป็นไป
3. ด้านกระบวนการ

- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจในการอบรม และไดรั้บทราบขอ้มูลจาก

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เห็นความสาํคญั เ และ

ร่วมโครงการบางกลุ่มวา่สามารถนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจาํวนัได้

----------------------



ภาคผนวก ฒ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายวศิิษฎ ์ภูทตัโต หวัหนา้ฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT

25 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ มีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของชุมชนไทย ขต

น ลากหลายในทุกๆดา้น ทาํใหมี้ความตอ้งการ
ฯ ใ

กบัการนาํนกัจิตวทิยา มาร่วมในโครงการฯ
- วตัถุประสงคข์องโครงการฯ มีความเหมาะสม  การเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชนเป็น

เ เ น
- การดาํเนินโครงการฯ

ต่อไป

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- วทิยากร รถและเหมาะสม

ร กข มีเทคนิคในการบรรยายและ

- การบรรยายและกิจกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั แต่อาจตอ้งมีการ

2.2
- สังเกตได้

แล และเอาใจใส่
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2.3
- ง

2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
- และมีความ

สะดวกสบายเป็นอยา่งมาก
2.6 งบประมาณสําหรับโครงการฯ
-

3. ด้านกระบวนการ
- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจเป็นอยา่งมาก สังเกตจากช่วงเวลาในการรับฟังและเขา้ร่วม

กิจกรรม มีค
-

ทางดา้นจิตวทิยา และปรัชญาทางศาสนา จดัไดว้า่มีความสร้างสรรคใ์นการจดัเวลา และวธีิการนาํเสนอ

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ อ

-
ไดทุ้ก
5.

-

แต่อาจจะมีเวลาการเตรียมความพร้อมนอ้ยอนั
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ลางาน  พกัร้อน หรือ

------------------------



ภาคผนวก ณ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นางวาสนา วจิกัขณาลญัน์ ผูเ้ขา้รับการอบรม

4 กรกฎาคม 2552

ด้านผลผลติ
- หลงัจากเขา้ร่วมการอบรมแลว้ างอยา่ง

เขา้ใจ แต่พอเวลาผา่นไปก็ (โครงการดูแลตน
จนเขม้แขง็)

-----------------------



ภาคผนวก ด
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นางศิริพร มินากาวา อาสาสมคัรและผูเ้ขา้รับการอบรม

4 กรกฎาคม 2552

ด้านผลผลติ
- หลงัจากเขา้ร่วมการอบรมแลว้ กนั

บอาชีพ สามารถนาํเอาคาํสอนของแม่ชีมาช่วยเป็นหลกัใน
การดาํเนิ

------------------------



ภาคผนวก ต
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์แม่ชีศนัสนีย ์เสถียรสุต

1 กรกฎาคม 2552

1. ด้านบริบท
-

ไม่วา่ชุมชนจะตอ้งการหรือไม่ก็

อบรม เป็นการดูแลสุขทุกขข์องกนัและกนั จึงควรนาํ

-
2. ด้านปัจจัยนําเข้า

-
- วทิยากรไดรั้บกา

3. ด้านกระบวนการ
- โดยภาพรวมแลว้ การจดั

ไดมี้การคุยกนันอกรอบขอ
Spiritual Entertainment หรือ

4. ด้านผลผลติ
-

และอบรมลูกหญิงและชาย
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5.
-

กเป็น

-------------------------



ภาคผนวก ถ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์ น.ส. สิริพรรณ ลิขิตวิวฒัน์ ผูอ้าํนวยการอาวุโส

สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ
25 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนไทย

วา่ตนเองกาํลงัมี
กลบัมาดูพฤติกรรมของตนเอง

- วตัถุประสงคข์องโครงการฯ มีความเหมาะสม
ะไม่สามารถพดู

กบัใครได ้สะสมเป็นความเครียดก่อใหเ้กิดปัญหากบัตวัเองและคนรอบขา้ง
-

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
- การมีจิตแพทย์

จิตวทิยา
- การบรรยายและกิจกรรมเหมาะสมดีแลว้ แต่อยากใหมี้ session

ต ( )
2.2
- เ

โครงการดี -
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2.3
- มีความเหมาะสม

อยู่
3. ด้านกระบวนการ

- วธีิดาํเนินการอบรมมีความน่าสนใจ สามารถนาํไปปฏิบติัได้ เห็นควรขยายเวลา แต่ชุมชน

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เ

ในการใชชี้วติมากกวา่
- แต่ไม่แน่ใจวา่การปรึกษาจิตแพทยก์บัแม่

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอ
-

-------------------------



ภาคผนวก ท
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายสุพจน์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

25 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการดูแลตนจนเขม้แขง็มีความสอดคลอ้งเหมาะสมดีกบัความตอ้งการของชุมชนไทย

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  ทาํงานกลางคืนตามสถานเริงรมย ์ร้านนวดแผนโบราณ
- นเขตคนัไซและ

ได ้บนตรรกะแห่งเหตุและผล
- นอกเหนือจากโครงการดูแลตนจนเข้

2. ด้านปัจจัยนําเข้า
2.1 วทิยากร
-

จิตแพทยแ์ละพระสามารถแนะนาํทางออกของปัญหาให้แก่ชุมชนไทยได้
- โล่เสถียรกิจ

น่าจะ มีความเหมาะสมกบัโครงการฯ
บาํบดัปัญหาทางจิตวทิยา
สถาน กรุงเทพฯ
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-

- วทิยากรใชธ้รรมะ ภาษาง่ายๆ มีกิจกรรมคลายเครียด ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เล่าพฤติกรรมของ

2.2
- สถานกงสุลใหญ่ฯ ใหค้วามสาํคญักบัโครงการ เพราะตอ้งการเห็นคนไทยมีความเขม้แขง็

ช่วยเหลือตวัเองเวล สังคมตลอดจนถึงภยัทางธรรมชาติ และเป็นการ

- สถานกงสุลใหญ่ฯ มีการเตรียมการสาํหรับโครงการฯ
วทิยากร จดัทาํแผนงานและจดัเตรียมงบประมาณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ตอ้งการเห็นโครงการฯ มีลกัษณะ

2.3
- ยานพาหนะ

คณะฯ
6 คน

- งบประม ฯ เพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ
- วธีิดาํเนินการอบรมน่าจะมีความเหมาะสม แต่จะใหดี้ ควรมีแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมอบรมวา่

ยดัเยยีดให้
ปัญหาทางครอบครัวและปัญหาทางเศรษฐกิจ

- กิจกรรมขอ
หากตอ้งปรับปรุง อาจพิจารณาในส่วนของวธีิการ

ได้
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4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการฯ เพราะเห็นวา่

ห็นวา่ไม่ไดแ้กปั้ญหาของตน เพราะเหตุวา่ปัญหาของเขา
ค่อนขา้งซบัซอ้นและตอ้งอาศยัเวลา

- ถา้ผูเ้ขา้รับการอบรมไม่มีอคติ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาของผูเ้ขา้รับการอบรม
รวมตวั

5.
- ตนตอ้ง คนไทยมีเหตุและผล เขา้ใจเหตุแห่งปัญหา ใช้

เป็นประโยช

-----------------------------



ภาคผนวก ธ
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นางสุภทัรา คาวาคิตะ
นายกสมาคมผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคนัไซ

29 มิถุนายน 2552

ด้านผลผลติ
- มีปัญหา

หมอแลว้ตรวจหาสาเหตุ

------------------------



ภาคผนวก น
สรุปสาระสาํคญัของการสัมภาษณ์นายอนุชา กรานแกว้ ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT

24 มิถุนายน 2552

1. ด้านบริบท
- โครงการฯ เป็น

- โครงการฯ มี
2. ด้านปัจจัยนําเข้า

2.1 วทิยากร
- ก มีความเหมาะสม เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ  วถีิ

ชีวติคนไทยสอนใหค้นไทยทาํ ศาสนา ศาสนากบัจิตวทิยา
สามารถสร้างกิจกรรมไดค้วบคู่กนั

2.2
- ฯ เป็นอยา่งดี มีการ

เตรียมพร้อมในการดาํเนินการเป็นอยา่งดี
2.3
- สถาน บ อยูห่่างไกล  จึงทาํใหผู้ร่้วมอบรมไม่สะดวกในการเดินทาง
2.4
- เพราะถา้มากไปผูเ้ขา้อบรม

2.5 ยานพาหนะและ สําหรับวทิยากร
-

3. ด้านกระบวนการ
- วธีิดาํเนินการอบรมมีความเหมาะสม
- ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ
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- จิตแพทย์ ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตคนไทยในต่างแดน
- แลว้

4. ด้านผลผลติ
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการโดยเฉพาะวทิยากรทางธรรม
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เห็นความสาํคญัและคิดวา่จะเขา้ร่วมโครงการต่อ
- จากการอบรม ไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวติ

ของคนไทยในต่างประเทศ

-------------------------
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พลภทัร์ โล่เสถียรกิจ. นายแพทย์ 8 กรมสุขภาพจิต. 26 มิถุนายน 2552.
มนชยั พชันี. ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล.

13 มิถุนายน 2552.
. นายแพทย์ 10 วช. กรมสุขภาพจิต. 27 มิถุนายน 2552.

ยจิู คิมูระ. รองเลขาธิการ RINK และอาสาสมคัร. 4 มิถุนายน 2552.
รุ่ง กาญจนวโิรจน์. .

24 มิถุนายน 2552.
วศิิษฎ ์ภูทตัโต. หวัหนา้ฝ่ายจดัรายการ 4 สถานีโทรทศัน์ NBT. 25 มิถุนายน 2552.
วาสนา วจิกัขณาลญัน์. ผูเ้ขา้รับการอบรม. 4 กรกฎาคม 2552.
ศิริพร มินากาวา. อาสาสมคัรและผูเ้ขา้รับการอบรม. 4 มิถุนายน 2552.
ศนัสนีย ์ เสถียรสุต. แม่ชี. 1 กรกฎาคม 2552.
สิริพรรณ ลิขิตววิฒัน์. ผูอ้าํนวยการอาวุโส สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ. สัมภาษณ์

25 มิถุนายน 2552.
สุพจน์ อิศรางกูร ณ อยธุยา. กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา. 24 มิถุนายน 2552.
สุภทัรา คาวาคิตะ. นายกสมาคมผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคนัไซ.

4 กรกฎาคม 2552.
อนุชา  กรานแกว้. ผูจ้ดัรายการ สถานีโทรทศัน์ NBT. 24 มิถุนายน 2552.



66

รายการโทรทัศน์
กรมประชาสัมพนัธ์. เส้นทางแห่งแสงธรรมในดินแดนซากุระ. 31 ธนัวาคม 2551 ทาง

สถานีโทรทศัน์ NBT.
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ประวตัิผู้เขยีน

เกดิ 23 มีนาคม 2500
การศึกษา - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- Master of Economics, University of New England, Australia
โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
- Master of Arts (International Relations), Australian National University, Australia

ประวตัิการรับราชการ
พ.ศ. 2525 - นายเวร ( 1) กรมเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2526-2529 - 4 กรมเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2529-2530 - 5 กรมการเมือง
พ.ศ. 2530-2533 - 6 กรมพิธีการทูต
พ.ศ. 2533-2534 - 6 กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2534-2538 - เลขานุการเอก  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
พ.ศ. 2539-2543 - 7 กรมอาเซียน
พ.ศ. 2544-2547 - เลขานุการกรม  กรมอาเซียน
พ.ศ. 2547 - 7 กรมอาเซียน
พ.ศ. 2547 - หวัหนา้กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย สาํนกังานปลดักระทรวง
พ.ศ. 2548-2549 - 8 ว. กรมเอเชียตะวนัออก
พ.ศ. 2549-2550 - ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน
พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั - รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
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