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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

“การพฒันาการให้บริการของหน่วยงานราชการไทยในไตห้วนั
” การบริหารและ

การทาํงานเชิงรุกของสาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย ไทเป  สาํนกังานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ ไทเป  และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป ให้ตอบสนองนโยบายของ

สภาวะแวดล้อม
ไป

จากสภาพปัจจุบนั แมว้่าหน่วยงานราชการของไทยในไตห้วนั จะดาํเนินงาน
รูปแบบ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาช่วย พบว่า สภาพการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานไทยในไตห้วนัเป็นลกัษณะการดาํเนินงานแบบประจาํ (routine) แยกกนั
ดาํเนินงาน
เป้าหมายเดียวกนัได้ รูปแบบใหม่ของการทาํงาน ในรายงานการศึกษาไดม้าจากแนวคิด
การให้บริการสาธารณะ (Public Service) การรวมศูนยก์ารให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One-Stop Service) ดาํเนินการดงักล่าวได้ จะตอ้งระดม

สาํหรับแนวทางการดาํเนินการต่อไป ผูเ้ขียนได้เสนอให้จดัทาํแผนยุทธศาสตร์ไทยต่อ

ตอบสนองผลประโยชน์ของไทย
การศึกษา จึง อเสนอแนะแนวทางดงักล่าวให้กบัผูบ้ริหาร

หารือร่วมกนั



จ

กิตติกรรมประกาศ

และเป็นประโยชน์ใน
การบูรณาการการดาํเนินงานของ
การลงทุน
ฉบบั

อนัดบัแรก ขอขอบคุณเอกอคัรราชทูตอาภรณ์ มนสัวานิช ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขียน
เขา้อบรมหลกัสูตร นบท. 1

ทุกท่าน กล่าวคือ เอกอคัรราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์
ดร. และโดยเฉพาะ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.

ขอขอบคุณ ผอ.กิตติมา วีระชาติกุล จากสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ
และ ผอ. จากสาํนกังานเศรษฐกิ
สัมภาษณ์ และคุณสัณห์ อรุณรักษ์ติชยั และคุณพอพจน์ ช้างเยาว ์สาํหรับการสนับสนุนด้านขอ้มูล

และ . 1
ประโยชน์ในการศึกษา คุณชวลีฯ

ชาญชัยฯ
น้องชยัรัตน์ฯ และคุณลินนาฯ

ขอขอบคุณคุณสมถวิล สิทธิสาระ และคุณวรรณลกัษณ์ อุ่นมา สาํหรับความอนุเคราะห์
ด้านเทคนิคในการจดัทาํรายงานการศึกษา

ขอขอบคุณ ผอ.จนัทร์ทิพา ภู่ตระกูล จากสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และ

ขอบคุณ
สาํคญัแก่ผูเ้ขียนตลอดระยะเวลา 2
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมา
ไ

จาํนวนแรงงานไทยในไตห้วนั ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
มี 75,584 คน1 4 คิดเป็นมูลค่า
1.4 พนัล้านบาท2 เป็นจาํนวน 392,414 คนในปี
พ.ศ. 25513 ทุนสาํรองระหว่างประเทศ
สูงถึง 2.92 4 ของโลก ย4

“นโยบายจีนเดียว”
ไทยจึงมิไดมี้สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลให สาํนกังาน
การคา้และเศรษฐกิจไทย ไทเป ทาํ ไทยในไตห้วนั และมีภารกิจเช่นเดียวกบั

และผลประโยชน์ของไทยในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ใหค้วามคุม้ครอง ส่งเสริม และดูแล
สิทธิและผลประโยช
สร้างความรู้และควา ไทยใหป้ระชาคมโลกไดรั้บทราบ ตลอดจนส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวทิยาศาสตร์
ของไทย ไดแ้ก่ กระทรวงพาณิชย ์และสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตวัแทนในไตห้วนั กล่าวคือ สาํนกังานการคา้ในต่างประเทศ ณ ไทเป และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน
ณ ไทเป ตามลาํดบั นกัลงทุนชา
ต่างหากจากสาํนกังานการคา้

1 Council of Labour Affairs, Republic of China
2 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3 Bureau of Tourism, Ministry of Transport and Communication, Republic of China
4 Council of Economic Planning and Development, Republic of China
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1.2 ความสําคัญของปัญหา
1.2.1 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ส่งผลกระทบถึงไทยดว้ย รวมถึงสถานการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อย ในช่วง 2 เป็นเหตุผลสาํคญั
สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสาํนกังานการคา้ฯ

การคา้และการลงทุน
สาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังาน

เศรษฐกิจการลงทุนฯ
ไม่ไดรั้บความสะดวก การดาํเนินงานของ

3 แห่งใหส้ามารถดาํเนินการใหค้วามสะดวกดา้นการคา้ การลงทุนระหวา่งไทยกบั
ไตห้วนั สาํนกังานการคา้ฯ ปรับ
วธีิการทาํงาน และปรับทศันคติของบุคลากรของสาํนกังานตวัแทนส่วนราชการของไทย

สภาพแวดลอ้มทางการเมืองระหวา่งประเทศ สภาวะเศรษฐกิ
ช่วงจงัหวะ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งไตห้วนักบัจีน โ เนิน
ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน พลาด

1.2.2
การพฒันาการใหบ้ริการของหน่วยงานราชการไทยในไตห้วนั จะมีส่วนสนบัสนุนนโยบาย

ปีแรก ของการดาํรงตาํแหน่ง (พ.ศ. 2552)
3

29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552

1.2.2.1 สภาวการณ์ปัจจุบนั เศรษฐกิจไท ว
ดงัจะเห็นไดจ้ากมูลค่าการส่งออกในเดือน

พฤศจิกายนในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ18.6 และ ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 22.6
จาํนวน 16.5
ยอดมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 11 เดือนลดลงประมาณร้อยละ 40 และภาคการก่อสร้าง
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อยูใ่นภาวะหดตวั ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มีแนวโนม้จะปรับลดลงจากประมาณการเดิมประมาณร้อยละ 10

ในปี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโนม้จะขยายตวัไดเ้พียงเล็กนอ้ย
ประเทศไทยจะเผชิญกบัการชะลอตวัของการส่งออก
การลดลงของราคาสินคา้เกษตร และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน

5 แสนคนในปัจจุบนัเป็น 1 ลา้นคน
อนัจะส่งผลใหค้วามยากจน ปัญหาสังคมแล ความขดัแยง้ทาง

จะทาํให้
ศเขา้สู่ภาวะถดถอย

ต่าง ๆ ควบคู่กนัไปกบัการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน เช่น การเตรียมการสาํหรับ
สังคมผูสู้งอายุ
ของประเทศ การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างสรรค์ การแกไ้ขความยากจนและลดความ

การพฒันาธรรมาภิบาล การสร้าง
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก และการร่วมมือ

อนบา้น เป็นตน้
1.2.2.2
-

โดยการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ดึงดูด
ส่งเ และปรับแผนงบประมาณของ

พ.ศ. 2552 อยูแ่ลว้

1.2.2.3 3
-

สาํคญัของโลกและประเทศคู่คา้ของไทยในภูมิภาคต่างๆ ทางการเมือง
เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน

พฒันาความร่วมมือดา้นทรัพยากร วตัถุดิบ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองคค์วามรู้ใหม่5

5 เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
29 ธนัวาคม พ.ศ. 2551
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สาํนกังานการคา้ฯ
สาํนกังานการคา้ฯ ในฐานะหวัหนา้ทีมประเทศไทย

ไทยใน
ประทบัใจในการใหบ้ริการของสํานกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ใน

ต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 การใหบ้ริการทางดา้นการคา้และการลงทุนของสาํนกังาน

การคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
1.3.2 ศึกษาปัญหา อุปสรรคของการใหบ้ริการของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริม

การคา้ในต่างประเทศฯ  และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ แนวทางปรับปรุงการใหบ้ริการ
ดงักล่าว

1.3.3 เสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบา ต่อไป

1.4 ขอบเขตการศึกษา
เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรคของการดาํเนินงานใหบ้ริการดา้นการคา้และ

การลงทุนของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการฯ โดยเป็นการศึกษาในหว้งเวลา
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

1.5 วธีิการดําเนินการศึกษา
การบริหาร

(Change Management) (problem-solving)โดยใชแ้นวคิดการใหบ้ริการ
สาธารณะ (Public Service) เป็นหลกั โดยศึกษาภารกิจและโครงสร้างของสาํนกังานการคา้ฯ
สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ และปรับโครงสร้าง
ของสาํนกังาน 3 แห่ง และพิจารณาแนวทาง

มีทศันคติใน
การดาํเนินความสัมพนัธ์กบัไตห้วนัให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั รองรับสถานการณ์และ
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ความตอ้งการของรัฐบาลและภาคเอกชนไทย า รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์
ในการพฒันาการใหบ้ริการของหน่วยงาน

ราชการไทยในไตห้วนั
การปรับวธีิการดาํเนินงานของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ

และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ จะดาํเนินไปพร้อมกบัการบริหารพฒันาบุคลากร ปรับกระบวน
ทศัน์และวฒันธรรมการทาํงาน ส่งเสริมใหบุ้คลากรมุ่งพฒันาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และทาํงาน
เชิงรุกอยา่งเป็นระบบ

1.6 บจากการศึกษา
1.6.1 ช่วยใหส้าํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังาน

1.6.2 3 สาํนกังาน
1.6.3 ทาํใหน้กัธุรกิจไตห้วนัมีความประทบัใจในการใหบ้ริการของหน่วยงานราชการไทย

ช่วยดึงดูดความสนใจใหน้กัธุรกิจมาคา้ขายและลงทุนในประเทศไทย

1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1.7.1 สาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย

“สาํนกังาน...”
ไทยมีความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนตามนโยบาย “จีนเดียว” จึงไม่สามารถจะใชค้าํวา่

สถานเอกอคัรราชทูตในการติดต่อ
“สาํนกังานการคา้ฯ”

1.7.2 หน่วยงานราชการไทยในไตห้วนั หมายถึง สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ
ณ ไทเป และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป จะใชค้าํยอ่วา่ “สาํนกังานส่งเสริม
การคา้ในต่างประเทศฯ” และ “สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ” ตามลาํดบั

1.7.3 เชิงรุก หมายถึง การดาํเนินการในลกัษณะ ไปหางานหรือเสนอตวั
สะดวกใหผู้รั้บ

1.7.4 เป็นผูเ้ขา้มาติดต่องานเอง
1.7.5

เป็นของรัฐหรื
มีองคป์ระกอบ
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สาํคญั 6
และกิจกรรม

งเป็น
เขา้สู่

กระบวนการผลิต และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ และการ
งจะเป็นขอ้มูลป้อนกลบั

เป็นปัจจยันาํเขา้ต่อไป6

1.7.6 ทีมประเทศไทย หมายถึง ตวัแทน
เอกอคัรราชทูตเป็นหวัหนา้ทีม  ในกรณีไตห้วนั ทีมประเทศไทย ไดแ้ก่ สาํนกังานการคา้ฯ (กระทรวง
การต่างประเทศ) สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ (กระทรวงพาณิชย)์ สาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) สาํนกังานแรงงาน ไทเป และเกาสง
(กระทรวงแรงงาน) (ททท.) บริษทั การบินไทย มหาชน จาํกดั
ไทเป (บริษทั การบินไทย มหาชน จาํกดั) งานการคา้ฯ เป็นหวัหนา้ทีม

6 As quoted in Suchitra Punyaratabandhu – Bhakdi et al., Delivery of Public Services in Asian
Countries Cases in Development Administration (Bangkok: Thammasat University Press, 1986),
pp. 104-105.
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การปรับปรุงการดาํเนินงานของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ
และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิผลจาํเป็นตอ้งมีการนาํ

การลงทุน

2.1 (Change Management Concept)
การปรับปรุงการทาํงานของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ และ

Pamela S. Lewis
การแกไ้ขดดัแปลง (alteration)

7

4 ดา้นหลกั
คือ

7 Pamela S. Lewis, Management: Challenges in the 21st Century (Cincinnati: South-Western Pub.,
2000)
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(1) (Structural Change) เ
การบงัคบับญัชาแบบ

สายงานจากบนลงล่างใหน้อ้ยลง
(2) (People Change) จะมีผลกระทบต่อคนในองคก์รในดา้นต่างๆ

(3) ยนแปลงกระบวนการทาํงาน (Process Change)

โ
มีประสิทธิผล

(4) (Cultural Change)

ท (leadership) ในฐานะ
(leading change/change agents) กล่าวอี

“ผูน้าํ” าว

“ผูอ้าํนวยการใหญ่”
หวัหนา้ทีมประเทศไทยในไตห้วนั

9
8

(1)
(awareness creation)
ขององคก์ร

8 James O’Toole, Leading Change: The Argument for Values-Based Leadership (New York:
Ballentine Books, 1996)
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(2) การระ (shared need
to change)

(3) (shared
value for organization development)
เป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางปฏิบติัร่วม

(4) การกาํหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั (collective vision)

และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รดว้ย
(5)
ปลง (mobilizing commitment for change)
(6) (making change)
(7) ใหเ้ดินหนา้ไปตามเป้าหมายดว้ยความ

(maintain change process)
(8) ลชิ้ด (monitoring process)
(9)

(structural change)

2.2 แนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Concept) 9

ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเสนอแนวคิดสมยัใหม่หลายประการมาใชใ้นการปรับปรุงการ

และ

9 ประมวลสาระชุดวชิา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาวทิยาการจดัการ โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2548
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1. 1 ดว้ยการนาํงาน

น
ต่องานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วทนัที

2. 2

งหมดมาทาํงานใหบ้ริการรวมอยู่ ณ

3. 3 การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ
(Reprocess) หรือการสร้างใหม่ (Redesign)

มาใช ้ไดแ้ก่
3.1 แนวคิดของการปรับปรุงงานให้ง่าย (Work Simplification)

4 ประการ ไดแ้ก่ การขจดั (eliminate) การรวม (combine) การจดัการใหม่
(rearrange) และการทาํให้ (simplify)

3.2 (Reengineering) นาํเสนอโดย ไมเคิล แฮมเมอร์ และ
(Michael Hammer and James Champy)

(fundamental) มีการออกแบบธุรกิจใหม่อยา่งใหญ่ (dramatic) แบบถอนรากถอนโคน
หรือปฏิวติั (radical) (entire business system) ใหค้วามสาํคญั
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ในการดาํเนินงาน

บริการ

4. 4 การสามารถให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทนัที การใหบ้ริการผา่น

งตน้ สามารถนาํมา
เปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงันาํแนวคิดการใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ

1
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รูปแบบ เดิม ใหม่
1. การนาํหลายหน่วยงาน

มารวมใหบ้ริการอยูใ่น
มีการส่งต่องานระหวา่งหน่วยงาน มีการส่งต่องานระหวา่งหน่วยงาน

หน่วยงานมาใหบ้ริการรวมกนัอยู่

2. กระจายอาํนาจมาให้
หน่วยงานใดหน่วยงาน

แบบเบด็เสร็จ

ก็ยงัรับผดิชอบการใหบ้ริการตาม

3. การปรับปรุงและ
การออกแบบใหม่
ในการใหบ้ริการ

ยงัคงใช้
บริการแบบเดิม เพียงแต่นาํมารวม หรือออกแบบการใหบ้ริการใหม่

โดยสามารถใหบ้ริการเสร็จใน

เพียงคนเดียว
4. การใหบ้ริการผา่นทาง

อินเทอร์เน็ตไดเ้สร็จ
ทนัที

ติดต่อกบัเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

แลว้เสร็จ

1 : เปรียบเทยีบระหว่างก่อนและหลงันําแนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จมาใช้ของรูปแบบต่างๆ

2.3 แบบจําลองการประเมินผลโครงการ CIPP Model
กา การประเมินผล กบั คาํวา่โครงการ  หมายความวา่

กิจกรรม
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ผลลพัธ์ออกมาไม่เหมือนกนั (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์, พ.ศ. 2541)

เปิดเผยขอ้เทจ็จริง และการใชป้ระโยชน์ของเกณฑต่์างๆ
ชน์ การมีผลตามความเป็นจริง หรือ

คาํจาํกดัความของการประเมินผลไว้

- รอบบินส์ (Stephen P. Robbins, ค.ศ. 1973) เสนอความเห็นไวว้า่ การประเมินผลเป็น

การดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด
- แอลคิน (Marvin C. Alkin อา้งถึงใน สุวมิล ติรกานนัท,์ พ.ศ. 2543) ใหค้วามหมายของ

การประเมินผลไวว้า่ เป็นกระบวนการกาํหนดขอบเขตการตั

แนวทางในการปฏิบติั
- ฟรีแมน (Howard E. Freeman, ค.ศ. 1982 ) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผล

โครงการแบบรวบยอดวา่ เป็นการพิจารณาวา่โครงการ ปัจจยันาํเขา้ ไดรั้บการดาํเนินการตามแผน

สงคห์รือไม่อยา่งไร
- ซคัแมน (Edward A. Suchman, ค.ศ. 1977 ) กล่าววา่ การประเมินผลโครงการ เป็นการใช้

หรือไม่ดีอยา่งไร หรือเป็นการ

การประเมินผลตามหลกัเกณฑ์
4 ประการคือ

(1) การพิจารณาถึงคุณลกัษณะของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ก่อใหเ้กิดความสําเร็จใน
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(2) การพิจารณาศึกษาผูรั้บบริการสาธารณะตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการวา่ผูใ้ดหรือ
กลุ่มใดไดรั้บผลกระทบมากหรือนอ้ย

(3) หรือ
โครงการประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว

(4) ลกัษณะเป็น
- - -

ผลกระทบทางออ้ม เป็นตน้
- สมคิด พรมจุย้ (พ.ศ. 2542) เสนอไวว้า่ การประเมินผลเป็นกระบวนการ เกิด

เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการหรือ

- สมพร แสงชยั และสุนทร เกิดแกว้ (พ.ศ. 2538) กล่าวไวว้า่ การประเมินผลโครงการเป็น
ง

การปฏิบติัตามโครงการแลว้ โดยมีรูปแบบการประเมินผลโครงการ
ประกอบดว้ย (1)

(2)

(1)
โครงการหรือสนบัสนุนใหมี้การขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยงัมิไดจ้ดัทาํในรูป
ของโครงการทดลองมีโอกาสจะผดิพลาดหรือลม้เหลวไดง่้าย ความลม้เหลวของโครงการจึงมิใช่ความ
ลม้เห ดวตัถุ

ผลกระทบเชิงลบมากกวา่ เราก็ควรยกเลิกไป
(2)

(3)
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การประเมินผล เราก็จะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหต้รงประเด็น
(4)

2

นอ้ยลง
(5) ล ในการนาํโครงการไปปฏิบติั ถา้เราไม่มีการติดตามและประเมินผลอยา่ง

ภูมิประเทศ ภู

(Decision-Making Model)
การประเมินโดยพิจารณาอยา่งรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการหรือปัญหาขอ้

(Decision- Making Model) มีอยู่ 2 แบบ คือ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล สตฟัเฟิลบีม
(Danial L. Stufflebeam) และ CSE Model ของอลัคิน (Alkin)

แนวคิดการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในปี ค.ศ. 1971 สตฟัเฟิล
บีม Educational Evaluation and Decision Making10

ะใหแ้นวคิดและวธีิการทางการวดัและ

การประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่ม วไดว้า่
CIPP

Model

10 Daniel L. Stufflebeam, et al., Educational Evaluation and Decision Making (California:
Wadsworth, 1971)
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เวลา วตัถุประสงคก์ารประเมิน คือ
กบั

มูล ประกอบ

การประเมินและเขาไดแ้บ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน

วตัถุประสงคข์องโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร หรือ นโยบายหน่วย

ต่าง ๆ หรือไม่ เป็นตน้
การประเมินสภาวะแวดลอ้มจ โครงการควรจะทาํใน

สภาพแวดลอ้มใด ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร
เป็นตน้

2. (Input Evaluation : I ) อ
พิจารณาถึง

งเทคโนโลยแีละแผนการ
ดาํเนินงาน เป็นตน้

ร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project)
นวา่มีอะไรบา้ง และตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการใด ใช้

แผนการดาํเนินงานแบบไหน และตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอก หรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมินระหวา่งการ

หาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ พฒันา แกไ้ข

หาจุดเด่น
หรือจุดแขง็ (Strengths) และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มกัจะไม่สามารถ

องการให้
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ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะ ระเมิน
กระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ

3.1 หรือการ

3.2
โครงการ

3.3 นงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P )

/

ผลลพัธ์ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจากการประเมินสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยั
นและกระบวนการร่วมดว้ย  จะเห็นไดว้า่ การประเมินแบบ CIPP

4 ดา้น กาํหนดประเด็นของ

โครงการโดยละเอียดแลว้ เราสามารถจาํแนกไดว้า่การประเมินผลโครงการมี 4
(1) การประเมินผลโครงการก่อนการดาํเนินงาน (Pre-evaluation) เป็นการประเมินวา่มีความ

จาํเป็นและความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดใหมี้โครงการหรือแผนงาน
การประเมินผล

(2) การประเมินผลโครงการขณะดาํเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมินผล
ทรัพยากรต่างๆ

(3) (Post-evaluation) เป็นการประเมินวา่
โ

(4) การประเมินผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผล
รวจสอบ

ๆ
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1.
ไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดจุดประสงคข์องโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงาน

2.

โครงการ
3.

4.
/

CIPP Model 4 ประการ และประเภทของการ
ตดัสินใจดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุป ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของการประเมินกบัการตดัสินใจ

2

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ
การประเมินสภาวะแวดลอ้ม
(Context Evaluation) (Planning Decisions)

/ตวัป้อน
(Input Evaluation)

การตดัสินใจเ
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) (Implementating Decisions)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation) (Recycling Decisions)

2 : ความสัมพนัธ์การตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model

สตฟัเฟิลบีมไ
CIPP Model ๆ ได ้แบบแผน
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1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการกาํหนดนโยบายในการปฏิบติังาน

1.1
หรือระดบัประเทศ

1.2 เวลาและแนวทางเลือก
1.3
1.4 นโยบายในการปฏิบติังานของผูป้ระเมินผล

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล
4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
5. ตรียมแผนการ

ฒนาแบบแผนการประเมิน และการจดัหางบประมาณ
การประเมินผลตลอดโครงการ

การประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งผลการปฏิบติังานจริง (Actual results)

3 ประการ คือ
1. งปริมาณหรือคุณภาพ แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้ง

2.
หนดค่าแต่ยงัไม่สามารถนาํไป

วเิคราะห์หาขอ้สรุปในการประเมินได ้จนกวา่จะไดมี้การเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานหรือเป้าหมาย

3.
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2.4 กระบวนการวเิคราะห์ด้วย SWOT Analysis
วธีิการและเทคนิคในการวเิคราะห์สภาวะขององคก์รและกระบวนการกาํหนดกลยทุธ์มีหลาย

คือกระบวนการวิเคราะห์ดว้ย SWOT Analysis
กนัอยา่งแพร่หลาย

ความหมายของ SWOT
SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย

Strengths

Weaknesses คือ จุดอ่
อบรรลุวตัถุประสงค ์หรือ

หมายถึง
Opportunities

ใหก้ารทาํงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง
การดาํเนินการขององคก์ร

Threats
าต่อ

องคก์ร
กรอบการวเิคราะห์ SWOT

ในการวเิคราะห์ SWOT (Area)
จะตอ้งคาํนึงถึง เพราะวา่ การกาํหนดประเด็นทาํใหก้ารวเิคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส
และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนดประเด็นหลกั (key area) ไดถู้กตอ้งจะทาํใหก้ารวเิคราะห์

SWOT

2.5 สรุปกรอบแนวคิด
จากทฤษฎีและแนวคิดดงักล่าว จะนาํมาใชใ้นผลการศึกษาของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังาน

ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ผา่นการประเมินการดาํเนินงาน
3 แห่งดว้ยตวัแบบ CIPP Model และ SWOT Analysis
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การดาํเนินกา



3
ระเบียบวธีิการศึกษา

งการพฒันาการให้
เสนอรูปแบบ ากการสังเคราะห์

การดาํเนินการตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดใหม่ ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะ รณะ มารวมกบัขอ้ดีในการดาํเนินการของราชการไทย
โดย และทาํความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการดาํเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินการ รวมถึงแนวโนม้ของความจาํเป็นใน วธีิการดาํเนินการ
ใหมี้ความเหมาะสม

การปรับปรุงการบริหาร
และการทาํงานเชิงรุกของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ โดยการนาํผลส นาํไปปรับใชใ้นการพฒันาการ
ให้ อยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

3.1 วธีิการศึกษา
การพฒันาการใหบ้ริการของหน่

ส่งเสริมการคา้และการลงทุน ประกอบดว้ย การวจิยัเอกสาร (documentary research)
นาํมา การศึกษาภาคสนามโดยการ

งานให้บริการแก่นกัธุรกิจ การคา้  และการลงทุน

งสามารถจาํแนกรูปแบบการศึกษา
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1

2

3

3 : วธีิการดําเนินการศึกษา

3.2 กลุ่มเป้าหมาย
3.2.1 งานของสาํนกังานการคา้ฯ จาํนวน 2 คน คือ

(1) นายสัณ งตรา
(2) นางสาว

3.2.2 ของสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ฯ
จาํนวน 1 คน คือ นางกิตติมา วรีะชาติกุล ผูอ้าํนวยการ

3.2.3 ในการดาํเนินงานของสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
จาํนวน 1 คน

ศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสาร

เอกสารทางวชิาการ
เอกสา
ระบบอินเทอร์เน็ต

ใหบ้ริการสาธารณะของ
หน่วยงานต่างประเทศ

ศึกษาจากภาคสนาม - การสร้างแบบสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์

- แบบสัมภาษณ์
- ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

การวเิคราะห์และสรุป ประมวลผล,วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
การคน้ควา้และภาคสนาม

การนาํเสนอ

การดําเนินการ
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3.3
3.3.1 การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (documentary research) ดาํเนินการโดย

3.3.1.1 รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ เอกสารตาํราเรียนของมหาวทิยาลยั
สุโขทยัธรรมาธิราช หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต
ในทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ แนวคิดทางเลือกสาธารณะ

3.3.1.2 ศึกษาจาก และงานวจิยั
ต่างๆ เช่น

แนวทางปรับปรุงการบริหารและการดาํเนินงานขององคก์ร และ

จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้ทาํใหเ้กิดความรู้การดาํเนินการ
วา่ ส่งเสริมใหก้ารทาํงานมี

ลดคา่ใชจ่้ายภาครัฐโดยเฉพาะในสภาวะขาดแคลนบุคลากรภาครัฐในการดาํเนินงาน
การปฏิบติังานเกิดประสิทธิผล ดีต่อผูรั้บบริการ

3.4 วธีิและ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
3.4.1 จดัทาํร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (structural interview questions)

ดาํเนินงานของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ใน
ต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ โดยประเด็นหลกัของการสัมภาษณ์คือ ความรู้
ความเขา้ใจ วธีิดาํเนินการ
ผลดาํเนินการตามโครงการในภาพรวมของระบบ ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการ แนวทาง
ปรับปรุง อการดาํเนินการ และความเห็นต่อแนวทางใหม่ของการดาํเนินการ

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล
3.4.2.1 ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกทาํ โดยสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง จากคาํถามในลกัษณะปลายเปิด
(1) สภาพการดาํเนินการใหบ้ริการในปัจจุบนัของหน่วยงานท่าน
(2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ
(3) แนวทางการแกไ้ข/การปรับปรุงการใหบ้ริการ
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(4) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากจะจดัใหมี้บริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ
น เช่น การออกไปใหบ้ริการตามเมืองต่างๆ หรือ การใหบ้ริการตามงาน

เทศกาลต่างๆ
3.4.2.2 รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาภาคสนามนาํมาวเิคราะห์แยกประเด็นและ

ประมวลรวมเป็นประเด็นต่างๆ

3.5 วธีิการประมวลผล และวิเคราะห์
การวเิคราะห์ข้ 4
3.5.1 การจดัเตรียมขอ้มูล

การวเิคราะห์ จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
มีต่อการดาํเนินการ และ

3.5.2 การตรวจสอบขอ้มูล

3.5.2.1 การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
3.5.2.2 การศึกษาภาคสนาม

3.5.3 การดาํเนินกรรมวธีิสังเคราะห์ขอ้มูล เป็น าคน้ควา้ ทางดา้น
นาํตวัอยา่งการดาํเนินการในต่าง มารวม

การ ขอ้เทจ็จริงในการ
ดาํเนินการของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ และใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการประมวลผล ดว้ยการแยกแยะ แจกแจง

วิ เป็นการ
มปลายเปิด และการเทียบรูปแบบ โดยนาํ

อยา่งไร และสร้าง
คาํอธิบาย

3.5.4 จดัทาํเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลโดย
เอกสาร

การศึกษา นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การคน้ควา้เอกสารและการศึกษา
ภาคสนามโดยการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของการบรรยาย (description)
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ผลการศึกษา

การศึกษาและวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานและโครงสร้างของสาํนกังานการคา้ฯ
สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ตามวธีิการศึกษา

3
ในเป้าหมายและภารกิจความรับผดิชอบ และนาํไปสู่ขอ้เสนอการพฒันาการใหบ้ริการของหน่วยงาน

4.1 สภาพปัจจุบัน
4.1.1 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้างของสํานักงานการค้าฯ

กล่าว 1 แลว้วา่ จาํนวนแรงงานไทยในไตห้วนัมีสูงถึง 75,584 คน และ
392,414 คน โดยเป็นการขอตรวจลงตราจากสํานกังาน

การคา้ฯ 333,650 คน ทาํใหส้าํนกังานการคา้ฯ ใชเ้วลาและบุคลากรส่วนใหญ่ในการดาํเนินภารกิจ
ดา้นกงสุล โดยใหบ้ริการตรวจลงตรา 1,500

สาํนกังานการคา้ฯ ใหบ้ริการตรวจลงตราถึง
วนัละ 4,000 ราย สาํนกังานการคา้ฯ
จ่ายเล่มหนงัสือเดินทางพร้อมตรวจลงตราคืนใหผู้ม้ารับบริการในช่วงบ่ายได้ (สาํนกังานการคา้ฯ

) สาํหรับการใหบ้ริการแก่
อาทิ งานหนงัสือ

เดินทาง งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานคุม้ครองดูแลคนไท
สถาน

งานดา้นกงสุลดว้ย  โดยเฉพาะ
สัญจร คือการบริการตรวจลงตราและงานคุม้ครองยงัเมืองใหญ่ในภาคกลางและภาคใตข้องไตห้วนั
กล่าวคือ (อยูท่างตอนใตข้องไตห้วนั) ทุกวนัพฤหสั
เมืองไถจง (ตอนกลางของไตห้วนั) ทุกวนัพุธ สัปดาห์เวน้สัปดาห์

8 คน แล
22 คน ดงัแผนภาพการแบ่งงานรับผดิชอบภายในของสาํนกังานการคา้ฯ
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4 : การแบ่งงานรับผดิชอบภายในของสํานักงานการค้าฯ

วธีิดําเนินการให้บริการ
168 ( 12) Song Jiang Road, Zhongshan District, Taipei 104, Taiwan

2 คน และ 12 คน (
)

(1) ผูป้ระสงคจ์ะขอตรวจลงตราเขา้ อติดต่อหรือประกอบธุรกิจ
ใน

ผู้อาํนวยการใหญ่
สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

รองผู้อาํนวยการใหญ่
- งาน (กาํกบัดูแลงานทุกดา้น)
- Head of Chancery
- งานการเมือง

ฝ่ายเศรษฐกจิ
- งานเศรษฐกิจ
- กงสุลสญัจร

ฝ่ายสารนิเทศ
- งานสารนิเทศ
- งาน CEO
- กงสุลสญัจร

ฝ่ายพธีิ
- งานพิธี
- ตรวจลงตรา
- งานบริหาร
- กงสุลสญัจร

ฝ่ายคุ้มครองฯ
- งานคุม้ครอง
- นส.เดินทาง
- สญัชาติฯ
- กงสุลสญัจร

ฝ่ายคลงั
- งานคลงั
- บุคลากร

ฝ่ายสารบรรณ
- สารบรรณ/
โทรเลข

- ถุงเมลก์ารทูต
- งานบริหาร

น
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(2)
ประสงคด์า้นธุรกิจ

อยา่งแทจ้ริง
(3) วตัถุ

ประสงค์
(4)

ต่อหวัหนา้ฝ่ายตรวจลงตรา
(5)

หรือประกอบธุรกิจแลว้ จะชาํระค่าธรรมเนียม

การร้องขอจากสาํนกังานการคา้ในต่างประเทศฯ หรือสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ เป็นกรณีพิเศษ
(6) ผูป้ระสงคจ์ะขอตรวจลงตรารับเล่มหนงัสือเดินทางพร้อมตรวจลงตราในบ่ายวนั

เดียวกนั
(7) นกัธุรกิจไตห้วนัสามารถใชบ้ริการขอ้มูลจาก ศูนยบ์ริการข้อมูลธุรกิจ (Thailand

Business Information Center) ทางเวบ็ไซตข์อง สาํนกังานการคา้ฯ www.tteo.org.tw
4.1.2 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้างของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ
สํานกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ มีขา้ราชการ 1 คน (ผูอ้าํนวยการ)

2 คน
วธีิดําเนินการให้บริการ

หอ้ง 7E-10, 5 Hsin Yi Road Section 5, Hsin Yi District, Taipei, Taiwan

(1) ใหบ้ริการขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถาม
e-mail 200 ราย

(2) อาํนวยความสะดวก จดันดัหมายให้นกัธุรกิจและผูน้าํเขา้ชาวไตห้วนัพบกบันกัธุรกิจ
ไทย ไปไตห้วนั

(3) ทางเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ใน
ไทย

(4) แกไ้ขปัญหาทางการคา้ กรณีการเกิดปัญหาการนาํเขา้สินคา้จากไทย
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4.1.3 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้างของสํานักงานเศรษฐกจิการลงทุนฯ
สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ มีขา้ราชการ 1 คน (ผูอ้าํนวยการ) 1 คน

หอ้ง 3E, 5 Hsin Yi Road Section 5, Hsin Yi District, Taipei, Taiwan
มี
(1) อาํนวยความสะดวกให้นกัลงทุนหรือผูส้นใจลงทุนในไทย เช่น ใหข้่าวสารขอ้มูล

ต่างๆ  ช่วยประสานงานกบัภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการไทย ผา่นทางโทรศพัท ์และ E-Mail
(2) จดัสัมมนาส่งเสริมการลงทุนของไทยในภาคต่างๆ ของไตห้วนั
(3) นาํคณะนกัลงทุนไตห้วนัไปสาํรวจลู่ทางการลงทุนในไทย
(4) ใหค้าํปรึกษาและประสานงานแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของนกัลงทุน

4.2 การวเิคราะห์การดําเนินการ
3 แห่ง  โดยใชต้วัแบบ CIPP

Model และ SWOT Analysis
4.2.1 ประเมินการดําเนินการของสํานักงานการค้าฯ โดยใช้ CIPP Model
การประเมินสภาพแวดล้อม (context evaluation) เป็นการให้บริการคาํแนะนาํ

ไทยในภาพรวม และการให้บริการดา้นการตรวจลงตราแก่คนไตห้วนัและชาว
ต่างประเทศ
ลงตรา และใหข้อ้มูลดา้นการคา้ของไทยผา่นศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจ (Thailand Business Information
Center) ทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานการคา้ฯ www.tteo.org.tw สาํหรับนกัธุรกิจ/นกัลงทุนไทยและ

การประเมินปัจจัยนําเข้า (input evaluation)

แต่ละวนัมีจาํนวนมาก นละ 1,500 ราย (
) ไดว้นัละ 100 ราย

ฝ่ายตรวจลงตราจาํนวน 12 คน
มีงานดาํเนินการเตม็มื

(ขา้ราชการ) 1 2 คน
1 คน ยงัมีภารกิจเดินทางไปกงสุลสัญจร
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ทุ

สาํหรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการขอ้มูลศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจ (Thailand Business Information
Center) ผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกังานการคา้ฯ www.tteo.org.tw ยงัคงมีจาํนวนจาํกดั

การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดาํเนินการมีระเบียบและ

วจลงตราพร้อมหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้งแลว้ จะไดรั้บการตรวจ

ในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนั
การประเมินผลผลติ (product evaluation) สามารถใหบ้ริการการตรวจลงตราแก่ผูข้อรับ

บริการตรว 1,500 (ในทุกดา้น) ไดว้นัละ
100 ราย

4.2.2 ประเมินการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ
โดยใช้ CIPP Model

การประเมินสภาพแวดล้อม (context evaluation)
การติดต่อการคา้กบัไทยในสินคา้เป็นรายชนิด
การคา้ในไตห้วนัและไทยเป็นผูใ้หบ้ริการแนะนาํ  และประสานงานต่อมายงัสาํนกังานการคา้ฯ ใน

นกัธุรกิจไตห้วนัตอ้งการขอรับการตรวจลงตรามาไทย
การประเมินปัจจัยนําเข้า (input evaluation)

E-mail
และมาพบดว้ยตนเอง มีขา้ราชการจาํนวน 1 คน และจา้ง 2 คน ช่วยในการดาํเนินการ
ปริมาณงาน

งานบริหารสาํนกังาน และหากขา้ราชการหรือ

รวดเร็วกบัผูม้าติดต่อ
การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดาํเนินการเป็นการให้ขอ้มูล

และคาํแนะนาํแก่ผูข้อรับบริการโดยในการดาํเนินงานจะเป็นการตอบคาํถามและใหร้ายละเอียดใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ผูรั้บ

ของผูรั้บบริการ
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การประเมินผลผลติ (product evaluation) สามารถใหบ้ริการแนะนาํต่อผูข้อรับบริการ
เดือนละ 200 ราย

4.2.3 ประเมินการดําเนินการของสํานักงานเศรษฐกจิการลงทุนฯ โดยใช้ CIPP Model
การประเมินสภาพแวดล้อม (context evaluation) เป็นการให้บริการคาํแนะนาํ

สนใจหรือจะลงทุนในไทยตอ้งการจะเดินทางมาไทย
การประเมินปัจจัยนําเข้า (input evaluation)

ขา้ราชการ
จาํนวน 1 คน 1 คน อาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บันกัลงทุน หรือผูส้นใจ
ลงทุนในไทย เช่น ใหข้่าวสารขอ้มูลต่างๆ  ช่วยประสานงานกบัภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการ
ไทย ผา่นทางโทรศพัท์ E-mail จดัการสัมมนา และนาํคณะนกัลงทุนไตห้วนัไปสาํรวจลู่ทางการ
ลงทุนในไทย ตลอดจนใหค้าํปรึกษาและประสานงานแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของนกัลงทุน

พ.ศ. 2551
นกัลงทุนไตห้วนัทราบ

การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดาํเนินการมีระเบียบและ
กฎ ระเบียบต่างๆ

ในการลงทุน

การประเมินผลผลติ (product evaluation) สามารถใหบ้ริการการแนะนาํแก่ผูข้อรับ
2 ราย

และจะใชก้ารนดัหมายล่วงหนา้ ทาํใหส้ามารถจดัลาํดบัการใหบ้ริการได้โดยไม่หนาแน่น

4.3 การประเมินผลการดําเนินการ 3 แห่ง โดยใช้ตัวแบบ SWOT
Analysis

การประเมินจุดแข็ง (strength) แต่ละสาํนกังานมีจุดแขง็ในดา้น ขอ้มูล ความรู้ และ
ละสาํนกังาน คือ สาํนกังานการคา้ฯ ในดา้น

การตรวจลงตราและการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ
ในดา้นขอ้มูลการคา้ไทย -ไตห้วนั และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
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ในไทย
การประเมินจุดอ่อน (weakness) เป็นการดาํเนินการ

และจาํกดัในขอ้มูลเฉพาะแต่ละดา้นของแต่ละสาํนกังาน ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการ

การประเมินโอกาส (opportunity) การมีสาํนกังานแยกจากกนัเป็นการขยายการใหบ้ริการ
ยายฐาน

ผูรั้บบริการในกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสาํนกังาน
การประเมินข้อจํากดัการดําเนินการ (threats) การ สาํนกังานของแต่ละสาํนกังานมี

ทาํใหแ้ต่ละสาํนกังานไม่สามารถใหบ้ริการ ในเวลาเดียวกนั

4.4 ผลการศึกษา

การคา้ฯ สาํนกังาน
ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ผูเ้ขียนไดจ้ดัทาํแบบสมัภาษณ์เชิงลึก

9 ขอ้เสนอใหมี้บริการแบบจุดเดียว

4.4.1 สํานักงานการค้าฯ
- นายสัณห์ฯ เห็นดว้ยสาํหรับการให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาต่างๆ ดา้นการคา้

การลงทุน และตรวจลงตราแบบ One-Stop Service

าน อาทิ การคา้ การลงทุน และตรวจลงตรา

- นางสาวพอพจน์ฯ เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอใหมี้มีบริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ
สาํนกังานการคา้ฯ จะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน/นกัธุรกิจไตห้วนัโดยตรง

9 แบบสัมภาษณ์ ดงัปรากฏในภาคผนวก ก-ง



33

สาํนกังาน

ไทย-ไตห้วนัต่อไป
4.4.2 สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ มีทศันะต่อการดาํเนินการและการบูรณาการ

ดาํเนินงานวา่ เห็นดว้ยในหลกัการ เพราะจะทาํใหมี้โอกาสไดพ้บกบัผูน้าํเขา้ในจงัหวดัต่างๆ และไดมี้
โอกาสประชาสัมพั

4.4.3 สํานักงานเศรษฐกจิการลงทุนฯ มีทศันะต่อการดาํเนินการและการบูรณาการดาํเนินงาน
วา่
เป็นการเฉพาะ จะมีนกัลงทุนใหค้วามสนใ
ใหบ้ริการในงานเทศกาลจะไม่ใช่นกัลงทุนเป้าหมายเช่นเดียวกนั งานดา้นการลงทุนเป็นการสร้าง

4.5 สรุป
จากการใชต้วัแบบ CIPP Model และ SWOT Analysis ประเมินผลการดาํเนินการของ

สาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
อาจสรุปไดว้า่

1.
สาํนกังาน

2. มีเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และแนวทางของแต่ละ
แต่ละสาํนกังานจะ

ใหบ้ริการไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้
3. การประเมินผล มีการดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานผา่นการกาํหนดเป็

ตามแนวทางการประเมินผล
4. ผูบ้งัคบับญัชาของแต่

สาํนกังานการคา้ฯ ในฐานะหวัหนา้ทีมประเทศไทยเป็นผูอ้าํนวยการ
การปฏิบติังานของสํานกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และ

สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ สามารถแสดงในรูปแผนภาพการดาํเนินงานและการอาํนวยการได้
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5 : การดําเนินงานและการอาํนวยการ

ผูเ้ขียนเห็นวา่การ

ารคา้และการลงทุน

(1)
ใหบ้ริการ

ร่วมกนัของสาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ และระดมความคิดเห็นและยนิยอม

(2) ผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกังานการคา้ฯ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการคา้ใน
ต่างประเทศฯ และผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายและวสิัยทศัน์

3 แห่ง และระดมความสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนของ
องคก์ร ยวขอ้ง

(3) สาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจ

นกัธุรกิจ การคา้
และการลงทุน
ชาวไตห้วนั

สาํนกัเศรษฐกิจการลงทุนฯ

สาํนกังานการคา้ฯ

สาํนกังานส่งเสริมการคา้
ในต่างประเทศฯ

การได ้รับ
ขอ้มูลและ
ตรวจลงตรา
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(4) สาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ



5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษา การพฒันาการให้บริการของหน่วยงานราชการไทยในไตห้วนั ส่งเสริมการคา้
และการลงทุนมีวตัถุประสงค์ ศึกษารูปแบบ วธีิดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการใหบ้ริการของ
สาํนกังานการคา้ฯ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ และสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ

การให้บริการ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ในมิติต่างๆ ของ

สาํนกังานการคา้ฯ จาํนวน 2 คน สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ จาํนวน 1 คน และสาํนกังาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ จาํนวน 1 คน โดยใชต้วัแบบ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม และ SWOT Analysis
เป็นกรอบสาํหรับการศึกษาเปรียบเทียบ การปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงาน 3 หน่วยงาน
มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร

การดาํเนินการ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้
(1) ดา้นนโยบาย หวงั ของการทาํงานเช่นกนั โดยพยายาม

ปรับปรุงการทาํงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย
(2) ดา้นบุคลากร (การประเมินปัจจยันาํเขา้) พบวา่ บุคลคล

เป้าหมาย
(3) ดา้นการดาํเนินการ (การประเมินกระบวนการ) โดยลกัษณะการดาํเนินการสามารถตอบสนอง

(4) ดา้นผลสาํเร็จและขอ้จาํกดัการดาํเนินการ (การประเมินผลผลิต) จากการวเิคราะห์ พบวา่
ผลการดาํเนินงาน สามารถดาํเนินงาน
ดาํเนินการต่อไป โดยการปรับกลวธีิให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม

ความคุน้เคยและไวว้างใจแก่ผูรั้บบริการ
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รวมถึงปรับปรุงระบบการประเมินผล สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์กบั
การปฏิบติัราชการของภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ

โดยแต่ละสาํนกังานไม่สามารถใหบ้ริการในดา้น

5.1.1 สาํนกังานการคา้ฯ เป็นผูใ้ห้บริการดา้นการตรวจลงตราเป็นหลกั ขาดความถนัดใน
การให้ขอ้มูลการคา้เป็นรายสินคา้ อตัราภาษี และขอ้มูลด้านการลงทุน

5.1.2 สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลด้านการคา้เป็นราย

ด้วยตนเอง ตอ้งขอให้สาํนกังานการคา้ฯ ดาํเนินการให้
5.1.3 สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุนฯ เป็นผูใ้ห้บริการขอ้มูลทางการลงทุนในด้านต่างๆ

รในด้านการตรวจลงตราด้วยตนเอง ตอ้งขอให้สาํนกังาน
การคา้ฯ ดาํเนินการให้

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากสภาพการณ์ขา้งตน้ ห จะตอ้งติดต่อ

3
การนัดหม 3 ดา้น
มารวมกนัได ้จะเป็นประโยชน์แก่ผูข้อรับบริการ ได้ขอ้มูลจากแหล่งเดียว ประหยดัเวลา

3 ในการ
ให้บริการแก่ผูข้อรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน และภารกิจของแต่ละสาํนกังานไม่
สามารถทาํศูนยใ์ห้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างถาวรได้ ผูเ้ขียนจึงขอเสนอการเปิดสาํนักงาน
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจ

(1)

3 หน่วยงาน มอบหมายให้ตวัแทนของแต่ละสาํนกังานมาร่วม
ปฏิบติังานด้วยกนั
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(2) กาํหนดเวลา
ก. ในช่วงแรก อาจให้บริการเดือนละ 1
ข. สาํนกังานเฉพาะกิจอาจจดัการให้บริการสัญจร เช่น ร่วมกบัคณะกงสุลสัญจรของ

กลยุทธ์การทาํงานเชิงรุกของการให้บริการ
(3) การประชาสัมพันธ์

การเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านการ
สาํนักงานการคา้ฯ และสาํนกังานตวัแทนส่วนราชการของไทยทุกแห่ง ทางเว็บไซต์

ของสาํนกังานการคา้ฯ และสาํนกังานตวัแทนส่วนราชการของไทยทุกแห่ง ผ่านสมาคมคนไทยใน

(4) วิธีขอรับบริการ
การจองคิวขอรับบริการแบบเบ็ดเสร็จกระทาํได้ทางแบบอินเทอร์เน็ตของแต่ละ

สาํนกังาน
บริการ (First-Come First-Served)

(5) การให้บริการ
ก. การให้บริการและคาํปรึกษาในลูกคา้แต่ละรายสามารถดาํเนินไปพร้อมๆ กนั

3 สาํนักงานในศูนยเ์ฉพาะกิจ
3 หน่วยงานไดใ้น

เวลาเดียวกนั
ข. หากมีกรณีตอ้งขอรับเอกสา

(6) บริการเสริม/

จะให้บริ
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ก.
ประสบการณ์ทาํงานในไตห้วนั (ตามโครงการ matchmaking
ทาํงานในไตห้วนักับนกัลงทุนไตห้วนั)

ไตห้วนัในไทย
ข. การเดินทางของนกัธุรกิจไตห้วนั อาทิ /

ไทเป  และบริษทั การบินไทย (มหาชน) จาํกดั สาขาไทเป
(7) การประเมินผล

การ
ให้บริการแบบง่ายๆ โดยการเลือกระดบัของความพึงพอใจแบบ 2 ลาํดบั คือ พอใจการให้บริการ

ง ควรมีการประเมินผ นาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานต่อๆ ไป

รายงานการศึกษาได้มีขอ้เสนอการเปิดสาํนกังานให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจ
1 ของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ การนาํหลายหน่วยงาน

มารวมให้บ 3 คือ การปรับปรุงและออกแบบ
4 พฒันาการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานการคา้ฯ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สาํหรับแนวทางการดาํเนินการต่อไป ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอ ดั
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ช่องแคบไตห้วนั (ระหว่างไตห้วนักบัจีน)
การต่างประเทศจึงควรจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ไทยต่อไตห้วนั หรือทบทวนแนวทาง การดาํเนิน

พฒันาการของความสัมพนัธ์ระหว่างไตห้วนักบัจีน ดงักล่าว
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร

นโยบาย/ เป็นตอ้งจดัทาํแผน
การบริหารและปฏิบติังาน จดัทาํเป็นแผนบูรณาการ
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การทาํงาน โดยมีผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกังาน
การคา้ฯ เป็นผูน้าํ ไปในแนวทางเดียวกนั

5.2.3 ข้อ
มุ่งศึกษาการพฒันาการใหบ้ริการของหน่วยงานราชการไทย

โดยอาศยัรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และมิไดก้ล่าวถึงการบริหารพฒันาบุคลากร จากขอ้จาํกดัดา้นเวลาของการจดัทาํ

หากจะมีการศึกษาการพฒันา
ก็จะเกิดประโยชน์
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ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์

นายสัณห์ อรุณรักษติ์ชยั ตําแหน่ง
หน่วยงาน สาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย ไทเป

1. สภาพการดําเนินการให้บริการในปัจจุบันของหน่วยงานท่าน
- ใหบ้ริการตรวจลงตราประเภทต่างๆ กบัผูป้ระสงคเ์ดินทางเขา้ประเทศไทย
- สาํหรับตรวจลงตราประเภท ธุรกิจ สาํนกังานการคา้ฯ ไดรั้บมอบ

อาํนาจในการออกตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B (Business) Single และ Non-Immigrant B
(Business) Multiple

-
ประเภท ธุรกิจ คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสาร

ธุรกิจอยา่งแทจ้ริง
- นกังานการคา้ฯ ประมาณ 10 - 15 ราย

ต่อวนั ผูข้อตรวจลงตราชาวไตห้วนัส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้กิจการในประเทศไทย
ทาํงานในประเทศไทย

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
- mindset วธีิการทาํงานใหต้รวจสอบ

(investigate) ผูข้อตรวจลงตราประเภท
สะดวก (facilitate) ประเภทดงักล่าวจึงอาจจะรู้สึกวา่ การขอตรวจลงตรามี
ความยุง่ยาก และตอ้ง เอกสารประกอบจาํนวนมาก

- และความเขา้ใจเพียงพอถึงนยัของผลประโยชน์ดา้นธุรกิจ
และการคา้ของไทยในไตห้วนั ในกรณี

มกัจะไม่
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3. แนวทางการแก้ไข/การปรับปรุงการให้บริการ
- จดัการอบรมใหก้บั ใหมี้ความรู้ดา้นธุรกิจ ก

- สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ไทเป และ สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ไทเป
รคา้ และการลงทุนใน

นกังานการคา้ฯ จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการอาํนวย
ความสะดวกการใหต้รวจลงตรากบัผูแ้ทนจากบริษทัดงักล่าว

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะจัดให้มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ
การออกไปให้บริการตามเมืองต่างๆ เช่น การให้บริการตามงานเทศกาลต่างๆ

- เห็นดว้ย สาํหรับการใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาต่างๆ ดา้นการคา้ การลงทุน และตรวจ
ลงตราแบบ One Stop Service
ธุรกิจกบัประเทศไทย ปรึกษาต่างๆ จากหน่วยงานของไทยจะไดเ้ป็นไปในทิศทาง

คาํแนะนาํ



ภาคผนวก ข

แบบสัมภาษณ์

นางสาวพอพจน์ ชา้งเยาว์ ตําแหน่ง
ฝ่ายเศรษฐกิจ
หน่วยงาน สาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย ไทเป

1. สภาพการดําเนินการให้บริการในปัจจุบันของหน่วยงานท่าน
- เป็นหน่วยงานกลางดูแลดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมระหวา่งไทยกบัไตห้วนั

- อาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของไทยและไตห้วนัล่าสุด ผา่นศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลธุรกิจ (Thailand Business Information Center) ผา่นเวบ็ไซตข์อง สาํนกังานการคา้ฯ
www.tteo.org.tw สาํหรับนกัธุรกิจ/

- ติดต
- ระหวา่งกนั อาทิ ความตกลง

เป็นตน้

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
- ผูเ้ขา้ใชบ้ริการขอ้มูลศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจ (Thailand Business Information Center) ผา่น

เวบ็ไซตข์อง สนง. การคา้ฯ www.tteo.org.tw ยงัคงมีจาํนวนจาํกดั
- การติดต่อสัมพนัธ์กบัฝ่ายไตห้วนัในระดบัสูง

ร่วมมื ยงัคงมีขอ้จาํกดัจากประเด็นดา้นการเมือง อยา่งไรก็ดี
ในช่วง 1-2 ปี การติดต่อสัมพนัธ์อยา่งเห็นไดช้ดั อาทิ การเขา้พบ
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเศรษฐการไตห้วนั สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน
ไทเป (บีโอไอ ไทเป)
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3. แนวทางการแก้ไข/การปรับปรุงการให้บริการ
- ควรหาแนวทางในการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์สนง.

างกนั
- สาํนกังานการคา้ฯ

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะจัดให้มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิเป็น หรือ
การออกไปให้บริการตามเมืองต่างๆ เช่น การให้บริการตามงานเทศกาลต่างๆ

- เ สาํนกังานการคา้ฯ จะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน/

การลงทุน

เวบ็ไซต ์สาํนกังาน มสัมพนัธ์ไทย-
ไตห้วนัต่อไป



ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ์

นางกิตติมา วรีะชาติกุล ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการ
หน่วยงาน สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ ไทเป

1. สภาพการดํานินการให้บริการในปัจจุบันของหน่วยงานท่าน

1)
E-mail 200 ราย

2) อาํนวยความสะดวก จดันดัหมาย

ร่วมงานแสดงสินคา้ในประเทศไทย
3) แกไ้ขปัญหาทางการคา้ กรณีการเกิดปัญหาการนาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
1 คน 2 คน

นอกสาํนกังานฯ หรือต่างจงัหวดัไม่สามารถใหบ้ริการไดใ้นทนัที ทาํใหผู้ติ้ดต่อตอ้งใชเ้สียเวลารอ

3. แนวทางการแก้ไข/การปรับปรุงการให้บริการ
สาํนกังานฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหน้กัธุรกิจไตห้วนัรับทรา

สามา และประชาสัมพนัธ์ใหติ้ดต่อกบัสาํนกังานฯ ทาง E- mail

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะจัดให้มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
หรือ การออกไปให้บริการตามเมืองต่างๆ เช่น การให้บริการตามงานเทศกาลต่างๆ

ในหลกัการเห็นดว้ย เพราะจะทาํใหมี้โอกาสไดพ้บกบัผูน้าํเขา้ในจงัหวดัต่างๆ และไดมี้



ภาคผนวก ง

แบบสัมภาษณ์

ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการ
หน่วยงาน สาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป

1. สภาพการดําเนินการให้บริการในปัจจุบันของหน่วยงานท่าน
- อาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บันกัลงทุน หรือผูส้นใจลงทุนในประเทศไทย เช่น ให้

ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ช่วยประสานงานกบัภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการไทย ผา่นทางโทรศพัท์
E-Mail สัมมนา จดั Mission นาํนกัลงทุนไตห้วนัไปสาํรวจลู่ทางการลงทุนในไทย ตลอดจนให้
คาํปรึกษาและประสานงานแกไ้ขปัญหาอุปสรรคนกัลงทุน

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
-

3. แนวทางการแก้ไข/การปรับปรุงการให้บริการ
-

นกัลงทุนตอ้งการ
-

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะจัดให้มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ
การออกไปให้บริการตามเมืองต่างๆ เช่น การให้บริการตามงานเทศกาลต่างๆ

- การใหข้่าวสารดา้นการลงทุน

การใหบ้ริการในงานเทศกาลจะไม่ใช่นกัลงทุนเป้าหมายเช่นเดียวกนั งานดา้นการลงทุนเป็นการสร้าง
งเดียว
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ประวัติผู้เขียน
นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล

4 มกราคม พ.ศ. 2504 สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี B.Com (Hons) และ
ปริญญาโท M.A. in Buddhist Studies จาก University of Delhi สาธารณรัฐอินเดีย

เขา้รับราชการ พ.ศ. 2528 ในตาํแหน่งนายเวร
ะเทศ กรมเศรษฐกิจ และยา้ยไปอยู่กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว

พ.ศ. 2530 ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2535 ปฏิบติั
และเลขานุการโท นโยบาย
เศรษฐกิจและการคลงักรมอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงมะนิลา และกลบัมา
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ดาํรง 7 ในปี พ.ศ. 2543 ยา้ยไป
กองกิจการ ในปี พ.ศ. 2548
ผูอ้าํนวยการกอง ในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกังานการคา้
และเศรษฐกิจไทย ไทเป

ผ่านการฝึกอบรมหลายหลกัสูตร อาทิ การฝึกอบรมหลกัสูตรนักการทูตของรัฐบาล
สหพนัธ์สาธ เบอร์ลิน หลกัสูตร -แปซิฟิก

รัฐฮาวาย
อาทิ การประชุมสมชัชาสหประชาชาติ การประชุมสมยัสามญัองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาํหรับ
เอเชียและแปซิฟิก และการประชุมต่างๆ ในกรอบอาเซียน
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