รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
เข้ มแข็ง
กรณีศึกษาโครงการดูแลตนจนเข้ มแข็ง
จัดทําโดย

รหัส 1029

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
กระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

ให้ ชุมชนไทยใน
กรณีศึกษาโครงการดูแลตนจนเข้ มแข็ง

จัดทําโดย

รหัส 1029

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา

รับผิดชอบดูแลเขตคั
31 ธันวาคม 2550 จํานวน 4,402 คน
ต้องตามกฎหมายอี
คนไทย
คนไทย
แต่บางคนปรับตัวได้ไม่ดีนกั จนเกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพจิต

ยังมี

ประเทศในการ
เสริ มสร้ างชุ มชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง สถานก
คนไทยใช้เป็ นแนวทาง
โดยหวั
ต่อไป
ดู
โอซากา
สําหรับชุ มชนไทย อําเภออิโนะชิ มา จังหวัดวากายามา อําเภอวากายามา จังหวัดวากายามา อําเภอ
เกี ยวโต จังหวัดเกี ยวโตและนครโอซากา จังหวัดโอซากา
30
7
มิถุนายน 2551 โดยใช้แบบจําลอง CIPP ของ Daniel L. Stufflebeam และคณะ ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้ า นบริ บท
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ การศึกษาพบว่า สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ประเมินปั ญหาและความต้องการ
ของชุ ม ชนได้อย่างถู ก ต้องเหมาะสม วัตถุ ป ระสงค์ ของโครงการฯ ก็ สอดคล้องกับนโยบายของ

2. ด้านปั จจัยนําเข้า
Friends
ลัก ษณะการจัดห้องอบรม และงบประมาณ
พอเพียง อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าคือ ห้องอบรมไม่สามารถรองรับลูกๆ ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม มาด้วยได้อย่างเหมาะสม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จะต้อง
จัด
สําหรับโครงการฯ ในปี งบประมาณ 2553
จะต้องจัดหางบประมาณด้วย
3. ด้านกระบวนการ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม

จ
การอบรม และผูเ้ ข้ารับการอบรมให้ความสนใจมาก
ในการจัดโครงการฯ
คําปรึ กษาเป็ นการเฉพาะสําหรับ
ต้องติดตามความคืบหน้าด้วย
4. ด้านผลผลิ ต
ความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ และภาพลักษณ์ ของรัฐบาลไทย การศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้นาํ หลัก
จิตวิทยาและหลักธรรมะไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตและแก้ไขปั ญหา ยังได้สร้ างเครื อข่ายระหว่างผูเ้ ข้า
รับการอบรม
รัฐบาลไทยในสายตาของ
ทยด้วย
เ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เพราะ
การศึ กษามี ข ้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
คื อ สนับสนุ น
โดยให้ การ
สนับสนุ นด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร
ควรรวมมิติดา้ นธรรมะในโครงการฯ ไว้ดว้ ย และควรออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับแต่ละ
ประเทศโดยเฉพาะ
ควรสนับสนุ นให้ชุมชนไทยมีการรวมตัว
โดยภาครัฐเป็ นแกนนําในช่วงแรก และหาลู่ทางส่ งเสริ มศักยภาพ
ด้
กระตุน้ เตือนให้ชุมชนไทยดํารงชี วิต

อาสาสมัครของชุ มชนไทยในต่างประเทศ
และระดับประเทศ
ให้การสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของชุ มชนไทยและองค์กรต่างๆ ของ
ไทยในต่างประเทศ
และในทางกลับกัน ควรเชิ ญให้ชุมชนไทยและองค์กรต่างๆ ของไทยใน
ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทีมประเทศไทย
ของคนไทยในต่างประเทศ โดยเน้นด้าน
วัฒนธรรมด้วย
การศึ กษามี ขอ้ เสนอแนะในการดํา เนิ นการคื อ สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรขยายเครื อข่า ย
และในแต่ละปี งบประมาณ ควรจัดโครงการฯ ให้ครอบคลุม
งไม่เคยมีการจัดโครงการฯ

และ

ฉ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรหารื อกับอาสาสมัครและชุ มชนไทยในแต่ละ
คณะผูท้ าํ งาน
ขอบเขตสาระของการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่าน
ควรจัดการบรรยายสรุ ปแก่
บทบาทของอาสาสมัคร
และรายละเอียดของโครงการฯ
คณะผูท้ าํ งานควรจัด การบรรยายและกิ จกรรมให้มี ความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ลักษณะของชุ มชน และมี
ป็ นทางเลือกในกรณี เกิ ดปั ญหาเฉพาะ
หน้า
ควรจัดกิจกรรมสําหรับ ลูกของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
โอ
ามเป็ นสัดส่ วน และ
ไม่เป็ นการรบกวนการดําเนินโครงการฯ
ในวัน อบรม ช่ ว งเปิ ด
ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมทราบอย่างคร่ าวๆ ถึงหัวข้อและกิจกรรมต่างๆ อีกค
เตรี ยมตัวเตรี ยม
ควรกระตุ น้ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมตอบแบบประเมิ นผลความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ นําไปปรับปรุ งโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนไทย
ต่อไป
ปั ญหาชี วิตซับซ้อนมากเป็ นรายบุคคล คณะผูท้ าํ งาน
ควรจัดช่วงให้คนไทยได้พบจิตแพทย์เป็ นการเฉพาะ
คําปรึ กษาและคํา
ความเป็ นส่ วนตัว
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรสร้างกลไกติดตามและประเมินผล
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม

ช

กิตติกรรมประกาศ
ราย
พยายา
พิ จารณา
ดําเนินการ

“
วิเคราะห์และประเมินโครงการดังกล่าว

”
นําผลการศึกษาไปประกอบการ
นโยบายและการ

ทูต
ผลประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการ
ขอ
ขอบพระคุณนางสาวจันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและ
ขอบคุณ
สถาบันฯ ทุกท่าน
องหลักสู ตรฯ ด้วยความเป็ น
ดูแลและอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรม
สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยคําปรึ กษาและคําแนะนําทางวิชาการ
ลฉบับ
ศาสตราจารย์ ดร.
ดร. สมเกียรติ
อริ ยปรัชญาและผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนายสุ พจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา สนับสนุ น
ข้าพเจ้าให้
1 และขอบคุณ
ของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา ตลอดจนหน่วยงาน
ให้กาํ ลังใจ
ความอนุเคราะห์และให้การสัมภาษณ์
ขอบพระคุ ณนายเชต ธี ระพัฒนะ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต และวิทยากร
ของโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งทุกท่าน และขอบคุณนายมนชัย พัชนี ผูอ้ าํ นวยการกองคุ ม้ ครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุ ล
และข้อคิดเห็นในระหว่างการดําเนิ นโครงการฯ
ให้
การ
ระลึ กถึ งพระคุ ณของบุพการี และขอขอบคุ
ความเข้าใจและให้กาํ ลังใจตลอดเวลา
อน นบท.
1
การฝึ กอบรม

ซ
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการคุ ม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
และการเสริ มสร้ างชุ มชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็งมาโดยตลอด มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุ ไว้อย่ างชั ดเจนใน ว่ า “รั ฐจะต้องให้ ค วามคุ ้ม ครองและดู แล
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ”
ก็ให้ความสนใจกับการคุม้ ครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง โดยจะกล่าวไว้ในนโยบาย
อรัฐสภา
29 ธันวาคม 2551 นายกรั ฐมนตรี (
) ได้แถลงนโยบายต่ อ
รัฐสภา โดยในส่ วนของนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ระบุว่า รัฐบาลมี
นโยบาย “คุ ้มครองและส่ งเสริ ม สิ ทธิ และผลประโยชน์ ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุ รกิ จ
เอกชนไทยในต่างประเทศ และ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ’’
กระทรวงการต่ างประเทศในฐานะหน่ วยงานหลัก ด้า นการต่ างประเทศมี ภารกิ จในการ
คุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
การเสริ มสร้างชุ มชน
ไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง สําหรับปี งบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ครอบคลุ มถึ งการส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยเน้น “การเสริ มสร้ างความ
สมานฉันท์และการรวมกลุ่มกั
ช่วยเหลื อและดูแลกันเองไ
สงบสุ ข และการสนับสนุ นกิ จกรรมความเป็ นไทย (Thainess)
การส่ งเสริ ม/
งประชากรของประเทศเจ้าบ้านต่อกลุ่มคนไทยใน
”1
หน่ วยงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศคื อ สถานเอกอัครราชทูต สํานักงาน
การค้าและเศรษฐกิ จ และสถานกงสุ ลใหญ่เป็ นด่ านหน้าในการดําเนิ นการให้ความคุ ม้ ครองและดู แล
การเสริ มสร้ างชุ มชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง
1

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ. 2551.

2
โดยหน่วยงานในต่างประเทศจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คน
ไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ วยงาน ยวข้องของไทย
อยูใ่ นเขตอาณา
กระทรวงการต่างประเทศมี
คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว และ
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา โดย
7 จังหวัดคือ จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดนารา จังหวัดเกียวโต
จังหวัดวากายามา จังหวัดมิเอะและจังหวัดชิ กะ
1 ส่ วนสถานเอกอัครราชทูต ณ

ภาพ 1

แต่ในทางปฏิบตั ิ นอกจากเขตคัน
ในเขต
อยู่ใกล้ส ถานกงสุ ล ใหญ่ฯ มากกว่า ด้วย
การเข้าไปดําเนิ นการ
กงสุ ล ใหญ่ ฯ

3

เอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียวก่อนเข้าไปดําเนินการ
31 ธันวาคม 2550
41,384 คน ดังรายละเอียดปรากฏใน
1 โดยมีคนไทยลงทะเบียน
2
คันไซจํานวน 4,402 คน

ในเขต
ต้อง

60,000 คน
นักเรี ยน นักศึกษา นักธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการ ผูฝ้ ึ กงาน ผูข้ ายบริ การ ฯลฯ

นักวิชาการ
ชุ มชนไทยในแต่ละ

ก็ยงั มีคนไทย ประสบความยากลําบาก
(โดยเฉพาะสตรี )
3
บ้า งก็ มี ปั ญหายาเสพติ ด การใช้ค วามรุ นแรงใน
ครอบครัว โรคเอดส์ การติดการพนัน การขายบริ การทางเพศ
สถานการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิ ด
ความเครี ยดมาก โดยอาจจะรู ้ ตวั
หรื อไม่รู้ตวั จนมีผลต่อสุ ขภาพจิต บางรายมีอาการทางจิต และไม่ได้รับการดูแลหรื อการบําบัดรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม
อยูจ่ าํ นวนจํากัด
ผลประโยชน์
2
3

ภาคผนวก ก
จากการพูดคุยกับสตรี ไทยบางรายพบว่า

กลายเป็ นคนแปลกหน้าในบ้าน

สตรี ไทยต้องอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกับครอบครัว
ห้ามสตรี ไทยคบคนไทย ห้ามประกอบอาหาร
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1
จังหวัด
ฮอกไกโด
อาโอโมริ
อิวาเตะ
มิยากิ
อะคิตะ
ยามากาตะ

ฟูกูชิมา
อิบารากิ
โตชิกิ
กุมมะ
ไซตะมะ
ชิบะ
โตเกียว
คานากาวา

นีกาตะ
โตยามา
อิซิคาวา
ฟุกุย
ยามานาชิ
นากาโน
กิฟุ
ชิซุโอกะ
ไอจิ
มิเอะ*
ชิกะ*
เกียวโต*
โอซากา*
เฮียวโกะ*
นารา*

31 ธันวาคม 2550

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
118
140
155
167
185
190
182
193
62
79
81
85
81
72
66
73
36
41
50
56
49
50
47
55
123
123
128
152
173
172
182
204
64
37
35
41
42
45
41
45
56
61
74
78
95
115
141
142
202
224
248
293
291
325
297
303
4,272
4,665
4,889
4,924
5,060
5,088
5,031
5,037
1,273
1,387
1,459
1,520
1,551
1,585
1,682
1,728
797
845
860
849
894
889
942
924
1,903
2,017
2,091
2,171
2,247
2,311
2,428
2,582
4,082
4,438
4,726
4,857
4,975
5,108
5,251
5,357
4,701
5,142
5,480
5,664
5,866
5,901
6,313
6,659
3,059
3,391
3,666
3,798
3,892
3,997
4,197
4,325
296
329
323
336
364
365
376
380
85
92
91
92
110
146
126
121
63
63
73
72
83
106
128
132
168
162
208
226
198
216
221
217
454
545
606
593
622
641
630
679
1,931
2,089
2,218
2,227
2,319
2,397
2,441
2,481
121
106
133
141
155
220
288
376
693
625
682
685
790
859
1,009
1,123
767
866
902
934
1,123
1,304
1,422
1,618
495
595
626
682
742
820
909
976
76
80
91
100
108
138
141
161
212
224
227
240
266
293
335
369
1,142
1,186
1,299
1,351
1,419
1,484
1,554
1,650
444
461
507
513
533
569
625
645
139
143
165
175
173
171
176
190

5
จังหวัด
วากายามา*
ทอตโทริ
ชิมาเนะ
โอกายามา
ฮิโรชิมา
ยามากุจิ
โตกุชิมา
คากาวา
เอฮิเมะ
โกจิ
ฟุกุโอกะ
ซากา
นางาซากิ
คุมาโมะโตะ

โออิตะ
มิยาซากิ
คาโกชิมา
โอกินาวา
รวม

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
289
326
351
367
382
390
406
411
55
61
67
67
81
87
80
85
22
24
39
36
29
32
38
43
102
78
82
86
92
111
130
126
189
205
232
266
318
404
525
647
54
55
60
64
72
66
61
62
24
23
34
40
47
54
53
63
40
40
41
47
58
54
60
61
72
58
41
57
62
69
78
85
30
33
26
32
31
32
50
46
211
224
229
265
249
269
287
296
40
35
36
38
39
47
65
43
42
52
45
65
65
66
67
82
69
52
61
64
88
82
86
89
50
81
85
121
136
166
251
307
35
31
35
38
41
38
34
30
56
71
90
59
62
70
62
55
75
83
89
91
89
89
104
108
29,289
31,685
33,736
34,826
36,347
37,730
39,618
41,384
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* จังหวัดในเขตคันไซ

เพราะสถานกงสุ ลใหญ่ฯ อาจเดิ นทางไป
ให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
สามารถ
อย่างไรก็ตาม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญและความจําเป็ นของการพัฒนา
เป็ นอาสาสมัครและในขณะเดียวกันก็พฒั นาคนไทย

6
ดูแลตนเองให้ดาํ
2550 สถาน
กงสุ ลใหญ่ฯ จึงได้จดั “โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง ”4
ไทย
โดยมีความคาดหวังว่าชุมชนไทยจะสามารถดําเนิ นชีวิตประจําวัน
ได้อย่
โครงการดังกล่าวเป็ นการอบรม
ด้านธรรมะ5 โดยสถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้
เชิ ญจิตแพทย์จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขและพระภิกษุหรื อแม่ชีจาํ นวน 1 รู ปมาให้
การอบรมและให้คาํ ปรึ กษาแก่อาสาสมัครและคนไทย
แก้ไขปั ญหา การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณในการดําเนิ นโครงการดูแล
ตนจนเข้มแข็งจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
กงสุ ล (งบ 10%) แต่สําหรับปี งบประมาณ 2553 เป็ นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศได้มีโทรเลขแจ้ง
ให้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ พิจารณาเสนอโครงการดังกล่ าวในกระบวนการพิจารณางบประมาณปกติ ของ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
โครงการดังกล่าวอย่าง
ระยะยาว
ดูแลตนจนเข้มแข็ง
ชุ มชนไทย
ปี งบประมาณต่อไป จึงจําเป็ นต้องประเมินผลโครงการ
ดังกล่าวในปี งบประมาณ 2552
ในภาพรวม
หรื อขยายผลหรื อไม่ อย่างไร
ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ
ในการเสนอโครงการฯ และสําหรับกระทรวงการต่างประเทศในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในภาพรวมว่ามีความ
4

ให้
กรกฎาคม 2550

3-8 กุมภาพันธ์ 2550
20-22
จํานวน

ตัวเองได้เข้าร่ วมโครงการเป็ นจํานวนมาก
5
สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า หากลําพังวิทยากรเป็ นจิตแพทย์ คนไทยจะไม่ค่อยสนใจเข้าร่ วมโครงการ แต่คนไทย
นไทยมาเข้า

7

1.2.2
ปั จจัยนําเข้าหรื อทรั
อํานวยให้กบั
โครงการฯ อาทิ ความรู ้ ความสามารถของสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ วิทยากร อาสาสมัค ร งบประมาณ
ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
1.2.3
กระบวนการในการดําเนิ นโครงการฯ อาทิ
นําเสนอ การนําเสนอ การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม การอํานวยความสะดวกขอ
ใหญ่ฯ
1.2.4
ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
1.2.5 อกําหนดแนวทางการดําเนิ นการของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ อสนองตอบนโยบายการ
1.2.6

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาจะประเมินผลการดําเนินโครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง6 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
7 – 13 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองอิโนะชิมา จังหวัดฮิโรชิมา เมืองวากายามา
จังหวัดวากายามา เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต และเมืองโอซากา จังหวัดโอซากา
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา

(Summative Evaluation) คือเป็ นการประเมิน
CIPP ของ Daniel

L. Stufflebeam และคณะ7 เป็ น
ประกอบการตัดสิ นใจว่าจะยกเลิ กหรื อขยายผลโครงการต่อไป โดยจะประเมิ น โครงการ
บริ บท (Context – C) ปั จจัยนําเข้า (Input – I) กระบวนการ (Process – P) และผลิตผล (Product – P)
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือ วิทยากร
ข้าราชการหน่ วยงานทีมประเทศไทย ณ
นครโอซากา ข้าราชการกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ อาสาสมัคร ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ
6
7

ภาคผนวก ข.
Stufflebeam, D. et al. 1971.
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การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation)
และ
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
นโยบายการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน
ไทยในต่างประเทศ
โครงการฯ
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
วิธีการรวบรวมข้อมูลคือ
1.4.1 การสัมภาษณ์วทิ ยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ข้าราชการ
นของสถาน
กงสุ ลใหญ่ฯ ข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา ข้าราชการกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศ
และผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม
1.4.2 การสนทนาและการหารื ออย่างไม่เป็ นทางการ
ระหว่างการเตรี ยมการโครงการฯ และในโอกาสต่างๆ
1.4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ (Participant Observation)
1.4.4 การศึกษาเอกสาร ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ข้อเสนอขออนุมตั ิ
โครงการฯ การรายงานผลการดําเนิ นโครงการฯ รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการ
กงสุ ลประจําปี งบประมาณ 2552 บทความในนิตยสารคู่สร้าง คู่สม และรายการสารคดีของสถานี
โทรทัศน์ NBT
1.4.5 แบบประเมินผลโครงการฯ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ภายหลังการดําเนินโครงการฯ
การศึกษาจะดําเนินการ 1) วิเคราะห์ขอ้ มูล
ฐานนิ ยม
ของ
แล้วนําไปจัดเป็ นหมวดหมู่
นํา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา
1.5

จะได้ รับจากการศึกษา
1.5.1 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
ให้เข้มแข็งและมีสัม
(Result-Based Management)
1.5.2
โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง

1.4.1.- ข้อ 1.4.4 และ 2) หาค่าสถิติ
ตามข้อ 1.4.5
1) และ 2) มาอธิ บายเสริ มกัน โดยเป็ นการ

ในเขต
โดยเน้นการบริ หารจัดการโครงการ

การทํางานใน
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ปุ่ นและการสร้ างเครื อข่ายระหว่างกันได้
อาทร
1.5.3 กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยง
ตัดสิ นใจว่า ควรจะสนับสนุ นโครงการต่อไปหรื อไม่ หรื อควรพิจารณาโครงการทางเลือกใน
สม
1.5.4 กระทรวงการต่างประเทศและ
ความเป็ นจริ ง
1.6 นิยามเชิ งปฏิบัติการ
1.6.1 ชุมชนไทย หมายถึง กลุ่มคนไทย สามารถรวมตัวกันได้ โดยมีความรู ้สึกว่าตนเอง
มีความพยายามในการทํากิจกรรมร่ วมกัน มีการ
1.6.2 ความเข้มแข็งของชุมชนไทย หมายถึง
สามารถให้ความช่ว

สร้างเครื อข่ายระหว่างกัน
และ

1.6.3
ของ
ปั ญหา
1.6.4 สถานเอกอัครราชทูตฯ หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว
1.6.5 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ หมายถึง สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
1.6.6 โครงการฯ หมายถึง โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง
1.6.7 วิ ทยากร หมายถึ ง จิ ตแพทย์จากกรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข และแม่ ชี
ศันสนี ย ์ เสถียรสุ ต
ธรรมะตามลําดับ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.6.8 อ
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1.6.9 คณะผูท้ าํ งาน หมายถึง วิทยากร ผูช้ ่วยวิทยากร อาสาสมัคร
ข้าราชการ
ผิดชอบและเป็ นฝ่ ายอํานวยการ
ของโครงการฯ

2

2.1

2.1.1 ชุมชน
ความหมายของคําว่า ชุมชน มีหลากหลาย อาทิ
กรมการพัฒนาชุ มชนให้ความหมายว่า “ชุ มชน”
อประโยชน์ร่วมกันได้1
พัฒน์ สุ จาํ นงค์ ให้ความหมายว่า “ชุมชน”

2

2

โรแลนด์ วอร์ แรน (Roland Warran) ให้ความหมายว่า “ชุ มชน” หมายถึ ง กลุ่มบุคคล
หลายๆ กลุ่มมารวมกันอยูใ่ นอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรื อข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์
กัน มีความสนใจร่ วมกัน มีผลประโยชน์คล้ายๆ กัน มีแนวพฤติกรรมอย่างเดี ยวกัน เช่น ภาษาพูด
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ
คือ มีวฒั นธรรมร่ วมกัน3
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี ให้ความหมายว่า “ชุ มชน” หมายถึง
อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข4
2.1.2 ชุมชนเข้มแข็ง
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์5 ได้นาํ เสนอแบบอุดมคติของชุมช
2.1.2.1
รวมกันเป็ นปึ กแผ่นแน่นแฟ้ นทางกายภาพ
และค่านิ ยมร่ วมกัน ทําให้สมาชิ กรู ้ สึกว่า
เป็ นส่ วนห
2.1.2.2 ชุมชนมีศกั ยภาพ สามารถ
1

กรมการพัฒนาชุมชน 2526: 77
2525: 4
3
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา 2530: 11
4
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี 2525: 3
5
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ 2540: 8-10
2
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2.1.2.3
โดยอาศัยอํานาจ ความรู ้และองค์กรทางสังคมในชุมชน เป็ นกลไกในการแก้ปัญหา
2.1.2.4
เรี ยนรู ้ และสร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ
เพ็ญสิ ริ จีระเดชากุล6 ได้ให้ความหมายกับความเข้มแข็งของชุ มชนโดยแยกออกเป็ น 4 ด้าน

ความมีอิสรภาพในการจัดการทรัพยากรของชุ มชน การมีโอกาสเข้าถึ งและใช้ทรัพยากรในชุ มชน
ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนด้า นการเมื อง ได้แก่ การมี อาํ นาจในการผลัก ดันรั ฐ หรื อกลุ่ ม
ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรม ได้แก่ การมี ค วามสามัค คี มี ค วาม
ไว้วางใจกันระหว่างคนในชุ มชน สามารถร่ วมมื อร่ วมใจกันแก้ปัญหาของชุ มชน รู ้ จกั ช่ วยเหลื อ
แบ่งปั นกั
ในชุมชนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ 7
น
ราก
แยกออกเป็ นด้านเศรษฐกิ จ ด้านวัฒนธรรม และด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี ความเข้มแข็ง
มี ความเข้มแข็ง
เพียงใด โดยแยกออกเป็ นดัชนี ย่อย 4 ตัวคือ
คว
ปลอดภัยของชุมชน ความรักและหวงแหนชุมชน และความมีวสิ ัยทัศน์ของชุมชน
คือ ประสบการณ์ความสําเร็ จในการระดมทุน

6
7

นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ 2550: 85
นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ 2550
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ความไว้วางใจของคนในชุมชน
มชนคือ การดํารงอยูข่ องประเพณี และ

และวัฒนธรรมของชุมชน
ส่ วนการมีวสิ ัยทัศน์ของชุมชน
ในการมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุ มชน และความสามารถของชุ มชนในการคาดการณ์
โดย
มองเห็นทางแก้ไขปั ญหา
2.2

การประเมินผลโครงการ
แอลคิน8 (Alkin) ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็ นกระบวนการกําหนดขอบเขต
ป
สุ รพล กาญจนจิตรา9
จะ

เป็ นข้อมูลสําหรับปรับปรุ งการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ต่อไป
สมคิ ด พรมจุ ้ย 10
ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ในการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด
ในการบริ หารแนวใหม่ หรื อการบริ หารในระบบเปิ ด (Open System) การประเมินผล
โครงการถื อ
มีความสําคัญมากในกระบวนการบริ หารโครงการ
กระบวนการวางแผน (Planning) และการดํา เนิ น การตามแผน (Implementation) แล้ว การ
ประเมินผล (Evaluation) จะ
8

อ้างถึงใน สุวมิ ล ติรกานันท์, 2543.
สุรพล กาญจนจิตรา 2537.
10
สมคิด พรมจุย้ 2542.
9
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ยัง
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารโครงการอีกด้วย
การประเมินผลโครงการ
1.
ก
ยกเลิกโครงการหรื อสนับสนุ นให้มีการขยายผลต่อไป หากผลการประเมินโครงการพบว่า โครงการ
มากกว่า ก็ควรยกเลิกไป
2.
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย หรื อกฎเกณฑ์ หรื อมาตรฐาน เพียงใด
3.
ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้
4.
(Alternatives)
ทางเลือกอย่างน้อย 2
5.

อขยายผล

2.3 แบบจําลอง CIPP
Stufflebeam11 ได้เสนอแบบจําลอง CIPP สําหรับประเมินโครงการ โดยเป็ น
ลักษณะการวิเคราะห์ ระบบ มิ ใช่ เป็ นเพียงการประเมินว่า โครงการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อไม่
เป็ น
ตัดสิ นใจ แบ
ของผูบ้ ริ หารว่าจะยกเลิ ก
หรื อขยายผลโครงการต่อไป
แบบจําลอง CIPP จะประเมินโครงการ
(Context – C) ปั จจัยนําเข้า (Input – I)
กระบวนการ (Process – P) และผลิตผล (Product – P)
1. การประเมินด้านบริ บท (Context Evaluation)
11

Stufflebeam, D. et al. 1971.
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รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจและ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ปั ญหาด้านบุคลากรและเครื อข่ายอาสาสมัคร ความต้องการของชุมชน
ไทย
2. การประเมินปั จจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็ นการพิจารณาถึงความพอเพียงของ
ณ บุคลากร (
ใหญ่ฯ วิทยากร เครื อข่ายอาสาสมัครและชุมชนคนไทย)
และแผนการดําเนินงาน
กําหนดรู ปแบบของโครงการ
3. การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการศึ กษาค้นหาข้อบกพร่ อง
จุดอ่อนหรื อจุดแข็งของกระบวนการบริ หารจัดการโครงการ วิธีการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของ
ปั จจัยนําเข้า การมี ส่วนร่ วมของอาสาสมัครและคนไทย โดยจะวิเคราะห์ ว่าการดําเนิ นโครงการ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
ควบคุมการดําเนินโครงการ
4. การประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ นการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผลของ
ยบเทียบกับวัตถุ ประสงค์
12
คื อ เกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เกณฑ์ประสิ ทธิ ผล เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ค วามพึงพอใจ เกณฑ์ความเป็ นธรรม และเกณฑ์
ความก้าวหน้า
ช่วยในการตัดสิ นใจ
เลิกล้มไป

12

วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล 2541: 44
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เภท
ของการตัดสิ นใจและการนําไปใช้ประโยชน์
ประเภทการประเมิน
ประเภทของการตัดสิ นใจ
การประเมินด้านบริ บท
การวางแผน
(Context Evaluation)
(Planning Decision)
การประเมินปั จจัยนําเข้า
(Input Evaluation)
โครงสร้างของโครงการ
(Structuring Decision)
การประเมิน
กระบวนการ
ไปปฏิบตั ิ (Implementation
(Process Evaluation)
Decision)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
โครงการ (Recycling Decision)

การนําไปใช้ ประโยชน์
ใช้กาํ หนดนโยบายหรื อเป้ าหมาย
กําหนดโครงสร้างการดําเนินงาน
ยุทธวิธี วิธีการและแผนการ
ดําเนินงาน
ติดตามและกํากับการดําเนินงานตาม
แผน ปรับปรุ งวิธีการดําเนิ นงาน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ยุติ ชะลอ หรื อขยายโครงการ
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CIPP และประเภทของการตัดสิ นใจดังกล่าว
ข้างต้น นํามาแสดงเป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ได้ดงั
แผนภาพ 1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเภทของการประเมินตามแบบจําลอง CIPP
และการตัดสิ นใจ
ประเภทของการประเมิน
การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

ประเภทของการตัดสิ นใจ
/ กําหนดจุดมุ่งหมาย
(Planning Decision)

การประเมินปัจจัยนําเข้ า
(Input Evaluation)

การ / ยุทธวิธี
ให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย (Structuring Decision)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

(Implementation Decision)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจว่าโครงการควรล้มเลิก
/ขยายผล (Recycling Decision)

2.4

สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์13 ได้ใช้แบบจําลอง CIPP ประเมินโปรแกรมการประชุ มปฏิ บตั ิการ
“การประเมินผลการเรี ยนของนิ สิต”
5-7 สิ งหาคม 2520 โดยการสังเกตการประชุมแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์คณาจารย์ผเู ้ ข้า
ประชุ ม และประธานอนุ ก รรมการจัด การประชุ ม อย่า งไม่ เ ป็ นทางการ การศึ ก ษาเอกสาร การ
วิเคราะห์แบบสํารวจความ

13

สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ 2544: 313 – 357
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2.4.1 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการประชุมมีความเหมาะสมครอบคลุม
2.4.2
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประชุม
2.4.3 การดําเนินกิจกรรมการประชุม
2.4.3.1 กิจกรรม
ได้แก่ การบรรยายหลักการและทฤษฎีก่อน
ประสบการณ์ตรง
2.4.3.2 การบรรยายของวิทยากรมีความเหมาะสม วิทยากรบรรยายได้ตรงตาม
2.4.3.3 การตอบปั ญหาของวิทยากรมีความเหมาะสม วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผู ้
2.4.3.4 การใช้เวลาแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม แม้วา่ เวลาจํากัด
2.4.3.5 วิ ท ยากรและคณะอนุ ก รรมการจัด การประชุ ม รั บ ฟั ง ปั ญ หา และ
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าประชุมเป็ นอย่างดี
2.4.3.6 ผูเ้ ข้าประชุมส่ วนใหญ่มีความสนใจในกิจกรรมการประชุ มเป็ นอย่างมาก
สังเกตจากจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และความกระตือรื อร้นในการซักถาม
2.4.3.7
2.4.3.8 โสตทัศนูปกรณ์มีจาํ นวนเพียงพอ และเหมาะสมกับชนิดของกิจกรรม
2.4.3.9
2.4.3.10 การประเมินทําได้เฉพาะการตอบแบบสอบถาม แต่ไม่สามารถทําการ
ประเมิ
2.4.3.11
7,628 บาท
ผลของการประชุมและข้อเสนอแนะ
1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโปรแกรมการประชุม
2) ข้อเสนอแนะ การประชุ มปฏิบตั ิการในแต่ละวันควรมีกิจกรรมหลายกิจกรรมสลับกัน
3 หรื อ 4 วัน
ทางด้านการประเมินผลการเรี ยนของคณาจารย์
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2.5

เข้มแข็ง
มีลกั ษณะ
ของการรวมตัวกันเป็ นปึ กแผ่น มีความสามัคคี ไว้วางใจกัน ช่ วยเหลื อ แบ่งปั น อี ก ยังสามารถ
ชุ มชนยังสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง หรื อรวมตัวกัน
ในขณะเดี ยวกัน
ชุมชนเองก็
ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
โดยอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้และสร้างภูมิปัญญาของตนเอง

ใหม่หรื อการบริ หารแบบเปิ ด การประเมินโครงการโดยใช้แบบจําลอง CIPP เป็ นการประเมิ น
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)
ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Input)
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจผูบ้ ริ หารโครงการ
ประสงค์ การกําหนดรู ปแบบ
โครงการ
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัดสิ นใจใช้ต่อไป
ไม่

ใช่
ใช่

การประเมินผลบริ บท

ตัดสิ นใจ

กําหนดปัญหา
และวัตถุประสงค์

พอใจปัญหา
ปรากฎหรื อไม่
ไม่
ประเมินผล
ปัจจัยนําเข้า

ไม่

ค้นหายุทธวิธี

ใช่
ใช่

นําไปใช้ในโครงการ
ใช่

ต้องการพัฒนา
วิธีการดําเนิน
โครงการหรื อไม่

ใช่

การประเมินกระบวนการ
และผลผลิต

ยกเลิก

ไม่

โครงการมีคุณค่า

ไม่

ไม่

พอใจในการ ใช่
ปฏิบตั ิหรื อไม่

ยังต้อง
แก้ปัญหา

3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา

(Summative Evaluation) คือเป็ นการประเมิน

CIPP ของ Stufflebeam เสนอวิธีการประเมิน
ตามแบบจําลอง CIPP การศึกษาจะประเมินโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งใน 4 ด้าน
3.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context)
ได้แก่
3.1.1.1 ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนไ
โดยพิจารณาว่า
ประเมินปั ญหาและความต้องการ
ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อไม่
อย่างไร
3.1.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยพิจารณาว่า
ตอบสนอง
และสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของชุมชนไทย
นโยบาย
ของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ต่างประเทศให้เข้มแข็งหรื อไม่ อย่างไร
3.1.2 การประเมินปั จจัยนําเข้า (Input) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง ความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของทรัพยากร
งานตามโครงการฯ
ปั จจัยนําเข้า ได้แก่
3.1.2.1 ความรู ้ความสามารถของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ และวิทยากร
3.1.2.2
ะองค์กร Friends
3.1.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
3.1.2.4
3.1.2.5 ลักษณะการจัดห้องอบรม
3.1.2.6 งบประมาณ
3.1.3 การประเมินวิธีการดําเนิน (Process) พิจารณา
ในระหว่างการดําเนิ นโครงการฯ ตลอดจนวิธี
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หรื อไม่
3.1.3.1
3.1.3.2 การนําเสนอ
3.1.3.3 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6 ความสนใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
3.1.4. การประเมินผลผลิต (Products)
3.1.4.1
3.1.4.2 การนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์
3.1.4.3 ภาพลักษณ์ ของรั ฐบาลไทย
สารส
ฯ จะช่วยกระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุ ล
ทําให้ทราบ
ว่าโครงการฯ มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 ประชากร
ประชากร
3.2.1.1 กลุ่ม
เข้ารับการอบรม
วากายามา จังหวัดวากายามา อําเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต นครโอซากา จังหวัดโอซากา รวม 186 คน
3.2.1.2 กลุ่มวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ได้แก่ แม่ชีศนั สนี ย ์ เสถียรสุ ต จิตแพทย์
คื อ
และนายแพทย์พ ลภัท ร์ โล่ เสถี ย รกิ จ ผูช้ ่ วยวิท ยากรคื อ
นางสาวพรรณวดี อมรมณี กุล และนางณริ ศรา เฟลชแมน
3.2.1.3 กลุ่ม
ได้แก่ นายวิศิษฎ์ ภูทตั โต หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการ 4 และ
นายอนุ ชา กรานแก้ว ผูจ้ ดั รายการ สถานี โทรทัศน์ NBT1 และนางจรัสมงกุฎ พัฒนพัชร
นิตยสารคู่สร้าง คู่สม
3.2.1.4 กลุ่ม
มี
1

ปั จจุบนั คือ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ
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ผูบ้ ริ หาร ผูร้ ับผิดชอบโครงการฯ2 และผูเ้ ข้ารับการอบรม
3.2.1.5 กลุ่มข้าราชการกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่าง
ภารกิจการส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ
3.2.1.6 กลุ่มข้าราชการ
อซากา
กอบด้ว ยสํ า นัก งานส่ ง เสริ ม การค้า ในต่ า งประเทศ สํา นัก งานเศรษฐกิ จ การลงทุ น การ
สํานักงานนครโอซากา และบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
3.2.1.7
และดําเนินโครงการฯ
ได้สนทนาหารื อด้วยในโอกาสต่างๆ
3.2.1.8 กลุ่มอาสาสมัครและองค์กร Friends
คําแนะนําแก่ชุมชนไทยและผูฝ้ ึ กงานตามลําดับ
จัดโครงการฯ
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษา
3.2.2.1
อําเภอวากายามา จังหวัดวากายามา อําเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต นครโอซากา จังหวัดโอซากา
จํานวนรวม 186 คน สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้แจกแบบประเมินผลโครงการฯ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม
และรวบรวมแบบประเมินผลโครงการฯ คืน
โครงการฯ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้รับแบบประเมินผลโครงการฯ กลับคืนมารวม 62 ชุด การศึกษาจึงใช้
ตอบแบบประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าวเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ การศึกษาใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงดัง
1) กลุ่มวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ประกอบด้วยแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
รวม 4 คน
2) กลุ่ม
ประกอบด้วยนายวิศิษฎ์ ภูทตั โต หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการ 4 และ
นายอนุชา กรานแก้ว ผูจ้ ดั รายการ สถานีโทรทัศน์ NBT รวม 2 คน
3) กลุ่ม
กับโครงการฯ คือ นายสุ พจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุ ลใหญ่ นายปั ฐม์ ปั ทมจิตร กงสุ ล
2

ผูร้ ับผิดชอบโครงการฯ คือ
นายคมสัน ยะจา

รองกงสุลใหญ่ฯ นายพร้อมพล สด
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นายพร้อมพล

นายคมสัน ยะจา
รวม 4 คน
4) กลุ่มข้าราชการ
งานส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชนไทยในต่างประเทศคือนายเชต ธี รพัฒนะ รองอธิ บดี กรมการ
กงสุ ล3 นายมนชัย พัชนี ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ รวม
2 คน
5) กลุ่มข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา คือนางสาวสิ ริพรรณ
ลิ ขิตวิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ และนางสาวรุ่ ง กาญจน
วิโรจน์ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานโอซากา รวม 2 คน
6) กลุ่มอาสาสมัครและผูเ้ ข้ารับการอบรม คือนางศิริพร มินากาวา จากจังหวัด
วากายามา นายยูจิ คิมุระ จากจังหวัดโอซากา นางวาสนา วิจกั ขณาลัญน์ จากจังหวัดเกียวโต และนาง
สุ ภทั รา คาวาคิตะ นายกสมาคมผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคันไซ
3.2.2.3 ตัว
และรับผิดชอบ
ดู แลงานการกงสุ ล โดยเป็ นการให้ ข ้อมู ลประกอบการวิ เคราะห์ จากการสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วม
(Participant Observation)
3.3

รศึกษา
3.3.1 แหล่ ง ข้อมู ล ปฐมภู มิ คื อ ผูเ้ ข้า รั บ การอบรม วิทยากร ผูช้ ่ วยวิท ยากร

ต่างประเทศ ข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา และตัวผูศ้ ึกษา
3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสาร
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ข้อเสนอขออนุมตั ิโครงการฯ การรายงานผลการดําเนินโครงการฯ รายงานงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานกงสุ ล ปี งบประมาณ 2552 บทความในนิตยสารคู่สร้าง คู่สม และ
รายการสารคดี “เส้นทางแห่งแสงธรรมในดินแดนซากุระ” ของสถานีโทรทัศน์ NBT
3.4

3

ทําการสัมภาษณ์ ตําแหน่งปัจจุบนั คือเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
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3.4.1 แบบประเมินผลโครงการฯ4
3.4.1.1 การจัดเตรี ยมการฝึ กอบรม
3.4.1.2
3.4.1.3 การประเมินวิทยากร
3.4.1.4
และใช้
ปี งบประมาณ 2551 รวมถึงการดําเนิ นโครงการฯ ในปี งบประมาณ 2552 ด้วย การจัดแบ่งและการ
เรี ย งลํา ดับ หัว ข้อ ในแบบประเมิ น ผลโครงการฯ อาจไม่ ต รงกับ การเรี ย งลํา ดับ ด้า นต่ า งๆ ของ
การศึกษาตามแบบจําลอง CIPP
การศึกษาจะนําเอาสารสนเทศดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยจัดเรี ยงหัวข้อตามแบบจําลอง CIPP
3.4.2 แบบสัมภาษณ์5 แบ่งออกเป็ น 4
ครอบคลุม
4 ด้าน
คือ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
3.4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมของผูศ้ ึกษาในช่วง
4 แห่ ง

3.5 วิธีการวิเคราะห์ และประมวลผล
3.5.1 สําหรับแบบประเมิ นผลโครงการฯ การศึ กษาจะจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์
3.5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบประเมิ น ผลโครงการฯ โดยพิจารณา
3.5.1.2
ระดับการประเมิ น
ควรปรับปรุ ง
ให้ 1 คะแนน
ระดับการประเมิ น
พอใช้
ให้ 2 คะแนน
ระดับการประเมิ น
ดี
ให้ 3 คะแนน
ระดับการประเมิ น
ดี มาก
ให้ 4 คะแนน
การศึ กษาจะนํา ข้อมูลด้านบริ บท ด้านปั จจัย นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต
4
5

ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
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ได้จาก
ฐานนิ ยม ร้ อยละ และค่

เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)

มาหา

ด้านบริ บท

ค่า

1.00 – 1.99
2.00 – 2.79 หมายถึ ง สอดคล้องน้อย
2.80 – 3.39 หมายถึ ง สอดคล้องมาก
3.40 – 4.00 หมายถึ ง สอดคล้อง

ด้านปั จจัย นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต
1.00 – 1.99 หมายถึ ง เหมาะสม
2.00 – 2.79 หมายถึ ง ไม่ค่อยเหมาะสม
2.80 – 3.39 หมายถึ ง เหมาะสมมาก
3.40 – 4.00 หมายถึ ง เหมาะสม
(Open-ended)
การศึกษาจะทําการวิเคราะ
จัดกลุ่ม และหาฐานนิ ยม (Mode) ของข้อเสนอแนะในแต่ละ
กลุ่มแล้วสรุ ปเป็ นภาพรวมด้วยการพรรณนา
3.5.2 สําหรับในส่ วนของการสัมภาษณ์ การศึกษาจะวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะ
แล้วจัดกลุ่มคําตอบในแต่ละประเด็น
และอธิ บายประกอบกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากใบประเมินผล
โครงการฯ ด้วยการพรรณนา

4
ผลการศึ กษาวิจัย
ใน
ปี งบประมาณ 2552
7-13 พฤศจิกายน 2551 อําเภออิโนะชิ มา จังหวัดฮิโรชิ มา อําเภอ
วากายามา จังหวัดวากายามา อําเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต และนครโอซากา จังหวัดโอซากา โดย
ใช้แบบจําลอง CIPP
โครงการฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต
การประเมินผลโครงการฯ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง 18 คน1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant
Observatory) ของผูศ้ ึกษา
นโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ บทความในนิ ตยสารคู่สร้ าง คู่สมและรายการสารคดี “เส้นทางแห่ งแสง
ธรรมในดินแดนซากุระ” ของสถานี โทรทัศน์ NBT
31 ธันวาคม
2551
ค่า
ของข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการฯ ดัง
2
2

หัวข้อการประเมิน

ดี มาก

ดี

23
37.10%
41
66.13%
32
51.61%

25
40.32%
19
30.64%
21
33.87%

ระดับความพึงพอใจ
ควร
พอใช้

ร้ อยละ

ปรั บปรุ ง

1. การจัดเตรี ยมการฝึ กอบรม
1.1 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
1.2
1.3 ลักษณะการจัดห้องสัมมนา

1

13
20.97%
2
3.23%
9
14.52%

ภาคผนวก จ.- ภาคผนวก น. สรุ ปสาระสําคัญการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

1
1.61%
0

3.13

100.00

3.63
100.00

0

3.37
100.00

28
หัวข้อการประเมิน
1.4
1.5
2.
2.1
อบรม

เข้ารับการ

2.2
2.3
งกับความต้องการและความ
สนใจ
2.4
ประโยชน์ได้
2.5

ระดับความพึงพอใจ
ควร
พอใช้

ดี มาก

ดี

ร้ อยละ

24
38.71%
30
48.39%

24
38.71%
25
40.32%

12
19.35%
6
9.68%

2
3.23%
1
1.61%

3.13

28
45.16%
40
64.51%
33
53.23%
39
62.90%
24
38.71%

23
37.10%
20
32.26%
27
43.55%
22
35.49%
33
53.23%

10
16.13%
2
3.23%
1
1.61%
1
1.61%
4
6.45%

1
1.61%
0

3.42

1
1.61%

3.29

33
53.24%
33
53.23%
43
69.35%
39
62.90%
46
74.20%

26
41.93%
27
43.54%
13
20.97%
20
32.27%
15
24.19%

3
4.83%
2
3.23%
6
9.68%
3
4.83%
0

0

3.48

ปรั บปรุ ง

100.00
3.35

100.00

100.00
3.61
100.00

1
1.61%
0

3.48

100.00

3.61
100.00
100.00

3. การประเมินวิทยากร
3.1 การเตรี ยมตัวและบุคลิกภาพเหมาะสม
3.2
3.3 การนําเสนอน่าสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน
3.4 เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามและตอบคําถาม
ชัดเจน
3.5 วิทยากรมีความรู ้ ความสามารถ

100.00
0

3.50

0

3.60

100.00
100.00

0

3.58

1
1.61%

3.71

100.00
100.00
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4.1 ผลการศึ กษาด้ านบริ บท
4.1.1 การประเมิ นปั ญหาและความต้องการของชุ มชนไทย

กอปรกับสถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีการ
ต่างๆ
ให้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ทราบปั ญหาและความต้องการของชุ มชนไทยได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง

สถานกงสุ ลใหญ่ฯ พบ ได้แก่
การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว ยาเสพติด การติดสุ รา การ
ติดการพนัน โรคเอดส์ การขายบริ การทางเพศ
ยืมสิ น
นอก
บางคนมีปัญหาแต่ไม่ตระหนักหรื อไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา และ
บางคนยังสร้างปั ญหาให้ อีกด้วยโดยไม่รู้ตวั สถานกงสุ ลใหญ่ฯ และอาสาสมัครจะหารื อกัน
หรื อ
อยูเ่ สมอ
ตวิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สํานักงาน
ส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา กล่าวว่า “โครงการฯ มี ความสอดคล้องกับความ
งกําลังมี ปัญหา บางคนอาจไม่รู้ว่า
ต
าดูพฤติกรรมของตนเอง”2
สถานกงสุ ล ใหญ่ฯ ได้วิเ คราะห์ แ ละหารื อ กับ อาสาสมัค รและวิท ยากรถึ ง ปั ญ หาและ
ในการกํา หนดหัว ข้อ ของการ
บรรยายและกิ จกรรม
หัว ข้อในการบรรยายและกิ จกรรมประกอบด้ว ย
1)
วัฒนธรรม 2)
3) การทํางานอย่างเป็ นสุ ข 4) การ
5) การดู แลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพใจ 6) โทษของการคบคนพาล
7)
8) โทษของการเล่นการพนัน 9) การผ่อนคลายความเครี ยด และ 10) การ
ดูแลใจตนยามฉุ กเฉิ น
ยัง
การจัดการการเงินและการสร้างประชาคมในภายหลังอีกด้วย
ต้องการของชุมชนไทย
2

จ

25 มิถุนายน 2552

30
นายเชต ธี ร ะพัฒ นะ รองอธิ บดี กรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศให้ความเห็ นว่า “ชี วิตความเป็ นอยู่ของหญิงไทยในสังคม ( ) ถูก
”3
นางสาวพรรณวดี อมรมณี กุล ผูช้ ่วยแม่ชีศนั สนี ย ์ เสถียรสุ ต เห็ นว่า “โครงการดู แลตนจน

สติ ปัญญาในการแก้ปัญหาและดําเนิ นชี วิ ต”4
ผลจากการตอบแบบประเมินผลของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ค่า 3.48
ว่า โครงการฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
แบบสอบถาม พบว่า ร้ อ ยละ 53.23
ร้ อยละ 43.55
1.61
4.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โครงการฯ มี วตั ถุ ประสงค์ ชัดเจนคื อ 1)
ร้างชุ มชนไทยให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ ดูแล
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) พัฒนาศักยภาพของคน
3)

ภาพลัก

เป็ น
และ 4)

สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ให้

ความ
วัตถุ ประสงค์ดงั กล่ า วเป็ นการสนองตอบมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
6
พ.ศ. 25505 นโยบายของรั ฐบาลไทยในปั จจุ บนั
และ
3

25 มิถุนายน 2552
24 มิถุนายน 2552
5
มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไว้อย่างชัดเจนใน ว่า “รัฐจะต้องให้ความคุม้ ครอง
4

31
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ7 มุ่งเสริ มสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง และ
ให้ความคุม้ ครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
ไทย
หลักการคือ การดําเนิ นการตาม
รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ในด้าน
ความพยายามแก้ไขปั ญหาของชุมชนไทย โดยคํานึงถึงความต้องการของชุมชนไทยด้วย
นายเชต ธี ระพัฒนะ รองอธิ บดี กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุ นการ
ดําเนินโครงการฯ โดยกล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของโครง
ถานกงสุ ล
ใหญ่ฯ คือ
”8
ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนายสุ พจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุ ลใหญ่ ณ
กล่าวว่า จุดประสงค์ของโครงการฯ คือ “
ร่ างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คล้ายๆ กับการติดอาวุธทางปั ญญาและจิตใจให้กบั เขา
”9
4.2 ผลการศึ กษาด้ านปั จจั ยนําเข้ า
แผนงานของโครงการฯ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับ ทรั พ ยากร
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ”
6
ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี (
)
29 ธันวาคม
2551 ในส่ วนของนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศระบุวา่ รัฐบาลมีนโยบาย “คุม้ ครองและ
ส่งเสริ มสิ ทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และ สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ’’
7
ข้อ 9 ของยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศคือ การเสริ มสร้างความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มกันของ
(Thainess)
/

สาธารณะต่อท้อง
8
9

”
25 มิถุนายน 2552
24 มิถุนายน 2552
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ทรัพยากรดังกล่าว

ฯ

4.2.1 ความรู ้ความสามารถของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ และวิทยากร
1) สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีภารกิจโดยตรงในการคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของ
สถาน
กงสุ ล ใหญ่ ฯ มี ฝ่ ายงานกงสุ ล
ชอบภารกิ จดัง กล่ าว ฝ่ ายงานกงสุ ล จะคอยสอดส่ องดู แล
ติดตามความเป็ นอยู่ของชุ มชนไทยอย่
รับคําร้ องเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษาและความ
ชุ มชนไทย
ทํางานร่ วมกันอย่างแข็งขัน จึงทําให้ทราบปั ญหาและความต้องการของ
ชุมชนไทย ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
จัดโครงการฯ
2550
สถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ ได้
ประสบการณ์ และได้ใช้ประสบการณ์ดงั กล่าวตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้ารับการ
ยวข้อง
ฯ มา
โดยตลอด
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จึ งมี ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นการดําเนิ น
โครงการฯ
2) วิทยากร ประกอบด้วย
- จิตแพทย์จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข 2 คน สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
ได้ติดต่อขอความร่ วมมือจากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขผ่านกรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
นายแพทย์ 10 วช.
กรมสุ ขภาพจิตและนายแพทย์พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ 8 กรมสุ ขภาพจิต เข้าร่ วม
โครงการฯ
จิตแพทย์
เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี
ให้ความรู ้และคําปรึ กษา
2551 จึง
คนไทย ทําให้มีความยืดหยุน่ สามารถปรับหัวข้อ สาระและวิธีการดําเนิ นกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
- แม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต เป็ นผู ้ มีความรู ้ทางธรรมเป็ นอย่างดี และ
เสถี ย รธรรมสถาน แม่ ชี ศ ัน สนี ย ์ เสถี ย รสุ ต ได้เ ผยแพร่ ห ลัก ธรรมและแนวการปฏิ บ ัติ ต นแก่
ะเทศมาเป็ นนาน ชุ ม ชนไทยมี ศ รั ท ธา และให้ค วามนับ ถื อแม่ ชี
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ศันสนีย ์ เสถียรสุ ตเป็ นอย่างมาก
นายวิศิ ษ ฎ์ ภู ทตั โต หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการ 4 สถานี โทรทัศ น์ NBT ให้ค วามเห็ นว่า
“
”10 และนางสาวพรรณวดี อมรมณี กุ ล ผูช้ ่ ว ยแม่ ชี ศ ัน สนี ย ์ เสถี ย รสุ ต ได้ใ ห้
“
นายแพทย์พ ล

”11
2 คณะผู้ทาํ งาน

การอบรม

มได้ให้ความเห็ นว่า “ถ้าเอ่ยเพียงว่า
ให้พบจิตแพทย์ คนไทยไม่มากันหรอกค่ะ เขาจะคิดเอาเองว่า “
โรคจิตทําไม”
ทาง
พ้น ทุ ก ข์ ใ ห้ คนไทยถึ ง จะมุ่ ง เข้ า มา......
ยอมเข้า มา จิ ต แพทย์ก็ จ ะได้โ อกาสเข้า ร่ ว ม
บําบัดรั กษาอาการเจ็บป่ วยทางจิ ตใจไปด้วยในเวลาเดี ยวกัน
“กุศโลบาย” คื อ “
กุศล” สําหรับเขา”12
10
11
12

จากกา
จรัสมงกุฎ. 2551: 31

25 มิถุนายน 2552
24 มิถุนายน 2552
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จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรม เห็

มีเพียงร้อยละ 24.19 และร้อยละ 1.61
ระดับเหมาะสมและระดับต้องปรับปรุ ง
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
สวัสดี ”
การอบรม ได้แสดงความเห็นว่า

3.71
74.20 เห็น
อย่าง
ใน
“ธรรม
ในแม่ชีศนั สนี ย ์ เสถี ยรสุ ต ผูเ้ ข้ารับ
13

3 ผู้เข้ ารับการอบรม

4.2.2 อาสาสมัคร

และองค์กร Friends
และองค์กร Friends ให้ความร่ วมมือและประสานงานอย่าง

การเตรี ยมอาหารว่า ง อาหารกลางวัน
สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและคณะวิทยากร การประชาสัมพันธ์และเชิ ญชวน
ทราบกําหนดการ และวิธี
13
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อาสาสมัค รและองค์ก ร Friends มี ค วามคุ ้นเคย
เดิ นทางไป-มาได้สะดวก และ

เฉพาะ

และรู ้ จ ัก

ไม่สูงเกิ นไปนัก
อาสาสมัครและองค์กร Friends รู ้จกั ใกล้ชิด
จึงสามารถเชิ ญชวนและ
ฯ

เองโดยลําพังได้
องค์กร Friends จึงต้องอธิ บายวิธีการเดินทางให้แต่ละรายอย่างละเอียด โดย
องค์กร Friends ยังจัดรถรับ-ส่ งผูร้ ่ วมโครงการฯ ระหว่าง
อาสาสมัครต้องโทรศัพท์บอกทางเป็ น

ระยะๆ
อาสาสมัครและองค์กร Friends
ประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกให้แก่
ชุ มชนไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นผู ้
เป็ นอย่างดี อาสาสมัครและองค์กร Friends
แ
และองค์กร Friends
อย่างไรก็ตาม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ยัง
ให้มาก
สามารถกระจายข้อมูล
ยังคนไทย
ไม่มีอาสาสมัครจะไม่ค่อยทราบกําหนดการจัดโครงการฯ
ไม่มีโอกาสได้
ติดต่อ รู ้ จกั หรื อพบคนไทยค
จึ งไม่ทราบประกาศ
การจัด
โครงการฯ ในเว็บไซต์ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ14
4.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
หลังจากสถานกงสุ ลใหญ่ฯ สามารถกําหนด
สถาน
กงสุ ลใหญ่ฯ จะจัดทําประกาศรายละเอี ยดโครงการฯ แล้ว ประชาสัมพันธ์ โดย 1)
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ 2)
ประกาศในเว็บไซต์ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ
14

เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่คือ www.thaiconsulate.jp งจะลงประกาศกิจกรรมต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
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3)
จํานวนมากแล้ว

และ 4) จัดทําสําเนาประกาศ
ร้านอาหารไทย วัดภาวนาโอซากา สมาคมนักเรี ยน
แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย

ทราบต่อไป
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์โครงการฯ ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน
ประสบการณ์ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ พบว่า 1

จาก
น้านาน

อาสาสมัครและคนไทยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในลักษณะการบอกเล่าแบบปากต่อปาก ชักชวน
และนัด หมาย
ด้ว ยกัน
น
ผลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้ารับการอบรม
เวลาการประชาสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 3.13
ว่า ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์เหมาะสมมาก
รายละเอี ย ด พบว่ า ผู ้เ ข้า รั บ การอบรมร้ อ ยละ 37.10 เห็ น ว่ า ระยะเวลาการ
ละ 40.32 เห็ นว่าระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ดี
ร้ อยละ 20.97 และร้ อยละ 1.61 เห็ นว่า ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใจและต้อง
ปรับปรุ งตามลําดับ
4.2.4 ความเหมาะสมของ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ติดต่อประสานงานกับอาสาสมัคร
และองค์กร Friends
ผูเ้ ข้ารับการอบรม สามารถเดิ นทางมาได้สะดวก และมี
าร
อบรม และรั บ ประทานอาหารกลางวันได้ โดยอาจจะเป็ นห้อ งเดี ยวกันหรื อแยกกันก็ได้ มี ความ
สะอาดและปลอดภัย
สามารถจั
ได้
นับว่า มี ค วามเหมาะสม เพราะสามารถจัดหา

ช้จ่า ย
26,000 เยน หรื อ 7,800 บาท
จัดการอบรม
จัดการอบรม

ของโครงการฯ รวม

ห้องประชุ มเมืองอิ โนะชิ มา
คื อ วากายามาคัง (Wakayama kan)
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จัดการอบรม

Regina Kyoto
อบรม
ของสถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ
สามารถรองรั บจํานวนผูเ้ ข้ารั บการอบรม ได้อย่างเพียงพอและสามารถดําเ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ และคณะวิทยากรได้วางแผนไว้
4

5 สถาน

มา

จัดการ
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6

7

โครงการฯ แต่ละแห่งมีความ
ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้สึกเป็ นกันเองและสามารถบอกเล่าปั ญหาต่างๆได้อย่างไม่เขินอาย 15
จากแบบประเมินผลโครงการฯ
15

29 มิถุนายน 2552
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ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีค่าเท่ากับ 3.63
ความเหมาะสม
มาก โดยแยกได้วา่ ร้อยละ 66.13 และร้อยละ 30.64 ของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจห้อง
3.23
ในระดับพอใช้
4.2.5 ลักษณะการจัดห้องอบรม
หากเป็ นไปได้ สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จะใช้ห้องขนาดใหญ่ห้องเดี ยว แล้วแบ่งออกเป็ นสอง
และทํากิ จกรรม
และอาหารกลางวัน
รั
สามารถ
อาหารว่างและอาหารกลางวันไปพร้อมกันได้
8 ห้ องรับประทานอาหาร

มา

ลักษณะการจัดห้องอบรมถือว่า มีความเหมาะสมมาก เพราะสามารถดําเนิ นการได้ในห้อง
มี
ขวาง
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นวงกลม
กระดานไวท์บอร์ ด ฉายวีดิทศั น์ ทํากิจกรรม
รับประทานอาหารว่าง และอาหารกลางวันได้
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สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการฯ
3.37 หมายความว่า ลักษณะ
การจัดห้องอบรมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมร้อยละ 51.61 เห็นว่า ลักษณะการ
จัดห้องอบรมอยูใ่ นระดับดีมาก ร้อยละ 33.87 เห็นว่า ลักษณะการจัดห้องอบรมอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ
14.52 อยูใ่ นระดับพอใช้
อย่างไรก็ตาม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ยังมีประเด็นสําคัญ จะต้องนําไปพิจารณาประกอบการ
แยกต่างหาก
หากมีเด็กจํานวน
อําเภอวากายามา จังหวัดวากายามา
มารดา
มาเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องพาลูกๆ มาด้วย
ม่มีใครช่วย
ดู แล เด็
กัน
ทํา ให้ไม่ สามารถเข้าร่ วม
กิ จกรรมของโครงการฯ ได้
เป็ นเวลานาน
อาจกวนมารดา
รบเร้าให้กลับ หรื อเล่นกันเองแล้วส่ งเสี ยงดัง จนรบกวนการอบรม
สถานกงสุ ลใหญ่ ฯ และวิท ยากรได้แก้ปั ญหาเฉพาะหน้า
ประโยชน์จากโครงการฯ โดยการ
ในทันที โดยขอให้นางณริ ศรา
สอนและการจัดกิ จกรรม
สอดแทรกแนวคิ ดเชิ งธรรมะสําหรั บเด็ก นําเด็กๆ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ เป็ นล่ามภาษาไทยเสถียรสุ ต ได้พดู คุยกับเด็กๆ ผลป
วมกับ
และหลักการง่ายๆ ในการ
9-10
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11-12

4.2.6 งบประมาณ
กระทรวงการต่า งประเทศอนุ ม ัติ ง บประมาณสํา หรั บ โครงการดู แ ลตนจนเข้ม แข็ง ใน
ปี งบประมาณ 2552 เป็ นเงิ น 1,519,299.90 บาทหรื อ 5,064,333.00 เยน สถานกงสุ ล ใหญ่ฯ ใช้
จ่ายไป 1,376,608.20 บาท หรื อ 4,588,694.00
1 บาทต่อ 0.30 เยน จึ ง
นับว่า งบประมาณสําหรับโครงการฯ มีความเหมาะสมและเพี ยงพอ
ค่าใช้จ่ายดังกล่ าวแยก
วิทยากร 3 คน ผูช้ ่ วยวิทยากร 1 คน
3 คน
ของคณะผูท้ าํ งาน ค่าเดิ นทางของ
ผูท้ าํ งาน ค่า อาหาร
กลางวันและอาหารว่างของผูเ้ ข้ารั บการอบรม ค่า เช่ า ห้องอบรม
ให้คนไทย ค่าส่ งไปรษณี ย ์และค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
ปี งบประมาณ 2553 เป็ นต้นไป ขอให้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ดําเนิ นโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของ
ฯ
ยัง ไม่ สามารถวางแผนงานสํา หรั บ โครงการฯ ในปี งบประมาณ 2553 ได้ การเจี ย ดจ่า ยจาก
งบประมาณปกติจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นภารกิจปกติของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ และสถานกงสุ ล
ใหญ่ฯ จะต้องศึกษาความเป็ นไปได้ของหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณปกติกบั ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
โครงการฯ อย่างรอบคอบก่อนด้วย
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3 รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายสํ าหรั บโครงการฯ
รายละเอียด
ค่า
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ค่าเช่
ค่าวัสดุ
ค่าล่ วงเวลา
ค่า สาธารณู ป โภค (ค่า ธรรมเนี ย ม
ธนาคาร และค่าไปรษณี ย ์)
ค่า ใช้จ ่า ยเบ็ด เตล็ด (ค่า วีซ ่ า วิท ยากร
)
รวม

จํานวนเงิ น (เยน) จํานวนเงิ น (บาท)
2,668,538
800,561.40
743,400
223,020
279,463
83,838.90
735,235
220,570.50
26,000
7,800
114,298
34,289.40
6,500
1,950
1,760
528
13,500

4,050

4,588,694

1,376,608.20

4.3 ผลการวิเคราะห์ ด้านกระบวนการ
4.3.1
งสามท่า นและสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ
ปั ญหาและความต้องการของชุ ม ชน ลัก ษณะของชุ ม ชน
สถานะทางสังคม
การศึ กษาและอาชี พ
โดยจิ ตแพทย์จะเน้น
เสถี ยรสุ ต จะเน้นด้านธรรมะ
ผูเ้ ข้ารั บการอบรม
ต้อง
ทํางานหนักตลอดวัน
ดี นัก แต่ผูค้ ุ ม งานเป็ นชาว
ชมผู ้
ฝึ กงานชาวไทยว่ามี ความขยันขันแข็ง อดทน สุ ภาพ เรี ย นรู ้ ง านได้เร็ ว
งานโดยไม่ แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
มา
จึ ง ทํา
ให้ไม่สามารถไปทํางานในเช้าวันต่อมาได้ และไม่ได้แจ้งให้ผูค้ ุ ม งานทราบ
จากการพูดคุ ย กับ องค์ก ร Friends ทํา ให้ท ราบว่า ผูฝ้ ึ กงานบางคนยัง จับ
กลุ ่ ม เล่ น การพนัน
คนไทยจากนอกโรงงานมา
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เวลากลางคื น อี ก ด้ว ย
หลบหนี ไม่ยอมกลับไทย

จากนอกโรงงาน
การกระทําดังกล่ าวของผู ้

ฝึ กงานส่ ง

การทํางานอย่างเป็ นสุ ข
กาย สุ ขภาพใจ โทษของการคบคนพาล
คลายความเครี ยดและการจัดการการเงิน

การ
การดูแลสุ ขภาพ
โทษของการเล่นการพนัน การผ่อน

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
16
ทํางานกลางคืน
และร้ านนวด บางคนเลิ กงาน
ตอนเช้าตรู่ จึงเป็ นการทํางานอย่าง
ไม่มีเวลาดูแลสุ ขภาพของตัวเอง เงิน มาได้ก็ส่ง
แต่บางคนใช้เงินเกินตัว เล่นการพนัน
ทําให้ไม่สามารถเก็บ
ออมได้
บางคน
สมรสเอง จากครอบครัวและญาติของคู่สมรส
ลําพัง
ข้ามวัฒนธรรม
อย่างง่ายๆ โทษของการคบคนพาล
ผูเ้ ข้า รั บ การอบรม

การดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพใจ การคลายเครี ยด
โทษของการเล่นการพนัน วิธีผอ่ นคลาย
การดูแลใจตนยามฉุ กเฉิ นและการจัดการการเงิน
ส่ วนใหญ่ เ ป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ
กการปรับตัว

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ง
ในการอบรม

16

แอล
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การดูแลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ การคลายเครี ยดอย่าง
ง่ายๆ และการดูแลใจตนยามฉุ กเฉิ น
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
หลายมาก กล่ าวคื อ
โอซากา17
ร้านนวด และร้านสแน็ค จึงทําให้ปัญหาและความต้องการ
แตกต่างกันอย่างมาก
ผูเ้ ข้ารั บการอบรมซักถามปั ญหาและระบายความทุ กข์แล้ววิทยากรให้

และสอดคล้อ งกับ หัว ข้อ และความต้อ งการของผู เ้ ข้า รั บ การอบรม
ประเมิ นผลของโครงการฯ พบว่า
3.5
โดยร้ อยละ 53.23 และร้ อยละ 43.54
3.23.
นําเสนอสอดคล้องกับหัวข้อบรรยายในระดับพอใจ
4.3.2 การนําเสนอ

ผลจากแบบ

ดตัวเองโดยการเล่ า
(participatory learning) อาทิ การ
มี
เมตตา
ในช่ ว งเปิ ดการอบรม
ผูเ้ ข้ารั บการอบรม
มาจากตัณหา หากลด ละ เลิ กได้ ก็จะทําให้การดําเนิ นชี วิตมี ความสุ ข
17

ทีมประเทศไทย ณ นครโอซากา ประกอบด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ สํานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ
(มหาชน)
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ภาพ 13

แม่ชี ศ นั สนี ย ์ เสถี ย รสุ ตได้
สอนให้คนแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมี สติ ใช้วิธีประนี ประนอม และสร้ างสรรค์ อี กด้วย
14 - 15 วิทยากรนําเสนอด้ วยการบรรยาย
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16 - 17 การนําเสนอด้ วยกิจกรรม

ผูเ้ ข้ารับการอบรม

ฝึ กการดูแลเอาใจใส่

โดยการนวดไหล่

ของผูเ้ ข้ารั บการอบรมต่อการนําเสนอของวิทยากรมี ค่า 3.60
มี ค วามพึง พอใจ
มาก
ร้ อยละ 69.35
ง่ า ยและชัด เจน ร้ อ ยละ 20.97 เห็ น ว่า การนํา เสนอน่ า สนใจ และร้ อ ยละ 9.68 เห็ น ว่า การ
นําเสนออยู่ในระดับพอใช้
อย่างไรก็ตาม การนําเสน
หัวหน้า
ฝ่ ายจัด รายการ 4 สถานี โทรทัศ น์ NBT ได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะว่า “อาจต้องมี ก ารปรั บ ปรุ ง ใน
ก
”18
4.3.3 การเปิ ดโอกาสให้ซักถาม
ในระหว่างการบรรยายและการปฏิ บตั ิ กิ จกรรม วิท ยากรจะกระตุ น้ ให้ผูร้ ั บ การอบรมมี
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า รั บ การอบรม
ได้ร ะบายความทุ ก ข์แ ละปั ญ หาส่ ว นตัว ตลอดจนข้อ ขัด ข้อ งใจต่า งๆ ซัก ถามปั ญ หา และ
สึ ก มี ส่ ว นร่ ว ม และเป็ นการ
หากผูเ้ ข้ารั บการอบรม
ผูเ้ ข้า
รั บ การอบรมปรึ ก ษานอกเวลาบรรยายอี ก ด้ว ย อาทิ ช่ ว งพัก รั บ ประทานอาหารว่า งและอาหาร
กลางวน
นผูเ้ ข้ารั บการอบรม

18

25 มิถุนายน 2552
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คําแนะนําต่อด้วย
18 ผู้เข้ ารั บการอบรมซั กถามและขอรั บคําแนะนํา

วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้ารั บการอบรมซัก ถามและตอบคํา ถามอย่า งชัดเจนอย่า งมาก
ตอบคําถามชัดเจนมี ค่า 3.58
ร้ อยละ 62.90 ของผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมเห็ นว่า วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ซักถามและตอบคํา ถามชัดเจนดี ม าก ร้ อยละ 32.27 เห็ นว่า
วิท ยากรเปิ ดโอกาสให้ซ ัก ถามและตอบคํา ถามชัด เจนดี มี เ พีย งร้ อ ยละ 4.83 เห็ น ว่า การเปิ ด
สํ า หรั บ

แต่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว
4.3.4
เตรี ย มการและอํา นวยความสะดวกให้ ค ณะผู ้
ทํา งานและผูเ้ ข้า รั บ การอบรม การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า ตลอดระยะเวลาการดํา เนิ นโครงการฯ
นกงสุ ล ใหญ่ฯ อํา นวยความ

48

ทํา งานสามารถ

“
ได้จาก
เตรี ยมก

นายวิศิ ษ ฎ์ ภูท ตั โต หัวหน้า ฝ่ ายจัดรายการ 4 สถานี โทรทัศ น์ NBT ได้ใ ห้ค วามเห็ นว่า
ให้ความสนใจและความใส่ ใจกับโครงการฯ เป็ นอ
ดูแล และเอาใจใส่ ”19

3.35
รั บการอบรมมี ความพึงพอใจมาก ร้ อยละ 48.39 และร้ อยละ 40.32 ของผูเ้ ข้า รั บ การอบรมเห็ น
ร้ อยละ 9.68 และร้ อยละ 1.61 เห็ นว่า การอํา นวยความสะดวกของสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ อยู่ใ น
ระดับพอใช้ และต้องปรั บปรุ ง ตามลําดับ
4.3.5 ระยะเวลา ใช้ในการอบรม
การอบรม
เวลา 1 วัน
ประมาณ 10.00 น. – 16.00 น.
ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีการพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาทีหลังจากมีการอบรมไปแล้วประมาณ
1
1
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. - 13.00 น.
ส่ วนใหญ่
วิทยากรสามารถสลับเวลา
กันได้ โดยพิจารณาถึงความรู ้สึกและอารมณ์ของผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละช่วงด้วย
จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่า ระยะเวลา
เหมาะสมดี
“ก่ อนลง
ป

19
20

”20
นายวิศิษฎ์ ภูทตั โต หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการ 4 สถานีโทรทัศน์ NBT เห็นว่า “การจัดสรรเวลา
ญา
25 มิถุนายน 2552
24 มิถุนายน 2552
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ทางศาสนา จัดได้วา่ มีความสร้างสรรค์ในการจัดเวลา…”21
ในภาพรวม ผูเ้ ข้ารับการอบรม
พึงพอใจมีค่า 3.29
พึงพอใจมาก ร้อยละ 38.71 ของผูเ้ ข้าร่ วมการอบมเห็น
ในการอบรมมีความเหมาะสมมาก ร้ อยละ 53.23 ของผูเ้ ข้ารับการอบรมเห็ นว่า
ระยะเวล
ร้ อยละ 6.45 และร้ อยละ 1.61 เห็ นว่า
ต้องปรับปรุ งตามลําดับ
ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
ประโยชน์มาก
4.3.6 ความสนใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
จากการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม พบว่า ผูเ้ ข้ารั บการอบรมให้ความสนใจ มีความกระตื อรื อร้ น
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ถึ งแม้ผเู ้ ข้ารั
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
นทางมาร่ วมการอบรมอีกด้วย
ในระหว่างการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ร่ วมกิจกรรม
มีการซักถามปั ญหา และเปิ ดใจระบายทุกข์ให้
บางคนได้ชกั ชวนคู่
สมรสมาร่ วมกิจกรรมด้วยถึงแม้คู่สมรสจะไม่เข้าใจภาษาไทย แต่ คู่สมรสก็ให้การสนับสนุน
โครงการฯ และเข้าร่ วมกิจกรรมด้วย
1
การอบรม
รับการอบรมส่ วนใหญ่มีภารกิ
4.4 ผลการวิเคราะห์ ด้านผลผลิต
4.4.1
ผูเ้ ข้ารั บการอบรม

21

25 มิถุนายน 2552

ผูเ้ ข้ารับ
ผูเ้ ข้า
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ะเป็ นแนวทาง
ผู เ้ ข้า รั บ การอบรม บางท่า นมี ก ารแลกหมายเลข
นางวาสนา วิจกั ขณาลัญน์ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ว่า “หลัง จากเข้า ร่ ว มการอบรมแล้ว รู ้
อย่างเข้าใจ”22
นายยูจิ คิมุระ อาสาสมัครและผูเ้ ข้ารับการอบรม
อบรมผลลัพท์อาจจะไม่

เกียวโต จังหวัดเกียวโต ให้ความเห็น

โอซากา กล่าวว่า “หลังจากเข้าร่ วม
แต่เห็ น

”23
ของผูร้ ั บ การอบรม
3.61
งว่า มี ความพึงพอใจมาก
โดยร้ อยละ 64.51 ของผูเ้ ข้า รั บ การอบรมมี ค วาม
พอใจมาก ร้ อยละ 32.26 มี ความพอใจ ร้ อยละ 3.23 มี ความพอใจในระดับพอใช้

4.4.2 การนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์
หลังจากเข้าร่ วมโครงการฯ แล้ว
บผูเ้ ข้ารับการอบรมบางคน
ดําเนินชีวติ อีกด้วย
โอซากา ได้ทราบจากกลุ่ ม ผูเ้ ข้ารั บการอบรม บางคน
มี ประโยชน์ และ
นางศิริพร มินากาวา อาสาสมัครและผูเ้ ข้ารับการอบรม
แสดงทัศนะว่า “หลังจากเข้าร่ วมการอบรมสาม

22
23
24

4 กรกฎาคม 2552
4 กรกฎาคม 2552
24 มิถุนายน 2552

ว่า โครงการฯ

24

วากายามา
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หลักในการดําเนิ นชี วิต

”25

จาก
ด้วย ได้ทราบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การอบรม

บรมไปใช้ใ น
ดูบุตรสองวัฒนธรรม
ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมและบุตรไม่เข้าใจกันและมีปัญหาขัดแย้งกันเสมอ กลายเป็ นมี ความเข้าใจระหว่าง
ใจของผูเ้ ข้า
รับการอบรมมีค่าเท่ากับ 3.61
การนําเอาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 62.90
35.49
ชน์ได้ มีเพียงร้ อยละ 1.61
เห็นว่า ยังอยูใ่ นระดับพอใช้
4.4.3 ภาพลักษณ์ ของรั ฐบาลไทย
ในฐานะรองกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
วาก
ให้การดู แลคนไทยเป็ นอย่างดี ถึ งแม้คนไทย
ารณ์
เดียวกับไทย
แม่ชี ศ นั สนี ย ์ เสถี ย รสุ ต ได้กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “
.....

(โครงการฯ) รัฐบาลได้
ความเป็
สําคัญต่อ
สัมมนา (โครงการฯ)
ให้มาก

26

”
นอกจากภาพลักษณ์ของรฐบาลไทยในต่างประเทศแล้ว โครงการฯ ยังส่ งเสริ มภาพลักษณ์
25
26

จากการสัมภ

4 กรกฎาคม 2552
1 กรกฎาคม 2552
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ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทยด้วย
พชร ได้
แสดงทัศนะไว้วา่ “
(โอซากา) แต่ไม่เคยคิ ดลยว่า คณะข้าราชการไทย
อย่างรุ นแรง”27
4.5

ของกลุ่มตัวอย่ าง
ทุกกลุ่ม

ดัง เช่ น นางสุ ภ ัท รา
คาวาคิตะ นายกสมาคมผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคันไซ ให้ความเห็นว่า “โครงการดูแล

ตรวจหาสาเหตุไม่เจอ ฉะ
ะมีต่อไป”28
นายยูจิ คิ มุ ร ะ อาสาสมัค ร แสดงทัศ นะว่า “…
(ผลลัพธ์)

”29
เกียวโต

สอดคล้องกับความเห็นของนางวาสนา วิจกั ขณาลัญน์ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ว่า “…พอเวลาผ่านไปก็เผลอลืมตัวกลับไปเป็ นแบบเดิม
”30
จากการพูดคุยกับผูเ้ ข้ารับการอบรมในระหว่างการอบรมพบว่า ทุกคน
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเป็ นประจําทุกปี
4.6 ผลการศึกษาในภาพรวม
จากการประเมิ นโครงการ
โครงการฯ
สอดคล้องกับ ปั ญหาและความต้อง
สนองตอบต่ อนโยบายของรั ฐ บาลไทยและยุท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศในการ
27
28
29
30

จรัสมงกุฏ. 2551: 31.
4 กรกฎาคม 2552
4 กรกฎาคม 2552
4 กรกฎาคม 2552
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เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนไทยในต่างประเทศ ทรั พยากรต่างๆ อาทิ วิทยากร ความรู ้
ความสามารถสถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ งบประมาณ ฯลฯ มี ค วามเหมาะสมแล
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ ตลอดจนลักษณะของชุ มชนไทย ผูเ้ ข้า
ร
ดําเนิ นชี วิตประจําวันและแก้ไขปั ญหาได้ การดําเนิ นโครงการฯ ยังเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์

ต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง
มีความเหมาะสม
ยอมรับและเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนไทย
ควรสนับสนุ นให้มีการขยายผลและต่อยอดการจัดโครงการฯ

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาได้ใช้แบบจําลอง CIPP ในการ
7-13 พฤศจิกายน
2551 ณ อําเภออิโนะชิมา จังหวัดฮิโรชิมา อําเภอวากายามา จังหวัดวากายามา อําเภอเกียวโต จังหวัด
เกี ยวโต และนครโอซากา จังหวัดโอซากา การศึกษาได้ใช้การสังเกตโครงการฯ แบบมีส่วนร่ วม
(Participant Observation) การสัมภาษณ์ วิทยากรและผูช้ ่ วยวิทยากร
ข้าราชการและ
ข้าราชการกรมการกงสุ ล ข้าราชการทีมประเทศ
ไทย ณ นครโอซากา
การศึกษาได้วิเคราะห์ แบบประเมินโครงการฯ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม เอกสาร
ของรัฐบาลไทย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง
การต่างประเทศ ข้อเสนอโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งและรายงานผลการดําเนิ นโครงการฯ รายการ
สารคดี “เส้นทางแห่ งแสงธรรมในดิ นแดนซากุระ” ของสถานี โทรทัศน์ NBT และบทความใน
นิตยสารคู่สร้างคู่สม
ผลการประเมินโครงการฯ
5.1.1 ผลการศึกษาด้านบริ บท
5.1.1.1 การประเมิ นปั ญหาและความต้องการของชุ มชนไทย
การศึ ก ษาพบว่า
โครงการฯ สอดคล้อ งกับ ปั ญ หาและความ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีประสบการณ์
จากการสัมผัสกับชุมชนไทยและจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอาสาสมัคร
5.1.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
วัตถุ ประสงค์ของโครงการฯ สนองตอบต่อรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศในการสร้ างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนไทยในต่างประเทศ และยังมีความ
ชุ มชนไทยใน
โดยคํานึงถึงความต้องการของชุมชนไทยด้วย
โครงการฯ บรรลุ ผลตามวัตถุ ประสงค์ทาํ ให้
ใกล้เคียงได้พฒั นาศักยภาพในลักษณะปั จเจกบุคคล
สามารถพัฒนาตัวเอง
อาสาสมัครได้แล้ว ยัง
มีคุณภาพ สามารถร่ วมมือกันและ
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ด้อีกด้วย
5.1.2 ผลการศึกษาด้านปั จจัย
5.1.2.1 ความรู ้ความสามารถของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ และวิทยากร
โครงการฯ

จากประสบการณ์ดงั กล่าวมาปรับแต่งโครงการฯ

โครงการฯ

เป็ นผูป้ ระสานงานและอํา นวยการ
ประสานงานกับอาสาสมัครในแต่ละ
ด้านอาหารว่างและอาหาร

กลางวัน และการประชาสัมพันธ์ให้
วิ ท ยากร
ประสบการณ์ ในด้านจิตวิทยาและด้านธรรมะ
และยอมรับนับถือของชุมชนไทย
5.1.2.2
ารเตรี ย มโครงการฯ

ความรู ้ ค วามสามารถและ

Friends
Friends

จัดโครงการฯ ด้านอาหารว่างและอาหารกลางวัน สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และ
การ
ทราบ ในวันจัดการอบรม อาสาสมัครและองค์กร Friends ยัง
รับผิดชอบในการเดินทางของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ อีกด้วย
ขยายให้

ประโยชน์ในการ

5.1.2.3 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ อาสาสมัครและองค์กร Friends
ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนการจัดโครงการฯ โดย 1)
กงสุ ลใหญ่ฯ 2)
3) ขอความร่ วมมือจากหนังสื อพิมพ์
และ 4)
ต่างๆ ร้ านอาหารไทย วัดภาวนาโอซากา สมาคมนัก
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ไทยประชา
สนใจเข้าร่ วมการอบรมมี
ครอบครัว
5.1.2.4 ความ
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้กาํ หนด

ว่า จะต้อง

อบรม และรั บประทานอาหารกลางวัน มี ความสะอาดและปลอดภัย อัตราค่ าเช่ า
ส
มีความเหมาะสม เพราะ
อนไขทุก
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ กําหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายในการ
เพียง 26,000 เยน หรื อ 7,800
บาท
5.1.2.5 ลักษณะการจัดห้องอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นวงกลม
ร่ วม

ทํากิจกรรมแบบมีส่วน
จอ
งใช้ห้อง
ผูเ้ ข้ารับการอบรมรับประทานอาหารว่าง และอาหารกลางวันได้
ก

แนวคิด
5.1.2.6 งบประมาณ
สถานกงสุ ลใหญ่ ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากก ระทรวงการ
ต่า งประเทศสํา หรั บ โครงการฯ เป็ นเงิ น 1,519,299.90 บาทหรื อ 5,064,333.00 เยน และได้ใ ช้
จ่า ยงบประมาณเป็ นเงิ นจํานวน 1,376,608.20 บาท หรื อ 4,588,694.00
1 บาทต่อ 0.30 เยน
งบประมาณจํา นวนดัง กล่ า วเหมาะสมและเพีย งพอสํา หรั บ ใช้จ่า ยเป็ นค่า บัต ร
ของคณะ
ผูท้ าํ งาน
และ
งคณะผูท้ าํ งาน ค่าเดิ นทางของอาสาสมัค ร ค่า เช่ า รถสํา หรั บ
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ที ม งาน ค่า อาหารกลางวันและอาหารว่า งของผูเ้ ข้า รั บ การอบรม ค่า เช่ า ห้อ งอบรม ค่า หนัง สื อ
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารและค่าส่ งไปรษณี ย ์
2553 เป็ นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศขอให้สถานกงสุ ล
ใหญ่ฯ ดําเนิ นโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ เอง
ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้รับ
เป็ นงบประมาณสําหรับภารกิจปกติของสถานกงสุ ลใหญ่
ฯ
หากกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุ ลใหญ่ฯ ประสงค์ ดําเนิ นการต่อไปก็
จะต้องพิจารณาเ งบประมาณ
ปี งบประมาณต่อไปได้
5.1.3 ผลการศึกษาด้านกระบวนการ
5.1.3.1
ลัก ษณะ
จะหารื อ กัน

เพราะก่ อ น
สาระ

บางส่ ว น
จิ ตวิทยา และแม่ชีศนั สนี ย ์ เสถี ยรสุ ต จะเน้นด้านธรรมะ
วามรู ้ ค วามชํา นาญ และประสบการณ์
ในแต่ล ะด้า นเป็ นอย่า งมาก
จึ ง สามารถ
ผูเ้ ข้ารั บการอบรมซักถามปั ญหาและระบายความทุกข์
กับวิทยากรด้วย โดยวิทยากรจะให้คาํ แนะนําและแนวคิด
งทําให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
สถานกงสุ ลใหญ่ ฯ ยัง จํา เป็ นต้ อ ง
ประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้า
โครงการฯ อย่างละเอียด
วิธีดาํ เนินกิจกรรม
5.1.3.2 การนําเสนอ
วิท ยากรมี วิธี นํา เสนอ
ประกอบด้วยการบรรยายสลับ กับ การทํา
กิจกรรมร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมเล่ า ปั ญหาส่ วนตัว และซัก ถามปั ญหา
วิท ยากรจะแนะนํา แนวทางในการ
กิ จ กรรมด้ว ยตนเอง การแสดง
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แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมี สติ ใช้วิธีประนี ประนอม และสร้ างสรรค์อีกด้วย
กอปรกับการ
ทําให้ผรู ้ ่ วมอบรมได้รับความรู ้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิต่อเองได้ในภายหลัง
การอบรมไม่น่า
จะเป็ นโอกาสให้สร้าง
เครื อข่ายระหว่างกัน
5.1.3.3 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
วิท ยากรจะกระตุ น้ ให้ผูร้ ั บ การอบรมมี ป ฏิ สัม พันธ์ ก บั วิท ยากรในระหว่า งการ
บรรยายและการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมเป็ นระยะๆ รวมถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมได้
ซัก ถามปั ญหาและระบายความทุ ก ข์
สามารถตอบปั ญหาของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้อย่าง
เองด้วย
ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมมี
รั บ การอบรมปรึ ก ษานอกเวลาบรรยาย
โครงการฯ และเคย
ติ ด ตามอาการและให้คาํ แนะนํา ต่อ ด้ว ย
5.1.3.4

ผูเ้ ข้า
เคยเข้า ร่ ว ม
มาก่ อนแล้ว วิท ยากรจะถามไถ่ ถึ ง ปั ญหา

นกงสุ ลใหญ่ฯ

การเตรี ย มการและการอํา นวย
ความสะดวกให้วิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาการอบรม
สถานกงสุ ล ใหญ่ฯ ให้ความสนใจและความใส่ ใจกับโครงการฯ เป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ มีความหลากหลายในอาชีพ เพศ และวัย โครงการฯ
และกระบวนการต่ า งๆ มี ก ารเตรี ย มก
ดู แลและเอาใจใส่ ข อง
เจ้าหน้า
5.1.3.5
เวลา 1
สามท่า นได้หารื อและบริ หารจัดการเวลาอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
พยายามรักษาเวลาให้
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5.1.3.6 ความสนใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความสนใจในการบรรยาย และความกระตือรื อร้นในการมีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรม มี ก ารซั ก ถามปั ญ หาและระบายความทุ ก ข์
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมอบรมกัน
ผูเ้ ข้ารั บการอบรม
ความลังเลให้รีบเดินทางมาร่ วมการอบรมอีกด้วย
ข้อจํากัดทางเวลา
กา
ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมพร้ อมใจกันขอให้ วิทยากรดําเนิ น
วิ ทยากร
จัดเตรี ยมมา
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
5.1.4 ผลการศึกษาด้านผลผลิต
5.1.4.1
ผู เ้ ข้า อบรมได้รั บ ความรู ้ ค ว
จิ ต วิท ยาและหลัก ธรรมะเป็ นแนวทาง ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมบางคนรู ้ สึ ก ว่า
มองปั ญหาต่างๆ อย่างเข้าใจ อย่างไรก็ตาม สําหรั บผูร้ ่ วมอบรมบางคนเห็ นว่า ผลลัพท์อาจจะไม่

นอกจาก ผูเ้ ข้า ร่ วมอบรมยัง ได้รู้ จกั คนไทยค
5.1.4.2 การนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์
หลัง จากเข้า ร่ ว มโครงการฯ แล้ว ผู เ้ ข้า รั บ การอบร
ได้รั บ ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการดํา เนิ น ชี วิต ประจํา วัน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมบางคนมีความ
ทําให้มีสติ
อาชีพ และเข้าใจวิธี
5.1.4.3 ภาพลักษณ์ ของรั ฐบาลไทย
การดําเนิ นโครงการฯ ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของรัฐบาล
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ และอาสาสมัครได้ประสานงานและขอความร่ วมมือจาก
ราบจุดมุ่งหมายและสาระของโครงการฯ เป็ นอย่างดี

ต่าง
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พากัน

บ่งเบาภาระ
ลักษณะ

และยัง
เดียวกับรัฐบาลไทย
การดําเนินโครงการฯ ยังเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของรัฐบาลและกระทรวงการ
ต่างประเทศในไทยด้วย
ประสบการณ์ มา
ถ่ายทอดต่อสาธารณชนไทย จึงทําให้สาธารณชนไทยได้ทราบว่า สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ปฏิ บตั ิภารกิ จ
ด้านก
ออกหนังสื อเดินทาง การตรวจลงตราและรับทราบปั ญหาของ
ชุ มชนไทย
ด้วย
ชุมชนไทยมี ความคิ ดเห็ น สอดคล้องกันคื อ ต้องการให้ส ถานกงสุ ล
ใหญ่ฯ จัดโครงการฯ ต่อไป
ทุ กปี เพราะการปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทาง
เน้น
ทําติ ดต่อกันเป็ นประจํา

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1.1 กระทรวงการต่างประเทศควรสนับสนุ นให้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ดําเนิ น
โครงการฯ ต่อไป
การขยายผลและต่อยอดความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินชีวติ ของชุมชนไทยใน ให้มีความ
เปิ ดโอกาสให้คนไทย
สามารถ
พัฒนาศักยภาพของปั จเจกบุคคลและชุมชนไทยได้
5.2.1.2
นโยบายเสริ มสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็งควรนํามิติดา้ นธรรมะเข้ามาร่ วมในการ

ตนเองมิได้มีปัญหาทางจิต เข้าร่ วม
5.2.1.3
รู ปแบบ

จะจัด
ควรพิจารณาออกแบบ
แยกจําเพาะสําหรับแต่ละประเทศ
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เหมาะสมกับชุมชนในแต่ละ
แตกต่างกัน โดยการประสานงาน
ขอ

ตลอดจนความต้องการของชุมชนไทยในแต่ละ

5.2.1.4
ควรสนับสนุ นให้
ชุมชนไทยในต่างประเทศมีการรวมตัวกัน
โดยในช่วงแรก
หน่วยงานภาครัฐอาจต้องเป็ นแกนนําและพยายามพัฒนาให้ชุมชนไทยสามารถดําเนินการต่อไปได้
หาลู่ทางส่ งเสริ มศักยภาพของชุมชนไทย
ตนเองและให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองได้ ไม่เป็ นภาระแก่ประเทศเจ้าบ้าน
กระตุน้
ต่างประเทศ และเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ข องไทยในต่างประเทศด้วย
5.2.1.5
ไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง โดยการ
แนวโน้มจะพัฒนาเป็ นอาสาสมัครได้โดยเฉพาะ
ความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไทย และทราบถึงแนวทางในการดําเนิ นการสร้างชุมชน
ไทยให้เข้มแข็ง
5.2.1.6 กระทรวงการต่างประเทศแ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทยและองค์กรต่างๆ ของไทยในต่างประเทศ
นอาจทําได้ในหลายรู ปแบบ
อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้าน
างๆ ของไทยใน
สายตาของต่างประเทศ
5.2.1.7 หน่วยงานทีมประเทศไทยควรเชิญชวนให้ชุมชนไทยและองค์กรต่างๆ
ป็ น
และองค์กรต่างๆ รับทราบ
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มีความสอดคล้องกัน
5.2.1.8
ให้คาํ แนะนํา และความช่วยเหลือแก่
ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ
5.2.1.9
ด้านวัฒนธรรม การดําเนินการควรร่ วมมือกับชุมชนไทยและองค์กรต่างๆ ของไทยในต่างประเทศ

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
5.2.2.1 ในภาพรวม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรขยายเครื อข่ายอาสาสมัครในเขต
ประโยชน์ในการทําให้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ สามารถดูแลความเป็ นอยู่ รับทราบปั ญหาและความ
ต้องการ
สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ชุมชนไทย
5.2.2.2
จัดโครงการฯ ในแต่ละ
ปี งบประมาณ ให้ครอบคลุม 2
เดิม

เท่าเทียมกัน
5.2.2.3 ในช่วงการวางแผนโครงการฯ ถึงแม้สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จะมีการ
ประสานงานกับอาสาสมัค
ควรสอบถาม
ถึงปั ญหาและความต้องการของชุ มชนไทยใน
5.2.2.4
คณะผูท้ าํ งานควรหารื อกันอ
และขอบเขตสาระของการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
มิให้สาระของการบรรยายเกิด
กัน
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5.2.2.5
สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรจัดบรรยายสรุ ปแก่

5.2.2.6

ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีการดําเนิ นการ
ปั ญหาชี วติ ซับซ้อนมากเป็ นรายบุคคล

จิตแพทย์ให้คาํ ปรึ กษาและคํา
แยก
ต่างหากจากช่วงเวลาการบรรยายและการทํากิจกรรม
5.2.2.7 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรพิจารณาจัดกิจกรรมสําหรับลูกๆ ของผูเ้ ข้าร่ วม
บางแห่งมีเด็กมาเป็ นจํานวนมาก จึงควรจัดกิจกรรม
และเป็ นโอกาสในการถ่ายทอดความเป็ น
5.2.2.8 สถานกงสุ ลใหญ่
ดังกล่าวมาแล้วตามข้อ 5.2.2.7
สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีความเป็ นสัดส่ วน และไม่
เป็ นการรบกวนการดําเนินโครงการฯ
5.2.2.9 ในวันอบรม ช่วงแรกของก
ฝ่ ายอํานวยการโครงการฯ ควรแจ้งรายละเอียดให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทราบอย่างคร่ าวๆ ถึงหัวข้อและ
ตถุประสงค์ของโครงการฯ ลักษณะการนําเสนอของวิทยากร และ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
5.2.2.10 การบรรยายและกิจกรรมร่ วมควรมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ลักษณะของชุมชน
สามารถนํามาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2.2.11 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อโคร
5.2.2.12 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ควรสร้างกลไกติดตามและประเมินผลผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
อติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
และพัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ของโครงการฯ

ภาคผนวก ก

1

31 ธันวาคม 2550 คนไทย

41,384

มีจาํ นวน
(ตาร

1)

60,000
นักวิชาการ นักเรี ยน นักศึ กษา นักธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะร้ านอาหาร
ไทยและร้านนวดแผนไทย ผูฝ้ ึ กงาน ผูข้ ายบริ การ ฯลฯ คนไทยในเขตคันไซลงทะเบียนกับทางการ
4,402 คน
คนไทยในบาง
อาทิ อําเภออิกะ จังหวัดมิเอะ มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการ แต่
มีความเข้มแข็ง และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เช่น งานวันชาติ (5 ธันวาคม) ติดต่อกันมา
เป็ นเวลา 9
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศรัย
การจัดกิจกรรมอย่าง
ส่ วนคนไทยใน

วัฒนธรรมไทย สถานกงสุ

(5 ธันวาคม)
บางรายอาศัยอยู่

จึงไม่ได้ติดต่อกับคนไทยเลย
นัก ศึ ก ษาไทยในมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ มี ก ารรวมตัว กัน อย่า งเป็ นทางการภายใต้ส มาคม
(สนทญ.)
เป็ นสมาชิ กของ
สนทญ.
.
ความสัมพันธ์ระหว่าง สนทญ.
ใกล้ชิด สถานกงสุ ลใหญ่ฯ และ สนทญ.
อาสาสมัคร
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1
จังหวัด
ฮอกไกโด
อาโอโมริ
อิวาเตะ
มิยากิ
อะคิตะ
ยามากาตะ
ฟูกูชิมา
อิบารากิ
โตชิกิ
กุมมะ
ไซตะมะ
ชิบะ
โตเกียว
คานากาวา
นีกาตะ
โตยามา
อิซิคาวา
ฟุกุย
ยามานาชิ
นากาโน
กิฟุ
ชิซุโอกะ
ไอจิ
มิเอะ*
ชิกะ*
เกียวโต*
โอซากา*
เฮียวโกะ*
นารา*
วากายามา*
ทอตโทริ
ชิมาเนะ
โอกายามา
ฮิโรชิมา
ยามากุจิ

31 ธันวาคม 2550
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
118
140
155
167
185
190
182
193
62
79
81
85
81
72
66
73
36
41
50
56
49
50
47
55
123
123
128
152
173
172
182
204
64
37
35
41
42
45
41
45
56
61
74
78
95
115
141
142
202
224
248
293
291
325
297
303
4,272
4,665
4,889
4,924
5,060
5,088
5,031
5,037
1,273
1,387
1,459
1,520
1,551
1,585
1,682
1,728
797
845
860
849
894
889
942
924
1,903
2,017
2,091
2,171
2,247
2,311
2,428
2,582
4,082
4,438
4,726
4,857
4,975
5,108
5,251
5,357
4,701
5,142
5,480
5,664
5,866
5,901
6,313
6,659
3,059
3,391
3,666
3,798
3,892
3,997
4,197
4,325
296
329
323
336
364
365
376
380
85
92
91
92
110
146
126
121
63
63
73
72
83
106
128
132
168
162
208
226
198
216
221
217
454
545
606
593
622
641
630
679
1,931
2,089
2,218
2,227
2,319
2,397
2,441
2,481
121
106
133
141
155
220
288
376
693
625
682
685
790
859
1,009
1,123
767
866
902
934
1,123
1,304
1,422
1,618
495
595
626
682
742
820
909
976
76
80
91
100
108
138
141
161
212
224
227
240
266
293
335
369
1,142
1,186
1,299
1,351
1,419
1,484
1,554
1,650
444
461
507
513
533
569
625
645
139
143
165
175
173
171
176
190
289
326
351
367
382
390
406
411
55
61
67
67
81
87
80
85
22
24
39
36
29
32
38
43
102
78
82
86
92
111
130
126
189
205
232
266
318
404
525
647
54
55
60
64
72
66
61
62
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จังหวัด
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
ฟุกุโอกะ
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).
* จังหวัดในเขตคันไซ
1

รกรากอยู่ใน
Friends of Women in Aichi (FOWIA)
ในจังหวัดไอจิ กลุ่ม FOWIA
แล

FOWIA จัดกิ จกรรมอย่าง

ครอบครัวและปั ญหาสุ ขภาพ กลุ่ม FOWIA มีความร่ วมมือและประสานงานกับสถานกงสุ ลใหญ่ฯ
อย่างใ
FOWIA จะขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Rights of Immigrants Network in Kansai (RINK)
เป็ นองค์ก
1

จังหวัดไอจิอยูใ่ นเขตอาณาของ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

70
RINK จะประสานงานกับสถานกงสุ ลใหญ่ฯ อย่าง
ใกล้ชิด บางกรณี คนไทยไม่กล้าติดต่อกับสถานกงสุ ล
ว่าตนทําผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม RINK
RINK ส่ งผูแ้ ทนร่ วมไป

อยู่เป็ นประจํา โดยเฉพาะ
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันสําคัญทางศาสนา สถานกงสุ ลใหญ่ฯ
และวัดภาวนาโอซากา ให้ความร่ วมมื อและ
วัด
ภาวนา โอซากาเป็ นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ ให้คน
ไทยได้ทราบเป็ นอย่างดี
เขตคันไซมีประมาณ 70

ในนครโอซากาประมาณ 40

สมาคมร้ านอาหารไทยในคันไซ อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างการบริ หารของสมาคมฯ ยังไม่สมบูรณ์
ก นายกสมาคมร้านอาหารไทยในเขต
วัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว และสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากามีขอ้ จํากัดในการ
น2
2

าชทูต ณ กรุ งโตเกียว และสถาน

ความช่วยเหลือหรื อคําแนะนําจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะมาติดต่อกับสถาน
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ภาคผนวก ข

โครงการดูแลตนจนเข้ มแข็ง
1. ความเป็ นมาของโครงการดูแลตนจนเข้ มแข็ง
2550
กระทรวงการต่างประเทศในการสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง โดยใช้วิธีการสร้างอาสาสมัครคนไทย
ให้มีจาํ นวนมากเพียงพอ และต้องการให้อาสาสมัครสามารถให้คาํ ปรึ กษาและความช่วยเหลือแก่คน
ไทยได้โดยตรงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตาม ผลของโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งในปี งบประมาณ 2550 ยังไม่ตรงตาม

แสดงความจํานงจ

ระมาณ 2551
“โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง”
30 พฤษภาคม –
2551 ณ เมืองอิกะ เมืองนาโกยา เมืองชิสุโอกะ กรุ งโตเกียว 1 และเมืองอิ

7 มิถุนายน

ในปี งบประมาณ 2552 สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้จดั ทําข้อเสนอโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งเสนอ
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเสนอจัดอีก 2
ช่วงแรกของปี งบประมาณ 2552 (
6-13 พฤศจิกายน 2552)
ปี งบประมาณ 2552 (ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2552)
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านการกงสุ ล (งบ 10%) กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมตั ิงบประมาณสําหรับการจัด
1,519,299.90 บาท หรื อ 5,064,333.00 เยน (
1 เยนต่อ
0.30 บาท)
7-13 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 4 แห่งคือ
1
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เมืองอิโนะชิ มา จังหวัดฮิโรชิ มา เมืองวากายามา จังหวัดวากายามา เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต และ
นครโอซากา จังหวัดโอซากา
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ
1.
2.
า

3.

ประชากร

4.
ฯ ในแง่การให้ความ

วิธีการดําเนิ นการคือ สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้เชิ ญ
และด้านธรรมะเป็ นวิทยากร
1) จิตแพทย์จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
2) แม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต แห่งเสถียรธรรมสถาน และผูต้ ิดตาม 1 คน
3)
เฉพาะสตรี ไทยให้ระวังการถูกหลอกให้การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ
4)
NBT
รฯ เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนไทย
การอบรมตามโครงการดูแลตนจนเข้มแข็งจะจัดได้เพียงแห่งละ 1 วัน และเน้นวันเสาร์ หรื อ
หากจัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ต้องจัดโครงการฯ ให้กบั หลาย
และวันทําการได้
7 พฤศจิกายน 2551
คณะวิทยากร
เดินถึงเมืองฮิโรชิมา
8 พฤศจิกายน 2551
เมืองอิโนะชิมา จังหวัดฮิโรชิมา
08.30 น.
- ออกเดินทางจากเมืองฮิโรชิมา – เกาะอิโนะชิมา
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09.30 น.
10.00-12.00 น.

12.10-12.50 น.
13.00 -16.00 น.

- เดินทางถึงเกาะอิโนะชิมา
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเมืองอิโนะชิมา
1

 การทํางานอย่างเป็ นสุ ข

 การดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพใจ
- อาหารกลางวัน
(อาหารกล่องสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และวิทยากร)
2 โดยแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต

 โทษของการคบคนพาล

 โทษของการเล่นการพนัน
 การผ่อนคลายความเครี ยด
16.30 น.
- คณะออกเดินทางไปเมืองวากายามา จังหวัดวากายามา
21.00 น.
- คณะเดินทางถึงเมืองวากายามา
9 พฤศจิกายน 2551
เมืองวากายามา จังหวัดวากายามา
10.00-12.30 น.
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง
ณ Wakayama Kan เมืองวากายามา
1


 การดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพใจ
 การคลายเครี ยดอย่างง่ายๆ
12.30-13.30 น.
- อาหารกลางวัน
(อาหารกล่องสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และวิทยากร)
13.30-16.30 น.
2 โดยแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
 โทษของการคบคนพาล
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 โทษของการเล่นการพนัน

 การดูแลใจตนยามฉุ กเฉิ น
11 พฤศจิกายน 2551
เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต
10.00-12.30 น.
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง
ณ โรงแรมเรจินา เมืองเกียวโต
1
 เทคนิคการเรี ยนรู ้


 การดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพใจ
 การคลายเครี ยดอย่างง่ายๆ
12.30-13.30น.
- อาหารกลางวัน
(อาหารกล่องสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และวิทยากร)
13.30-16.30 น.
2 โดยแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
 โทษของการคบคนพาล

 โทษของการเล่นการพนัน

 การดูแลใจตนยามฉุ กเฉิ น
12 พฤศจิกายน 2551 นครโอซากา จังหวัดโอซากา
14.30- 16.30 น.
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง โดยแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
 การมีชีวติ และการทํางานอย่างมีความสุ ข
- อาหารว่างสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และวิทยากร
13 พฤศจิกายน 2551
การดําเนิ นการของวิทยากรประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบตั ิ
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1)
กระตุ ้นให้ผูเ้ ข้า ร่ วมการอบรมเล่ า ประสบการณ์ ข องคนเอง แสดงความเห็ นในกรณี ต่า งๆ และ
ช่วยในการคว

2) ในส่ วนของแม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต จะเป็ นการบรรยายธรรมะอย่างง่าย ใกล้ตวั ให้แง่
คิดสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน และการอยูร่ ่ วม

2. ผลการดําเนินโครงการดูแลตนจนเข้ มแข็ง
2.1 กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมตั ิงบประมาณสําหรับโครงการฯ จํานวน 1,519,299.90
บาท หรื อ 5,064,333.00 เยน (
1 เยนต่อ 0.30 บาท) สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ได้ใช้
1,376,608.20 บาทหรื อ 4,588,694.00 เยน
2.2 ระยะเวลาดําเนินการ
1
8 พ.ย. 2551 ณ อําเภออิโนะชิมา จ.ฮิโรชิมา
2 วัน
9 พ.ย. 2551 ณ อําเภอวากายามา จ.วากายามา
3 วั
11 พ.ย. 2551 ณ อําเภอเกียวโต จ.เกียวโต
ค 4
12 พ.ย. 2551 ณ นครโอซากา จ.โอซากา
2.3
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2.3.1 คณะวิทยากร
1) แม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
เสถียรธรรมสถาน
2) นายแพทย์ยง
จิตแพทย์ 10 กรมสุ ขภาพจิต
3) นายแพทย์พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ จิตแพทย์ 8 กรมสุ ขภาพจิต
4) นางสาวพรรณวดี อมรมณี กุล
ผูช้ ่วยวิทยากรหมายเลข 1
5) นางณริ ศรา เฟลชแมน
ผูช้ ่วยวิทยากรหมายเลข 1
2.3.2 คณะสถานกงสุ ลใหญ่ฯ
1)
รองกงสุ ลใหญ่
2)
กงสุ ล
3) นายคมสัน ยะจา
2.3.3
1) นายวิศิษฎ์ ภูทตั โต
ผูจ้ ดั รายการ สถานีโทรทัศน์ NBT
2) นายอนุชา กรานแก้ว
ผูจ้ ดั รายการ สถานีโทรทัศน์ NBT
3) นางจรัสมงกุฎ พัฒนพัชร
2.4 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
4
186
นกว่าการดําเนิ นโครงการฯ
ในปี งบประมาณ 2551
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8
เมืองอิโนะชิ มา จํานวน 82 คน เป็ นกลุ่มผูฝ้ ึ กงานคนไทย 2
3
โดยมีองค์กรผูร้ ับผูฝ้ ึ กงาน
คือ Friends Cooperative Association งเป็ นผูด้ ูแลผูฝ้ ึ กงาน
ประสานงานกับสถานกงสุ ลใหญ่ฯ กลุ่มผูฝ้ ึ กงาน ตลอดจนหน่ วยงาน
-ส่ ง ผูฝ้ ึ กงานจากบ้า นพัก มายัง
2

ความรู ้แก่ชาวต่างชาติวยั 18-40 ปี จากประเทศกําลังพัฒนา ใน 63 สาขาอาชีพ 116 ประเภทงาน โดยได้รับความ
ร่
ความรู ้ต่างๆ ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิค (1 ปี ) และการฝึ กงานรวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี
3
บสนุนการถ่ายทอดเทคนิคและทักษะงานฝื
มือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้คาํ แนะนําแก่บริ ษทั ผูร้ ับ ประสานงานด้านกฎหมายกับ
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เมืองวากายามา จํานวน 52 คน เป็ นกลุ่มหญิ

เมืองเกียวโต จํานวน 25
นครโอซากา จํานวน 35
บริ ษทั การบินไทย จํากัด และเจ้าหน้
คนไทยของสํานักงานไทย
2.5 ผลการดําเนิ นโครงการฯ เชิงคุณภาพ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ต่างกล่ าวว่า จะนําเอาแนวคําสอนตามหลักพระพุทธศาสนา แม่ชี
ศัน สนี ย ์ เสถี ย รสุ ต ให้ ก ารอบรม
ความเครี ยดจากจิตแพทย์ไปใช้ใ นชี วิตประจําวันและในการทํางาน
การอบรมให้ครอบคลุ ม
แก้ปัญหาชี วิต ลดความเครี ยดในการดําเนิ นชี วิต
การบริ หารการเงินแบบง่ายๆ
ทําให้คนไทย
ปรากฏว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมโดยรวมในระดับดี มาก (
3.7 จาก
4.00)
2.6 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
2.6.1 คนไทย
โดยเฉพาะอย่า
มาเข้าร่ วม

2.6.2
ตนในวั
จัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ใน

ในทางปฏิบตั ิเป็ นไปได้ยาก สถานกงสุ ลใหญ่ฯ จึงต้องเลือก
อยู่มาก

ภาคผนวก ค

แบบประเมินผลโครงการ “ดูแลตนจนเข้ มแข็ง”

9 พฤศจิกายน 2551 ณ อําเภอวากายามา จังหวัดวากายามา

/
หัวข้ อการประเมิน
1. การจัดเตรียมการ
1.1 ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
1.2
1.3 ลักษณะการจัดห้องสัมมนา
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3. การประเมินวิทยากร
3.1 การเตรี ยมตัวและวิทยากรเหมาะสม
3.2
3.3 การนําเสนอน่าสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และชัดเจน
3.4 เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามและตอบคําถามชัดเจน
3.5

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา

ภาคผนวก ง
คําถามสํ าหรับการสั มภาษณ์
1. ด้ านบริบท
คําถาม ท่านคิดว่า โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนไทยในเขตคันไซ
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดว่า

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในเขตคันไซ

…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม
…………………………………………………………………………………………………………
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
คําถาม

(บุคลากรด้านศาสนา) หรื ออีกนัย

ก

มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร

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

(
นายแพทย์พลภัทร โล่เสถียรกิจ)

…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดว่า การบรรยายและกิจกรรม
สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม เทคนิคและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………
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2.2
คําถาม
ดูแลตนจนเข้มแข็งหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดว่า การเตรี ยมการสําหรับโครงการฯ ของสถานกงสุ ลใหญ่ฯ เป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
2.3
คําถาม
…………………………………………………………………………………………………………
2.4
คําถาม ท่านคิดว่า
…………………………………………………………………………………………………………
2.5 ยานพาหนะและ

สํ าหรับวิทยากร

คําถาม
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
2.6 งบประมาณสํ าหรับโครงการฯ
คําถาม ท่านคิดว่า งบประมาณ จัดสรรให้กบั โครงการฯ มีความเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
3. ด้ านกระบวนการ
คําถาม ท่านคิดว่า วิธีดาํ เนินการอบรมมีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม ท่านคิดว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ หรื อไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
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คําถาม ท่านคิดว่า วิทยากรควรปรับปรุ งวิธีการดําเนินการอบรมในส่ วนใดบ้าง และควรปรับปรุ ง
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม
…………………………………………………………………………………………………………
4. ด้ านผลผลิต
คําถาม ท่านคิดว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
คําถาม

จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันหรื อไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………
5.
…………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก จ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายคมสัม ยะจา
29 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็ง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนไทยในเขตคันไซและ
เพราะ

ประเทศ

ในหลายๆ ด้าน และต้องการการดูแลโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างมาก
- วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีความเหมาะสม เพราะ
งกันและกันได้ ก็จะ
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
-

เพราะผูเ้ ข้าร่ วมอบรมจะสามารถนํา
ด้านไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล

-

คือ

และ

นายแพทย์พลภัทร โล่เสถียรกิจ

สาม

ประสบการณ์ สามารถนําเอาประสบการณ์ตรงมาเป็ นตัวอย่าง
-ก
ความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ

และการใช้ชีวติ ในต่างประเทศ
-

มาก เพราะ

วิธีในการนําไปปฏิบตั ิจริ งหลักจากการเข้ารับการอบรม เช่น การสอนให้กลุ่มผูฝ้ ึ กงานคนไทยใน
เกาะอิโนชิมาเรี ยนรู้วธิ ีการเก็บออมเงิน เป็ นต้น
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2.2

หญ่ฯ

- สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางในการดูแลคุม้ ครองค

จ. โอซา

กาและเขตคันไซ มีโอกาสรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของคนไทยได้เป็ นอย่างดี จึง
ตระหนักและให้ความสําคัญและความสนใจกับการจัดโครงการฯ
- สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีการเตรี ยมการเป็ นอย่างดี โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและได้รับความ
2.3
มาสะดวก มิดชิด ทําให้ผเู้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู้สึกเป็ นกันเองและสามารถบอกเล่าปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ไม่เขินอาย
2.4
ค่อนข้างยาวนานเกินไป

บ้านทําให้ไม่

สามารถอยูร่ ่ วมจนจบการอบรม
2.5
-

คณะวิทยากรมีความ
นอกจากจะรับ-ส่ งวิทยากรแล้ว
ฯ ได้อีกด้วย

3. ด้ านกระบวนการ
-

าและทางศาสนามา

เป็ นแนวทางในการอบรม
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม

- วิทยากรควรปรับปรุ งวิธีการดําเนินการอบรม โดยจัดให้มีช่วงเวลาในการรับคําปรึ กษาเป็ น
รายบุคคล

85
-

ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของ

4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการพอสมควร ดูได้จากการให้ผเู้ ข้าร่ วม
อบรมร่ วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลังการอบรม
เห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้จดั กิจกรรมเป็ นประจําทุกปี
บุตรสองวัฒนธรรม
-----------------------

ภาคผนวก ฉ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายเชต ธีระพัฒนะ รองอธิบดีกรมการกงสุ ล
25 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
-

ขนบธรรมเนียมการ
องการ โครงการดูแลตนจนเข้มแข็งจึง

- วัตถุประสงค์ของโครง

-

คือ การคุม้ ครอง

แก้ไขด้านปลายทางอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม ในแ
เป็ นการแก้ไขปั ญหาเชิงป้ องกัน

2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- ทางศาสนาจะได้แง่คิดและการปฏิบตั ิ แต่ตอ้ งมีเวลาพอสมค

งจะ

เป็ น
- จาก
ดําเนินการก็ตรงเป้ าประสงค์
- เทคนิคและกิจกรรม

ดีและเหมาะสม ทางด้านธรรมะ ตรงใจ ทางด้าน

จิตแพทย์ ก็เข้าหลักวิชาและได้ผล
2.2
-

ฯ ดี

การเตรี ยมการมีความพร้อม
2.3
-

สะดวกในการเดินทาง
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2.4
-

พอเหมาะต่อการเข้าร่ วมของผูเ้ ข้าร่ วมการ

สัมมนา
2.5 ยานพาหนะและ

สํ าหรับวิทยากร

-

ดี

2.6 งบประมาณสํ าหรับโครงการฯ
- งบประมาณ จัดสรรให้กบั โครงการฯ มีความเพียงพอ
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมมีความเหมาะสม
ละวิทยากรและกิจกรรมมีความเหมาะสม
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกระตือรื อร้น
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจ

วัตถุประสงค์อะไร และเห็นความสําคัญ

ของโครงการฯ
- ต้องให้เวลาในการใคร่ ครวญคิด แต่อย่างน้อย
5.
-------------------------

ภาคผนวก ช
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุ ล สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
26 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนไทย
ย์และแม่ชีมาพบปะพูดคุยให้คาํ ปรึ กษาน่าจะทํา ให้

- วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เหมาะสมดี เพราะน่าจะช่วยแก้ปัญหาชีวติ ให้กบั ผูม้ ีปัญหาได้
บ้าง
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
เข้าถึงและเข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้จนนํามาเป็ นแนวทางแก้ปัญหา หรื อแนวทางการดําเนินชีวิตได้มาก
น้อยเพียงใด

น่าจะเหมาะสมดีแล้ว

2.2
-

ฯ ดี และมีการเตรี ยมการ

2.3 งบประมาณสํ าหรับโครงการฯ
- น่าจะเพียงพอ เพราะผูจ้ ดั น่าจะปรับขนาดและขอบเขตของโครงการให้สอดคล้องกับ
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมมีความเหมาะสมดีแล้ว เพราะสามารถเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วมพูดคุยกับ
การ
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4. ด้ านผลผลิต
- ไม่แน่ใจว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
ร่ วมในบางวาระ เห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมบางรายหวังว่า

ของแม่ชีจะ
ะของแม่ชี

โครงการฯ
5.
อาจปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
--------------------------

ภาคผนวก ซ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์น.ส. พรรณวดี อมรมณี กุล ผูช้ ่วยวิทยากร (แม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต)
24 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โค

การทําให้คนไทยได้รู้จกั และช่วยเหลือกัน คนไทยใน

ชุมชนต้องการได้รับการดูแลไม่เพียงแ

แต่ดา้ นจิตใจ

เป็ นจุดสําคัญมาก

- วัตถุประสงค์โครงการฯ เหมาะสม

การส่ งทีมไปดูแล ไม่เฉพาะด้านส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ แต่ในด้านดูแล

-

2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- วัฒนธรรมไทยคุน้ เคยกับศาสนา

(แม่ชี) เข้า
และ

จะอยูอ่ ย่างไม่ทุกข์ได้ ส่ วน
นได้ จะสามารถ

ปัญหาได้มากทีเดียว เพราะไม่วา่ ความเครี ยดต่างๆ สามารถคลายได้ หากเรารู้วธิ ี
เป็ นอย่างดี จึงทําให้เกิดประสิ ทธิภาพมากในการจัดโครงการฯ และท่านแม่ชีเป็ นผูห้ ญิงสามารถเข้าถึง
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ใจผูห้ ญิงด้วยกันได้ดี นายแพทย์ยงยุทธฯ และ นายแพทย์พลภัทร์ ฯ
-

า

ฯ ได้นาํ ศิลปะร่ วมสมัยมาแสดง

การรับฟัง ทําให้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการฯ

นใจ

เพราะเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าร่ วมจึงได้รับความร่ วมมืออย่างดี และ
2.2
-

ประสานงาน จึงเกิดความสําเร็ จได้
- การเตรี ยมการเป็ นไปอย่างมีระบบ ทางวิทยากรได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดทําให้
2.3
2.4
2.5 ยานพาหนะและ

สํ าหรับวิทยากร

-

มีความเหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างด

2.6 งบประมาณสํ าหรับโครงการฯ
- หากมีงบประมาณ
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีการอบรมและกิจกรรม
ทีมงานและวิทยากรทําได้ดี ถูกวัตถุประสงค์ ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสนใจ เพราะเห็นประโยชน์ เกิดกับตนเอง
- เวลา
และยืดหยุ่

ให้แก่วทิ ยากรแต่ละท่าน
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4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ

อบรม
เพราะตรงกับวัตถุประสงค์ตน

- การอบรมสัมมนาอาจ

แต่การจัด

อบรมสัม
จริ งจัง
- ผูเ้ ข้าอบรมน่าจะ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ
ชี อาจเป็ น

ไปใช้ในวิถีชีวติ ได้ และ
ก็

ให้เห็นว่า เขาได้นาํ

จนเกิดผล จึงสนใจอยากตามมาเรี ยนรู้ต่อ
5. ความคิดเห็
ใช้พลังงาน เงินในการแก้ปัญหา
----------------------

ภาคผนวก ฌ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นาย
30 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ ตรงกับความต้องการของชุมชนไทย
หากแต่ขา
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
- วิทยากร

จิตแพทย์และแม่ชี

ความรู้ได้ดี
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรม
4. ด้ านผลผลิต
-

1

ดํารงชีวิตในครอบครัว และชีวติ ประจําวันอย่างเห็นได้ชดั
5.
- ควรจัดโครงการฯ ต่อไป
--------------------------

ภาคผนวก ญ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายแพทย์พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ นายแพทย์ 8 กรมสุ ขภาพจิต
26 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
-

ของชุมชนชาวไทยในเขตคันไซ
- ถ้าหากได้รับความ

-

อบรมมาแล้วค

นํา

วิทยากรจากไทยไปต่างประเทศ ทําได้เพียงปี ละ 1
ต่อเ

ผลกระทบต่อ
ย

2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
-

ดีแล้ว เพราะสามารถบูรณาการ

การพัฒนาความเข้มแข็งด้านจิตใจกับธรรมะเข้าด้วยกัน
- การดําเนินกิจกรรมค่อนข้างเป็ นกันเองและสามารถเจาะลึกลงถึ งจิตใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ได้ค่อนข้างดี
(participatory learning)

ช้มี 2 ลักษณะ คือการบรรยายและการให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
workshop ย่อย ๆ ทําให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม สามารถทํา
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2.2
-

แกนนํา แม้

ต้องการจะเข้าร่ วม แต่ก็อาจจะติดงานประจํา
3. ด้ านกระบวนการ
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมส่ วนใหญ่มีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ ดี
อย่างไรก็
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจวัตถุ ประสงค์ของโครงการฯ และให้ความร่ วมมือดี แต่ไม่ทราบว่า
ผูเ้ ข้ารับการอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันหรื อไม่
5.
- ควรมีการติดตามประเมินผล และ/หรื อ ให้
---------------------------

ควรมีการประเมินติดตาม

ภาคผนวก ฎ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายมนชัย พัชนี ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุ ล
26 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
เป็ นการพัฒนาทั
เป็ นอย่างดี
- ควรมีการทํางานเชิงรุ กโดยเน้นให้ชุมชน
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- ด้านจิตวิทยา มีส่วนช่วยให้คนไทยสามารถดูแลสุ ขภาพจิตตนเองได้อย่างเหมาะสมเข้าใจได้
ธรรมะมาประกอบด้วย อย่างไรก็ดี ด้านศาสนาจะได้แง่คิด
ความรู้ทางวิชาการให้ชาวบ้านฟังได้อย่าง
นําไปปฏิบตั ิได้อย่างรวดเร็ ว แม่ชีศนั สนีย ์ เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ดี ค
ปรับใช้หรื อไม่อย่างไร
- ข้อมูลทางด้านธรรมะมีเทคนิ
วิชาการชัดเจน
ไปใช้ต่อไป

ทางด้านจิตแพทย์มีหลัก
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2.2
- สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีการเตรี ยมการและมีความพร้อมในระดับดี
2.3
-

สะดวกในการเดินทาง

2.4
(
วิปัสสนา)
3. ด้ านกระบวนการ
-

ผูเ้ ข้าร่ วมมี

ความสนใจในกิจกรรมเป็ นอย่างดี
- หากมีการจัดโครงการในอนาคต วิทยากรกรมสุ ขภาพจิต

4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจดี และรู้วา่ ตัว
5.
- มีการติดตามประเมินผลผูเ้ ข้ารับการอบรม
-

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

เห็นความสําคัญและ

ภาคผนวก ฏ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นาย
27 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนไทย ทําให้
- วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีความเหมาะสม
ได้รับการดูแลจากรัฐบาลไทยผ่านสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ ช่วยการปรับตัวและการรวมตัวกันให้เข้มแข็ง
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
(สุ ขภาพจิต)

ด้านจิตวิทยาและด้านธรรมะมีความเหมาะสม เพราะได้ใช้ ศาสตร์ใหม่
อถือ ศรัทธา (พุทธ) ผสมผสานกัน

- การบรรยายและกิจกรรม

ใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ
การสร้างประชาคม และ

และ การมีส่วนร่ วมไม่เน้นการบรรยาย
2.2
-

มาก
ว

คนมามาก
2.3
-

ส่ วนใหญ่เป็ นห้องประชุมในชุมชน

2.4
-

เหมาะสม โดยใช้เวลา 1 วัน ครอบคลุม

การจัดการความเครี ยด และการสร้างชุมชน

สะอาด ประหยัด
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2.5 ยานพาหนะและ

สํ าหรับวิทยากร

-

เป็ นรถตู้ เดินทาง

ร่ วมกันระหว่างวิทยากรกับทีมสถานกงสุ ลใหญ่ฯ
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมมีความเหมาะสม ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่ วมมากกว่าบรรยาย และ
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจมาก เพราะตรงกับปัญหาและความต้องการ
- วิทยากรควรปรับปรุ งวิธีการดําเนินการอบรม โดยจัดการประชุมกลุ่ม
น เช่น ทําแบบประเมินความเครี ยด และให้
ปรึ กษา
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ส่ วนใหญ่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มี
ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า แต่ทีมงานกงสุ ลก็สามารถให้บริ การและแนะนําได้
-

ฯ เห็นได้จากการมีส่วนร่ วมใน

กิจกรรม
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ได้
เพราะเน้นภาคปฏิบตั ิ เช่น ฝึ กสมาธิ ฝึ กคลายเครี ยด
5.
-

และพัฒนารู ปแบบไปสู่ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
---------------------------

ภาคผนวก ฐ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายยูจิ คิมูระ รองเลขาธิการ RINK และอาสาสมัคร
4 กรกฎาคม 2552
ด้ านผลผลิต
- หลังจากเข้าร่ วมอบรมแล้ว
ทําติดต่อกันเป็ นประจํา

ภาคผนวก ฑ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์ น.ส.
แห่งประเทศไทย สํานักงานโอซากา
24 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
ในชุมชนและข้าราชการจะได้ใกล้ชิดกัน
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
-

เพราะมีการรับฟัง และ
คว

หรื อไม่เห็นด้วย
2.2
โดยมีการเตรี ยมการอย่างเหมาะสมเป็ นไป
3. ด้ านกระบวนการ
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจในการอบรม และได้รับทราบข้อมูลจาก
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เห็นความสําคัญ เ

และ

ร่ วมโครงการบางกลุ่มว่าสามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้
----------------------

ภาคผนวก ฒ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายวิศิษฎ์ ภูทตั โต หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการ 4 สถานีโทรทัศน์ NBT
25 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ มีความสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนไทย
น

ขต

ลากหลายในทุกๆด้าน ทําให้มีความต้องการ

ฯใ
กับการนํานักจิตวิทยา มาร่ วมในโครงการฯ
- วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีความเหมาะสม การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็ น
เ

เ

น

- การดําเนินโครงการฯ

ต่อไป
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- วิทยากร

รถและเหมาะสม
ร

กข

มีเทคนิคในการบรรยายและ

- การบรรยายและกิจกรรมสอดคล้องและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั แต่อาจต้องมีการ
2.2
-

สังเกตได้
แล และเอาใจใส่
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2.3
-

ง

2.5 ยานพาหนะและ

สํ าหรับวิทยากร

-

และมีความ

สะดวกสบายเป็ นอย่างมาก
2.6 งบประมาณสํ าหรับโครงการฯ
3. ด้ านกระบวนการ
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจเป็ นอย่างมาก สังเกตจากช่วงเวลาในการรับฟังและเข้าร่ วม
กิจกรรม มีค
ทางด้านจิตวิทยา และปรัชญาทางศาสนา จัดได้วา่ มีความสร้างสรรค์ในการจัดเวลา และวิธีการนําเสนอ
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ อ
ได้ทุก
5.
แต่อาจจะมีเวลาการเตรี ยมความพร้อมน้อยอัน
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ลางาน พักร้อน หรื อ
------------------------

ภาคผนวก ณ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นางวาสนา วิจกั ขณาลัญน์ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
4 กรกฎาคม 2552
ด้ านผลผลิต
- หลังจากเข้าร่ วมการอบรมแล้ว

างอย่าง

เข้าใจ แต่พอเวลาผ่านไปก็

(โครงการดูแลตน

จนเข้มแข็ง)
-----------------------

ภาคผนวก ด
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นางศิริพร มินากาวา อาสาสมัครและผูเ้ ข้ารับการอบรม
4 กรกฎาคม 2552
ด้ านผลผลิต
- หลังจากเข้าร่ วมการอบรมแล้ว

กัน
บอาชีพ สามารถนําเอาคําสอนของแม่ชีมาช่วยเป็ นหลักใน

การดําเนิ

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

ภาคผนวก ต
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์ แม่ชีศนั สนีย ์ เสถียรสุ ต
1 กรกฎาคม 2552
1. ด้ านบริบท
ไม่วา่ ชุมชนจะต้องการหรื อไม่ก็

อบรม

เป็ นการดูแลสุ ขทุกข์ของกันและกัน จึงควรนํา

2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
- วิทยากรได้รับกา
3. ด้ านกระบวนการ
- โดยภาพรวมแล้ว การจัด
ได้มีการคุยกันนอกรอบขอ
Spiritual Entertainment หรื อ
4. ด้ านผลผลิต
-

และอบรมลูกหญิงและชาย
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5.
กเป็ น

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

ภาคผนวก ถ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์ น.ส. สิ ริพรรณ ลิขิตวิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ
25 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนไทย
ว่าตนเองกําลังมี
กลับมาดูพฤติกรรมของตนเอง
- วัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีความเหมาะสม
ะไม่สามารถพูด
กับใครได้ สะสมเป็ นความเครี ยดก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองและคนรอบข้าง
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- การมีจิตแพทย์
จิตวิทยา
ต

การบรรยายและกิจกรรมเหมาะสมดีแล้ว แต่อยากให้มี session
(

)

2.2
- เ
โครงการดี

-
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2.3
-

มีความเหมาะสม

อยู่
3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมมีความน่าสนใจ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ เห็นควรขยายเวลา แต่ชุมชน
4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เ
ในการใช้ชีวติ มากกว่า
-

แต่ไม่แน่ใจว่าการปรึ กษาจิตแพทย์กบั แม่

5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอ
-------------------------

ภาคผนวก ท
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายสุ พจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
25 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการดูแลตนจนเข้มแข็งมีความสอดคล้องเหมาะสมดีกบั ความต้องการของชุมชนไทย

ส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ทํางานกลางคืนตามสถานเริ งรมย์ ร้านนวดแผนโบราณ
-

นเขตคันไซและ

ได้ บนตรรกะแห่งเหตุและผล
- นอกเหนือจากโครงการดูแลตนจนเข้

2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
จิตแพทย์และพระสามารถแนะนําทางออกของปัญหาให้แก่ชุมชนไทยได้
น่าจะ

โล่เสถียรกิจ
มีความเหมาะสมกับโครงการฯ

บําบัดปัญหาทางจิตวิทยา
สถาน กรุ งเทพฯ
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-

- วิทยากรใช้ธรรมะ ภาษาง่ายๆ มีกิจกรรมคลายเครี ยด ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม เล่าพฤติกรรมของ
2.2
- สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ให้ความสําคัญกับโครงการ เพราะต้องการเห็นคนไทยมีความเข้มแข็ง
ช่วยเหลือตัวเองเวล

สังคมตลอดจนถึงภัยทางธรรมชาติ และเป็ นการ

- สถานกงสุ ลใหญ่ฯ มีการเตรี ยมการสําหรับโครงการฯ
วิทยากร จัดทําแผนงานและจัดเตรี ยมงบประมาณ สถานกงสุ ลใหญ่ฯ ต้องการเห็นโครงการฯ มีลกั ษณะ
2.3
- ยานพาหนะ
คณะฯ
6 คน
- งบประม

ฯ เพียงพอ

3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมน่าจะมีความเหมาะสม แต่จะให้ดี ควรมีแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมอบรมว่า
ยัดเยียดให้
ปัญหาทางครอบครัวและปัญหาทางเศรษฐกิจ
- กิจกรรมขอ
หากต้องปรับปรุ ง อาจพิจารณาในส่ วนของวิธีการ
ได้
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4. ด้ านผลผลิต
-

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ส่ วนใหญ่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพราะเห็นว่า
ห็นว่าไม่ได้แก้ปัญหาของตน เพราะเหตุวา่ ปัญหาของเขา

ค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยเวลา
- ถ้าผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่มีอคติ น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของผูเ้ ข้ารับการอบรม
รวมตัว
5.
- ตนต้อง

คนไทยมีเหตุและผล เข้าใจเหตุแห่งปั ญหา ใช้

เป็ นประโยช

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

ภาคผนวก ธ
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นางสุ ภทั รา คาวาคิตะ
นายกสมาคมผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยในเขตคันไซ
29 มิถุนายน 2552
ด้ านผลผลิต
-

มีปัญหา

หมอแล้วตรวจหาสาเหตุ
------------------------

ภาคผนวก น
สรุ ปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์นายอนุชา กรานแก้ว ผูจ้ ดั รายการ สถานีโทรทัศน์ NBT
24 มิถุนายน 2552
1. ด้ านบริบท
- โครงการฯ

เป็ น

- โครงการฯ มี
2. ด้ านปัจจัยนําเข้ า
2.1 วิทยากร
- ก

มีความเหมาะสม เพราะเมืองไทยเป็ นเมืองพุทธ วิถี

ชีวติ คนไทยสอนให้คนไทยทํา

ศาสนา ศาสนากับจิตวิทยา

สามารถสร้างกิจกรรมได้ควบคู่กนั
2.2
-

ฯ เป็ นอย่างดี มีการ

เตรี ยมพร้อมในการดําเนินการเป็ นอย่างดี
2.3
- สถาน

บ

อยูห่ ่างไกล จึงทําให้ผรู้ ่ วมอบรมไม่สะดวกในการเดินทาง

2.4
2.5 ยานพาหนะและ

เพราะถ้ามากไปผูเ้ ข้าอบรม
สํ าหรับวิทยากร

3. ด้ านกระบวนการ
- วิธีดาํ เนินการอบรมมีความเหมาะสม
- ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความสนใจในการอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ

116
- จิตแพทย์

ให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตคนไทยในต่างแดน

-

แล้ว

4. ด้ านผลผลิต
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยเฉพาะวิทยากรทางธรรม
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เห็นความสําคัญและคิดว่าจะเข้าร่ วมโครงการต่อ
-

จากการอบรม

ของคนไทยในต่างประเทศ
-------------------------

ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ
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