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ง

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
“การพัฒนาการให้บริ การของหน่ วยงานราชการไทยในไต้หวัน
”
การบริ หารและ
การทํางานเชิ งรุ กของสํานักงานการค้า และเศรษฐกิ จไทย ไทเป สํานักงานส่ งเสริ มการค้ าใน
ต่างประเทศ ณ ไทเป และสํานักงานเศรษฐกิ จการลงทุน ณ ไทเป ให้ตอบสนองนโยบายของ
สภาวะแวดล้อม
ไป
จากสภาพปั จจุ บนั แม้ว่า หน่ วยงานราชการของไทยในไต้หวัน
จะดําเนิ นงาน
รู ปแบบ
ทางรั ฐประศาสนศาสตร์ มาช่ วย
พบว่า สภาพการ
ดําเนิ นงานของหน่ วยงานไทยในไต้หวัน เป็ นลักษณะการดําเนิ น งานแบบประจํา (routine) แยกกัน
ดําเนิ นงาน
เป้ าหมายเดี ยวกันได้ รู ปแบบใหม่ของการทํางาน
ในรายงานการศึ กษาได้มาจากแนวคิ ด
การให้บริ การสาธารณะ (Public Service)
การรวมศูนย์การให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
(One-Stop Service)
ดําเนิ นการดังกล่าวได้ จะต้องระดม

สําหรั บแนวทางการดําเนิ นการต่อไป ผูเ้ ขี ยนได้เสนอให้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ ไทยต่อ
ตอบสนองผลประโยชน์ของไทย
การศึ กษา
จึ ง

อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวให้กบั ผูบ้ ริ หาร
หารื อร่ วมกัน

จ

กิตติกรรมประกาศ
และเป็ นประโยชน์ใน
การบูรณาการการดําเนิ นงานของ
การลงทุ น
ฉบับ
อันดับแรก ขอขอบคุ ณเอกอัครราชทูตอาภรณ์ มนัสวานิ ช ผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ขียน
เข้าอบรมหลักสู ตร นบท.
1
ทุกท่าน กล่าวคื อ เอกอัครราชทูต สุ จิตรา หิ รัญพฤกษ์
ดร.
และโดยเฉพาะ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
ขอขอบคุ ณ ผอ.กิ ตติมา วีระชาติ กุล จากสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ
และ ผอ.
จากสํานักงานเศรษฐกิ
สัมภาษณ์ และคุ ณสัณห์ อรุ ณรั กษ์ติชยั และคุ ณพอพจน์ ช้างเยาว์ สําหรับการสนับสนุ นด้านข้อมูล
และ
.
1
ประโยชน์ในการศึกษา
คุ ณชวลี ฯ
ชาญชัยฯ
น้องชัยรั ตน์ฯ และคุ ณลิ นนาฯ
ขอขอบคุ ณคุ ณสมถวิล สิ ทธิ สาระ และคุ ณวรรณลักษณ์ อุ่นมา สําหรั บความอนุ เคราะห์
ด้านเทคนิ คในการจัดทํารายงานการศึ กษา
ขอขอบคุ ณ ผอ.จันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และ
ขอบคุ ณ
สําคัญแก่ ผูเ้ ขียนตลอดระยะเวลา 2

ฉ

สารบัญ
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บทนํา

1.1 ความเป็ นมา
ไ
มี 75,584 คน1
1.4 พันล้านบาท2
พ.ศ. 25513
สู งถึ ง 2.92

จํานวนแรงงานไทยในไต้หวัน ณ เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2551
4 คิ ดเป็ นมูลค่า
เป็ นจํานวน 392,414 คนในปี
ทุ นสํารองระหว่างประเทศ
4 ของโลก
ย4

“นโยบายจีนเดียว”
ไทยจึงมิได้มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลให
สํานักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ทํา
ไทยในไต้หวัน และมีภารกิจเช่นเดียวกับ
และผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ความคุม้ ครอง ส่ งเสริ ม และดูแล
สิ ทธิ และผลประโยช
สร้างความรู ้และควา
ไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ ตลอดจนส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
ของไทย ได้แก่ กระทรวงพาณิ ชย์ และสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ตัวแทนในไต้หวัน กล่าวคือ สํานักงานการค้าในต่างประเทศ ณ ไทเป และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ณ ไทเป ตามลําดับ
นักลงทุนชา
ต่างหากจากสํานักงานการค้า
1
2
3
4

Council of Labour Affairs, Republic of China
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
Bureau of Tourism, Ministry of Transport and Communication, Republic of China
Council of Economic Planning and Development, Republic of China

2
1.2 ความสํ าคัญของปั ญหา
1.2.1 สภาพแวดล้ อมในปั จจุ บัน

ส่ งผลกระทบถึงไทยด้วย รวมถึงสถานการณ์
ความไม่สงบเรี ยบร้อย
ในช่วง 2
เป็ นเหตุผลสําคัญ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ และสํานักงานการค้าฯ
การค้าและการลงทุน
สํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ
ไม่ได้รับความสะดวก
การดําเนินงานของ
3 แห่งให้สามารถดําเนิ นการให้ความสะดวกด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับ
ไต้หวัน
สํานักงานการค้าฯ
ปรับ
วิธีการทํางาน และปรับทัศนคติของบุคลากรของสํานักงานตัวแทนส่ วนราชการของไทย
สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิ
ช่วงจังหวะ
ระหว่างไต้หวันกับจีน
โ
ความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

ความสัมพันธ์
เนิน
พลาด

1.2.2
การพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงานราชการไทยในไต้หวัน จะมีส่วนสนับสนุนนโยบาย
ปี แรก ของการดํารงตําแหน่ง (พ.ศ. 2552)
3
29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
1.2.2.1 สภาวการณ์ปัจจุบนั เศรษฐกิจไท
ว
ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่ งออกในเดือน
พฤศจิกายนในรู ปเงินดอลลาร์ สหรัฐลดลงร้อยละ18.6 และ ปริ มาณการส่ งออกลดลงร้อยละ 22.6
จํานวน
16.5
ยอดมูลค่าการส่ งเสริ มการลงทุนในช่วง 11 เดือนลดลงประมาณร้อยละ 40 และภาคการก่อสร้าง

3
อยูใ่ นภาวะหดตัว
ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มจะปรับลดลงจากประมาณการเดิมประมาณร้อยละ 10
ในปี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มจะขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย
ประเทศไทยจะเผชิ ญกับการชะลอตัวของการส่ งออก
การลดลงของราคาสิ นค้าเกษตร และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน
5 แสนคนในปั จจุบนั เป็ น 1 ล้านคน
อันจะส่ งผลให้ความยากจน ปั ญหาสังคมแล
ความขัดแย้งทาง
จะทําให้
ศเข้าสู่ ภาวะถดถอย
ต่าง ๆ ควบคู่กนั ไปกับการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน
เช่น การเตรี ยมการสําหรับ
สังคมผูส้ ู งอายุ
ของประเทศ การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู ้และการสร้างสรรค์ การแก้ไขความยากจนและลดความ
การพัฒนาธรรมาภิบาล
การสร้าง
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
และการร่ วมมือ
อนบ้าน เป็ นต้น
1.2.2.2
โดยการดําเนิ นการร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูด
ส่ งเ
และปรับแผนงบประมาณของ
พ.ศ. 2552 อยูแ่ ล้ว

1.2.2.3
3
สําคัญของโลกและประเทศคู่คา้ ของไทยในภูมิภาคต่างๆ
ทางการเมือง
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน
พัฒนาความร่ วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และองค์ความรู ้ใหม่5
เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

5

29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

4
สํานักงานการค้าฯ
สํานักงานการค้าฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย

ไทยใน
ประทับใจในการให้บริ การของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.3.1
การให้บริ การทางด้านการค้าและการลงทุนของสํานักงาน
การค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
1.3.2 ศึกษาปั ญหา อุปสรรคของการให้บริ การของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ ม
การค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
แนวทางปรับปรุ งการให้บริ การ
ดังกล่าว
1.3.3 เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบา
ต่อไป
1.4 ขอบเขตการศึกษา
เป็ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานให้บริ การด้านการค้าและ
การลงทุนของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การฯ โดยเป็ นการศึกษาในห้วงเวลา
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา

การบริ หาร
(Change Management)
(problem-solving)โดยใช้แนวคิดการให้บริ การ
สาธารณะ (Public Service) เป็ นหลัก โดยศึกษาภารกิจและโครงสร้างของสํานักงานการค้าฯ
สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ฯ และปรับโครงสร้าง
ของสํานักงาน 3 แห่ง
และพิจารณาแนวทาง
มีทศั นคติใน
การดําเนิ นความสัมพันธ์กบั ไต้หวันให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน รองรับสถานการณ์และ

5
ความต้องการของรัฐบาลและภาคเอกชนไทย

า รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ในการพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงาน

ราชการไทยในไต้หวัน
การปรับวิธีการดําเนิ นงานของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ
และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ จะดําเนินไปพร้อมกับการบริ หารพัฒนาบุคลากร ปรับกระบวน
ทัศน์และวัฒนธรรมการทํางาน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมุ่งพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และทํางาน
เชิงรุ กอย่างเป็ นระบบ
1.6

บจากการศึกษา
1.6.1 ช่วยให้สาํ นักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงาน

1.6.2
3 สํานักงาน
1.6.3 ทําให้นกั ธุ รกิจไต้หวันมีความประทับใจในการให้บริ การของหน่วยงานราชการไทย
ช่วยดึงดูดความสนใจให้นกั ธุ รกิจมาค้าขายและลงทุนในประเทศไทย
1.7 นิยามเชิ งปฏิบัติการ
1.7.1 สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
“สํานักงาน...”
ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตามนโยบาย “จีนเดียว” จึงไม่สามารถจะใช้คาํ ว่า
สถานเอกอัครราชทูตในการติดต่อ
“สํานักงานการค้าฯ”
1.7.2 หน่วยงานราชการไทยในไต้หวัน หมายถึง สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ
ณ ไทเป และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป
จะใช้คาํ ย่อว่า “สํานักงานส่ งเสริ ม
การค้าในต่างประเทศฯ” และ “สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ” ตามลําดับ
1.7.3 เชิงรุ ก หมายถึง การดําเนินการในลักษณะ
ไปหางานหรื อเสนอตัว
สะดวกให้ผรู ้ ับ
1.7.4
เป็ นผูเ้ ข้ามาติดต่องานเอง
1.7.5
เป็ นของรัฐหรื
มีองค์ประกอบ
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สําคัญ 6
และกิจกรรม

กระบวนการผลิต และออกมาเป็ นผลผลิตหรื อการบริ การ

งเป็ น
เข้าสู่
และการ
งจะเป็ นข้อมูลป้ อนกลับ

เป็ นปั จจัยนําเข้าต่อไป6
1.7.6 ทีมประเทศไทย หมายถึง ตัวแทน
เอกอัครราชทูตเป็ นหัวหน้าทีม ในกรณี ไต้หวัน ทีมประเทศไทย ได้แก่ สํานักงานการค้าฯ (กระทรวง
การต่างประเทศ) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ (กระทรวงพาณิ ชย์) สํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ (สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน) สํานักงานแรงงาน ไทเป และเกาสง
(กระทรวงแรงงาน)
(ททท.) บริ ษทั การบินไทย มหาชน จํากัด
ไทเป (บริ ษทั การบินไทย มหาชน จํากัด)
งานการค้าฯ เป็ นหัวหน้าทีม

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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การปรับปรุ งการดําเนินงานของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ
และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ให้สามารถทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ผลจําเป็ นต้องมีการนํา

การลงทุน
2.1

(Change Management Concept)
การปรับปรุ งการทํางานของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และ

Pamela S. Lewis
การแก้ไขดัดแปลง (alteration)

7

4 ด้านหลัก
คือ

7

Pamela S. Lewis, Management: Challenges in the 21st Century (Cincinnati: South-Western Pub.,
2000)

8
(1)

(Structural Change) เ
การบังคับบัญชาแบบ

สายงานจากบนลงล่างให้นอ้ ยลง
(2)
(3)

(People Change) จะมีผลกระทบต่อคนในองค์กรในด้านต่างๆ

ยนแปลงกระบวนการทํางาน (Process Change)

โ
มีประสิ ทธิ ผล
(4)

(Cultural Change)

ท

(leadership) ในฐานะ
(leading change/change agents) กล่าวอี
“ผูน้ าํ ”

าว

“ผูอ้ าํ นวยการใหญ่”
หัวหน้าทีมประเทศไทยในไต้หวัน
9
8

(1)
(awareness creation)
ขององค์กร
8

James O’Toole, Leading Change: The Argument for Values-Based Leadership (New York:
Ballentine Books, 1996)

9
(2) การระ
to change)

(3)
value for organization development)
เป้ าหมาย ทิศทาง และแนวทางปฏิบตั ิร่วม
(4) การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (collective vision)

(shared need

(shared

และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรด้วย
(5)
ปลง (mobilizing commitment for change)
(6)
(making change)
(7)
ให้เดินหน้าไปตามเป้ าหมายด้วยความ
(maintain change process)
(8)
ล้ชิด (monitoring process)
(9)
(structural change)

2.2 แนวคิดการให้ บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Concept) 9
ในปั จจุบนั ได้มีการนําเสนอแนวคิดสมัยใหม่หลายประการมาใช้ในการปรับปรุ งการ
และ

9

ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พ.ศ. 2548
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1.

1

ด้วยการนํางาน

น
ต่องานเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วทันที
2.
2

งหมดมาทํางานให้บริ การรวมอยู่ ณ

3.

3 การปรั บปรุงและออกแบบใหม่ ในการให้ บริ การ
(Reprocess) หรื อการสร้างใหม่ (Redesign)

มาใช้ ได้แก่
3.1 แนวคิ ดของการปรั บปรุ งงานให้ ง่าย (Work Simplification)
4 ประการ ได้แก่ การขจัด (eliminate) การรวม (combine) การจัดการใหม่
(rearrange) และการทําให้
(simplify)
3.2
(Reengineering) นําเสนอโดย ไมเคิล แฮมเมอร์ และ
(Michael Hammer and James Champy)
(fundamental) มีการออกแบบธุ รกิจใหม่อย่างใหญ่ (dramatic) แบบถอนรากถอนโคน
หรื อปฏิวตั ิ (radical)
(entire business system) ให้ความสําคัญ
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ในการดําเนินงาน

บริ การ
4.

4 การสามารถให้ บริ การผ่ านทางอินเทอร์ เน็ตได้ เสร็ จทันที การให้บริ การผ่าน

งต้น สามารถนํามา
เปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังนําแนวคิดการให้บริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
1

12
รู ปแบบ
1. การนําหลายหน่วยงาน
มารวมให้บริ การอยูใ่ น

เดิม
ใหม่
มีการส่ งต่องานระหว่างหน่วยงาน มีการส่ งต่องานระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงานมาให้บริ การรวมกันอยู่

2. กระจายอํานาจมาให้
หน่วยงานใดหน่วยงาน ก็ยงั รับผิดชอบการให้บริ การตาม
แบบเบ็ดเสร็ จ
3. การปรับปรุ งและ
การออกแบบใหม่
ในการให้บริ การ

ยังคงใช้
บริ การแบบเดิม เพียงแต่นาํ มารวม หรื อออกแบบการให้บริ การใหม่
โดยสามารถให้บริ การเสร็ จใน
เพียงคนเดียว

4. การให้บริ การผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตได้เสร็ จ
ทันที

ติดต่อกับเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แล้วเสร็ จ
1 : เปรี ยบเทียบระหว่ างก่ อนและหลังนําแนวคิดการให้ บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จมาใช้ ของรู ปแบบต่ างๆ
2.3 แบบจําลองการประเมินผลโครงการ CIPP Model
กา
การประเมินผล กับ คําว่าโครงการ หมายความว่า
กิจกรรม
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ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน (สุ ชาติ ประสิ ทธิ รัฐสิ นธ์, พ.ศ. 2541)

เปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง และการใช้ประโยชน์ของเกณฑ์ต่างๆ
ชน์ การมีผลตามความเป็ นจริ ง หรื อ
คําจํากัดความของการประเมินผลไว้
- รอบบินส์ (Stephen P. Robbins, ค.ศ. 1973) เสนอความเห็นไว้วา่ การประเมินผลเป็ น
การดําเนิ นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเพียงใด
- แอลคิน (Marvin C. Alkin อ้างถึงใน สุ วมิ ล ติรกานันท์, พ.ศ. 2543) ให้ความหมายของ
การประเมินผลไว้วา่ เป็ นกระบวนการกําหนดขอบเขตการตั
แนวทางในการปฏิบตั ิ
- ฟรี แมน (Howard E. Freeman, ค.ศ. 1982 ) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผล
โครงการแบบรวบยอดว่า เป็ นการพิจารณาว่าโครงการ ปั จจัยนําเข้า ได้รับการดําเนิ นการตามแผน

สงค์หรื อไม่อย่างไร
- ซัคแมน (Edward A. Suchman, ค.ศ. 1977 ) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ เป็ นการใช้
หรื อไม่ดีอย่างไร หรื อเป็ นการ
การประเมินผลตามหลักเกณฑ์
4 ประการคือ
(1) การพิจารณาถึงคุณลักษณะของนโยบาย แผนงานหรื อโครงการ ก่อให้เกิดความสําเร็ จใน
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(2) การพิจารณาศึกษาผูร้ ับบริ การสาธารณะตามนโยบาย แผนงานหรื อโครงการว่าผูใ้ ดหรื อ
กลุ่มใดได้รับผลกระทบมากหรื อน้อย
(3)
หรื อ
โครงการประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลว
(4)
ลักษณะเป็ น
ผลกระทบทางอ้อม เป็ นต้น
- สมคิด พรมจุย้ (พ.ศ. 2542) เสนอไว้วา่ การประเมินผลเป็ นกระบวนการ
เกิด
เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรื อ
- สมพร แสงชัย และสุ นทร เกิดแก้ว (พ.ศ. 2538) กล่าวไว้วา่ การประเมินผลโครงการเป็ น
ง
การปฏิบตั ิตามโครงการแล้ว โดยมีรูปแบบการประเมินผลโครงการ
ประกอบด้วย (1)
(2)

(1)
โครงการหรื อสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้จดั ทําในรู ป
ของโครงการทดลองมีโอกาสจะผิดพลาดหรื อล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความ
ล้มเห
ดวัตถุ
ผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรยกเลิกไป
(2)
(3)
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การประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงประเด็น
(4)
2
น้อยลง
(5)

ล ในการนําโครงการไปปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่าง

ภูมิประเทศ ภู

(Decision-Making Model)
การประเมินโดยพิจารณาอย่างรอบด้าน ไม่วา่ จะเป็ นจุดมุ่งหมายของโครงการหรื อปั ญหาข้อ
(Decision- Making Model) มีอยู่ 2 แบบ คือ รู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล สตัฟเฟิ ลบีม
(Danial L. Stufflebeam) และ CSE Model ของอัลคิน (Alkin)
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิ ล
บีม
Educational Evaluation and Decision Making10
ะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและ
การประเมินและรู ปแบบของการประเมินอีกหลายเล่ม

วได้วา่
CIPP

Model
10
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เวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือ
กับ
มูล

ประกอบ

การประเมินและเขาได้แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การประเมินด้ านบริบทหรือสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation : C) เป็ นการประเมิน

วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรื อ นโยบายหน่วย
ต่าง ๆ หรื อไม่ เป็ นต้น
การประเมินสภาวะแวดล้อมจ
โครงการควรจะทําใน
สภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้ าหมายอะไร หรื อต้องการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะอะไร
เป็ นต้น
2.
(Input Evaluation : I )
อ
พิจารณาถึง
งเทคโนโลยีและแผนการ
ดําเนินงาน เป็ นต้น
ร่ องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project)
นว่ามีอะไรบ้าง และตัดสิ นใจว่าจะใช้วธิ ี การใด ใช้
แผนการดําเนิ นงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรื อไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็ นการประเมินระหว่างการ
หาข้อบกพร่ องของการดําเนิ นโครงการ
พัฒนา แก้ไข

หาจุดเด่น
หรื อจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถ
องการให้
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ข้อมูลย้อนกลับเป็ นระยะ
กระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ
3.1

ระเมิน
หรื อการ

3.2
โครงการ
3.3
นงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )
/
ผลลัพธ์ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปั จจัย
นและกระบวนการร่ วมด้วย จะเห็ นได้วา่ การประเมินแบบ CIPP
4 ด้าน กําหนดประเด็นของ

โครงการโดยละเอียดแล้ว เราสามารถจําแนกได้วา่ การประเมินผลโครงการมี 4
(1) การประเมินผลโครงการก่อนการดําเนินงาน (Pre-evaluation) เป็ นการประเมินว่ามีความ
จําเป็ นและความเป็ นไปได้ในการกําหนดให้มีโครงการหรื อแผนงาน
การประเมินผล
(2) การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-going Evaluation) เป็ นการประเมินผล
ทรัพยากรต่างๆ
(3)
(Post-evaluation) เป็ นการประเมินว่า
โ
(4) การประเมินผลกระทบจากการดําเนิ นโครงการ (Impact Evaluation) เป็ นการประเมินผล
รวจสอบ
ๆ

18
1.
ได้นาํ ไปใช้ในการกําหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
2.
โครงการ
3.

4.
/
CIPP Model 4 ประการ และประเภทของการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุ ป ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสิ นใจ
2
ประเภทการประเมิน
การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)
/ตัวป้ อน
(Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

ประเภทการตัดสิ นใจ
(Planning Decisions)
การตัดสิ นใจเ
(Structuring Decisions)
(Implementating Decisions)
(Recycling Decisions)

2 : ความสั มพันธ์ การตัดสิ นใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model

สตัฟเฟิ ลบีมไ
CIPP Model

ๆ ได้ แบบแผน

19
1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
1.1
หรื อระดับประเทศ
1.2 เวลาและแนวทางเลือก
1.3
1.4 นโยบายในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การรายงานผลหรื อสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.
ตรี ยมแผนการ
ฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหางบประมาณ
การประเมินผลตลอดโครงการ
การประเมินผลเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั ิงานจริ ง (Actual results)

1.

3 ประการ คือ
งปริ มาณหรื อคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามจะต้อง

2.
หนดค่าแต่ยงั ไม่สามารถนําไป
วิเคราะห์หาข้อสรุ ปในการประเมินได้ จนกว่าจะได้มีการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรื อเป้ าหมาย
3.
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2.4 กระบวนการวิเคราะห์ ด้วย SWOT Analysis
วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการกําหนดกลยุทธ์มี หลาย
คือกระบวนการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis
กันอย่างแพร่ หลาย
ความหมายของ SWOT
SWOT เป็ นคําย่อมาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย
Strengths

Weaknesses คือ จุดอ่
อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อ
หมายถึง
Opportunities
ให้การทํางานขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง
การดําเนิ นการขององค์กร
Threats
าต่อ
องค์กร

กรอบการวิเคราะห์ SWOT
ในการวิเคราะห์ SWOT
(Area)
จะต้องคํานึงถึง เพราะว่า การกําหนดประเด็นทําให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะทําให้การวิเคราะห์
SWOT

2.5 สรุ ปกรอบแนวคิด
จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าว จะนํามาใช้ในผลการศึกษาของสํานักงานการค้าฯ สํานักงาน
ส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ผ่านการประเมินการดําเนินงาน
3 แห่งด้วยตัวแบบ CIPP Model และ SWOT Analysis
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การดําเนิ นกา

3
ระเบียบวิธีการศึกษา

งการพัฒนาการให้
เสนอรู ปแบบ
ากการสังเคราะห์
การดําเนิ นการตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดใหม่
ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะ
รณะ มารวมกับข้อดีในการดําเนิ นการของราชการไทย
โดย
และทําความเข้าใจถึงความสําคัญของการดําเนิ นการ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนิ นการ รวมถึงแนวโน้มของความจําเป็ นใน
วิธีการดําเนิ นการ
ให้มีความเหมาะสม
การปรับปรุ งการบริ หาร
และการทํางานเชิงรุ กของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ โดยการนําผลส
นําไปปรับใช้ในการพัฒนาการ
ให้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
3.1 วิธีการศึกษา

การพัฒนาการให้บริ การของหน่
ส่ งเสริ มการค้าและการลงทุน ประกอบด้วย
การวิจยั เอกสาร (documentary research)
นํามา
การศึกษาภาคสนามโดยการ
งานให้บริ การแก่นกั ธุ รกิ จ การค้า และการลงทุน
งสามารถจําแนกรู ปแบบการศึกษา
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การดําเนินการ

1

ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร

เอกสารทางวิชาการ
เอกสา
ระบบอินเทอร์ เน็ต

2

ศึกษาจากภาคสนาม

- การสร้างแบบสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์

3

การวิเคราะห์และสรุ ป

ประมวลผล,วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การค้นคว้าและภาคสนาม

ให้บริ การสาธารณะของ
หน่วยงานต่างประเทศ

-แบบสัมภาษณ์
-ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

การนําเสนอ

3 : วิธีการดําเนินการศึกษา
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
3.2.1
งานของสํานักงานการค้าฯ จํานวน 2 คน คือ
(1) นายสัณ
งตรา
(2) นางสาว
3.2.2
ของสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ฯ
จํานวน 1 คน คือ นางกิตติมา วีระชาติกุล ผูอ้ าํ นวยการ
3.2.3
ในการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ฯ
จํานวน 1 คน
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3.3

3.3.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (documentary research) ดําเนินการโดย
3.3.1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เอกสารตําราเรี ยนของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
ในทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ในความหมายใหม่ แนวคิดทางเลือกสาธารณะ
3.3.1.2 ศึกษาจาก

และงานวิจยั

ต่างๆ เช่น
แนวทางปรับปรุ งการบริ หารและการดําเนินงานขององค์กร และ

ว่า

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นทําให้เกิดความรู ้การดําเนินการ
ส่ งเสริ มให้การทํางานมี
ลดค่าใช้จา่ ยภาครัฐโดยเฉพาะในสภาวะขาดแคลนบุคลากรภาครัฐในการดําเนินงาน
การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิ ผล ดีต่อผูร้ ับบริ การ

3.4 วิธีและ

ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 จัดทําร่ างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (structural interview questions)
ดําเนินงานของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ โดยประเด็นหลักของการสัมภาษณ์คือ ความรู ้
ความเข้าใจ
วิธีดาํ เนินการ
ผลดําเนิ นการตามโครงการในภาพรวมของระบบ ปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนิ นการ แนวทาง
ปรับปรุ ง
อการดําเนิ นการ และความเห็นต่อแนวทางใหม่ของการดําเนิ นการ
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2.1 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกทํา
โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากคําถามในลักษณะปลายเปิ ด
(1) สภาพการดําเนินการให้บริ การในปั จจุบนั ของหน่ วยงานท่าน
(2) ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
(3) แนวทางการแก้ไข/การปรับปรุ งการให้บริ การ
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(4) ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ หากจะจัดให้มีบริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
น เช่น การออกไปให้บริ การตามเมืองต่างๆ หรื อ การให้บริ การตามงาน
เทศกาลต่างๆ
3.4.2.2 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามนํามาวิเคราะห์แยกประเด็นและ
ประมวลรวมเป็ นประเด็นต่างๆ
3.5 วิธีการประมวลผล และวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข ้
4
3.5.1 การจัดเตรี ยมข้อมูล
การวิเคราะห์
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
มีต่อการดําเนินการ และ
3.5.2 การตรวจสอบข้อมูล
3.5.2.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
3.5.2.2 การศึกษาภาคสนาม
3.5.3 การดําเนินกรรมวิธีสังเคราะห์ขอ้ มูล เป็ น
าค้นคว้า ทางด้าน
นําตัวอย่างการดําเนินการในต่าง
มารวม
การ
ข้อเท็จจริ งในการ
ดําเนินการของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้า ในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ และใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นการประมวลผล ด้วยการแยกแยะ แจกแจง
วิ
เป็ นการ
มปลายเปิ ด และการเทียบรู ปแบบ โดยนํา
อย่างไร และสร้าง
คําอธิ บาย
3.5.4 จัดทําเอกสารการศึกษาส่ วนบุคคลโดย
เอกสาร
การศึกษา
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การค้นคว้าเอกสารและการศึกษา
ภาคสนามโดยการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของการบรรยาย (description)

4
ผลการศึกษา
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดําเนิ นงานและโครงสร้างของสํานักงานการค้าฯ
สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ตามวิธีการศึกษา
3
ในเป้ าหมายและภารกิจความรับผิดชอบ และนําไปสู่ ขอ้ เสนอการพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงาน

4.1 สภาพปัจจุบัน
4.1.1 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้ างของสํ านักงานการค้ าฯ
กล่าว
1 แล้วว่า จํานวนแรงงานไทยในไต้หวันมีสูงถึง 75,584 คน และ
392,414 คน โดยเป็ นการขอตรวจลงตราจากสํานักงาน
การค้าฯ 333,650 คน ทําให้สาํ นักงานการค้าฯ ใช้เวลาและบุคลากรส่ วนใหญ่ในการดําเนินภารกิจ
ด้านกงสุ ล โดยให้บริ การตรวจลงตรา
1,500
สํานักงานการค้าฯ ให้บริ การตรวจลงตราถึง
วันละ 4,000 ราย
สํานักงานการค้าฯ
จ่ายเล่มหนังสื อเดินทางพร้อมตรวจลงตราคืนให้ผมู ้ ารับบริ การในช่วงบ่ายได้ (สํานักงานการค้าฯ
) สําหรับการให้บริ การแก่
อาทิ งานหนังสื อ
เดินทาง งานสัญชาติและนิ ติกรณ์ งานคุม้ ครองดูแลคนไท
สถาน
งานด้านกงสุ ลด้วย โดยเฉพาะ
สัญจร คือการบริ การตรวจลงตราและงานคุม้ ครองยังเมืองใหญ่ในภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวัน
กล่าวคือ
(อยูท่ างตอนใต้ของไต้หวัน) ทุกวันพฤหัส
เมืองไถจง (ตอนกลางของไต้หวัน) ทุกวันพุธ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
8 คน แล
22 คน ดังแผนภาพการแบ่งงานรับผิดชอบภายในของสํานักงานการค้าฯ
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ผู้อาํ นวยการใหญ่
สํ านักงานการค้ าและเศรษฐกิจไทย

รองผู้อาํ นวยการใหญ่
งาน (กํากับดูแลงานทุกด้าน)
- Head of Chancery
- งานการเมือง

ฝ่ ายเศรษฐกิจ
- งานเศรษฐกิจ
- กงสุลสัญจร

ฝ่ ายสารนิเทศ
- งานสารนิเทศ
- งาน CEO
- กงสุลสัญจร

ฝ่ ายพิธี
- งานพิธี
- ตรวจลงตรา
- งานบริ หาร
- กงสุลสัญจร

ฝ่ ายคุ้มครองฯ
- งานคุม้ ครอง
- นส.เดินทาง
- สัญชาติฯ
- กงสุลสัญจร

ฝ่ ายคลัง
- งานคลัง
- บุคลากร

ฝ่ ายสารบรรณ
- สารบรรณ/
โทรเลข
- ถุงเมล์การทูต
- งานบริ หาร

น
4 : การแบ่ งงานรั บผิดชอบภายในของสํ านักงานการค้ าฯ
วิธีดําเนินการให้ บริการ
168 ( 12) Song Jiang Road, Zhongshan District, Taipei 104, Taiwan
2 คน และ
12 คน (
)

ใน

(1) ผูป้ ระสงค์จะขอตรวจลงตราเข้า

อติดต่อหรื อประกอบธุ รกิจ
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(2)
ประสงค์ดา้ นธุ รกิจ
อย่างแท้จริ ง
(3)

วัตถุ

ประสงค์
(4)
ต่อหัวหน้าฝ่ ายตรวจลงตรา
(5)
หรื อประกอบธุ รกิจแล้ว จะชําระค่าธรรมเนียม
การร้องขอจากสํานักงานการค้าในต่างประเทศฯ หรื อสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ เป็ นกรณี พิเศษ
(6) ผูป้ ระสงค์จะขอตรวจลงตรารับเล่มหนังสื อเดินทางพร้อมตรวจลงตราในบ่ายวัน
เดียวกัน
(7) นักธุ รกิจไต้หวันสามารถใช้บริ การข้อมูลจาก ศูนย์บริ การข้อมูลธุ รกิจ (Thailand
Business Information Center) ทางเว็บไซต์ของ สํานักงานการค้าฯ www.tteo.org.tw
4.1.2 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้ างของสํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศฯ
สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ มี ขา้ ราชการ 1 คน (ผูอ้ าํ นวยการ)
2 คน
วิธีดําเนินการให้ บริการ
ห้อง 7E-10,
5 Hsin Yi Road Section 5, Hsin Yi District, Taipei, Taiwan

e-mail
ไทย

(1) ให้บริ การข้อมูล ตอบข้อซักถาม
200 ราย
(2) อํานวยความสะดวก จัดนัดหมายให้นกั ธุ รกิจและผูน้ าํ เข้าชาวไต้หวันพบกับนักธุ รกิจ
ไปไต้หวัน
(3)
ทางเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าใน

ไทย
(4) แก้ไขปั ญหาทางการค้า กรณี การเกิดปั ญหาการนําเข้าสิ นค้าจากไทย

29
4.1.3 สภาพการดําเนินงานและโครงสร้ างของสํ านักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ มีขา้ ราชการ 1 คน (ผูอ้ าํ นวยการ)
ห้อง 3E,

1 คน

5 Hsin Yi Road Section 5, Hsin Yi District, Taipei, Taiwan

มี
(1) อํานวยความสะดวกให้นกั ลงทุนหรื อผูส้ นใจลงทุนในไทย เช่น ให้ข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ ช่วยประสานงานกับภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการไทย ผ่านทางโทรศัพท์ และ E-Mail
(2) จัดสัมมนาส่ งเสริ มการลงทุนของไทยในภาคต่างๆ ของไต้หวัน
(3) นําคณะนักลงทุนไต้หวันไปสํารวจลู่ทางการลงทุนในไทย
(4) ให้คาํ ปรึ กษาและประสานงานแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของนักลงทุน
4.2 การวิเคราะห์ การดําเนินการ

3 แห่ง โดยใช้ตวั แบบ CIPP

Model และ SWOT Analysis
4.2.1 ประเมินการดําเนินการของสํ านักงานการค้ าฯ โดยใช้ CIPP Model
การประเมินสภาพแวดล้ อม (context evaluation) เป็ นการให้บริ การคําแนะนํา
ไทยในภาพรวม และการให้บริ การด้านการตรวจลงตราแก่ คนไต้หวันและชาว
ต่างประเทศ
ลงตรา และให้ขอ้ มูลด้านการค้าของไทยผ่านศูนย์บริ การข้อมูลธุ รกิจ (Thailand Business Information
Center) ทางเว็บไซต์ของสํานักงานการค้าฯ www.tteo.org.tw สําหรับนักธุ รกิจ/นักลงทุนไทยและ
การประเมินปัจจัยนําเข้ า (input evaluation)

แต่ละวันมีจาํ นวนมาก

นละ 1,500 ราย
) ได้วนั ละ 100 ราย

(
ฝ่ ายตรวจลงตราจํานวน 12 คน

มีงานดําเนิ นการเต็มมื
(ข้าราชการ) 1
1 คน ยังมีภารกิจเดินทางไปกงสุ ลสัญจร

2 คน
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ทุ
สําหรับผูเ้ ข้าใช้บริ การข้อมูลศูนย์บริ การข้อมูลธุ รกิจ (Thailand Business Information
Center) ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานการค้าฯ www.tteo.org.tw ยังคงมีจาํ นวนจํากัด
การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดําเนิ นการมีระเบียบและ
วจลงตราพร้อมหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะได้รับการตรวจ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
การประเมินผลผลิต (product evaluation) สามารถให้บริ การการตรวจลงตราแก่ผขู ้ อรับ
บริ การตรว
1,500
(ในทุกด้าน) ได้วนั ละ
100 ราย
4.2.2 ประเมินการดําเนินการของสํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศฯ
โดยใช้ CIPP Model
การประเมินสภาพแวดล้ อม (context evaluation)
การติดต่อการค้ากับไทยในสิ นค้าเป็ นรายชนิ ด
การค้าในไต้หวันและไทยเป็ นผูใ้ ห้บริ การแนะนํา และประสานงานต่อมายังสํานักงานการค้าฯ ใน
นักธุ รกิจไต้หวันต้องการขอรับการตรวจลงตรามาไทย
การประเมินปัจจัยนําเข้ า (input evaluation)
E-mail
และมาพบด้วยตนเอง มีขา้ ราชการจํานวน 1 คน และจ้าง
2 คน ช่วยในการดําเนิ นการ
ปริ มาณงาน
งานบริ หารสํานักงาน และหากข้าราชการหรื อ
รวดเร็ วกับผูม้ าติดต่อ
การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดําเนิ นการเป็ นการให้ขอ้ มูล
และคําแนะนําแก่ผขู ้ อรับบริ การโดยในการดําเนินงานจะเป็ นการตอบคําถามและให้รายละเอียดให้ตรง
กับความต้องการของผูม้ ารับบริ การ
ผูร้ ับ
ของผูร้ ับบริ การ
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การประเมินผลผลิต (product evaluation) สามารถให้บริ การแนะนําต่อผูข้ อรับบริ การ
เดือนละ 200 ราย
4.2.3 ประเมินการดําเนินการของสํ านักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ โดยใช้ CIPP Model
การประเมินสภาพแวดล้ อม (context evaluation) เป็ นการให้บริ การคําแนะนํา
สนใจหรื อจะลงทุนในไทยต้องการจะเดิ นทางมาไทย
การประเมินปัจจัยนําเข้ า (input evaluation)

ข้าราชการ
จํานวน 1 คน
1 คน อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั นักลงทุน หรื อผูส้ นใจ
ลงทุนในไทย เช่น ให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ช่วยประสานงานกับภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการ
ไทย ผ่านทางโทรศัพท์ E-mail จัดการสัมมนา และนําคณะนักลงทุนไต้หวันไปสํารวจลู่ทางการ
ลงทุนในไทย ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาและประสานงานแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของนักลงทุน
พ.ศ. 2551
นักลงทุนไต้หวันทราบ
การประเมินกระบวนการ (process evaluation) กระบวนการดําเนินการมีระเบียบและ
กฎ ระเบียบต่างๆ
ในการลงทุน

การประเมินผลผลิต (product evaluation) สามารถให้บริ การการแนะนําแก่ผูข้ อรับ
2 ราย
และจะใช้การนัดหมายล่วงหน้า ทําให้สามารถจัดลําดับการให้บริ การได้โดยไม่หนาแน่น
4.3 การประเมินผลการดําเนินการ
3 แห่ ง โดยใช้ ตัวแบบ SWOT
Analysis
การประเมินจุดแข็ง (strength) แต่ละสํานักงานมีจุดแข็งในด้าน ข้อมูล ความรู ้ และ
ละสํานักงาน คือ สํานักงานการค้าฯ ในด้าน
การตรวจลงตราและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ
ในด้านข้อมูลการค้าไทย -ไต้หวัน และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
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ในไทย

การประเมินจุดอ่ อน (weakness) เป็ นการดําเนินการ
และจํากัดในข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านของแต่ละสํานักงาน ทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการ

การประเมินโอกาส (opportunity) การมีสาํ นักงานแยกจากกันเป็ นการขยายการให้บริ การ
ยายฐาน
ผูร้ ับบริ การในกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละสํานักงาน
การประเมินข้ อจํากัดการดําเนินการ (threats) การ สํานักงานของแต่ละสํานักงานมี
ทําให้แต่ละสํานักงานไม่สามารถให้บริ ก าร

ในเวลาเดียวกัน

4.4 ผลการศึกษา
การค้าฯ สํานักงาน
ส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ผูเ้ ขียนได้จดั ทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
9
ข้อเสนอให้มีบริ การแบบจุดเดียว
4.4.1 สํ านักงานการค้ าฯ
- นายสัณห์ฯ เห็นด้วยสําหรับการให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาต่างๆ ด้านการค้า
การลงทุน และตรวจลงตราแบบ One-Stop Service
าน อาทิ การค้า การลงทุน และตรวจลงตรา
- นางสาวพอพจน์ฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีมีบริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
สํานักงานการค้าฯ จะได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ประชาชน/นักธุ รกิจไต้หวันโดยตรง

9

แบบสัมภาษณ์ ดังปรากฏในภาคผนวก ก-ง
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สํานักงาน
ไทย-ไต้หวันต่อไป
4.4.2 สํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศฯ มีทศั นะต่อการดําเนินการและการบูรณาการ
ดําเนินงานว่า เห็นด้วยในหลักการ เพราะจะทําให้มีโอกาสได้พบกับผูน้ าํ เข้าในจังหวัดต่างๆ และได้มี
โอกาสประชาสัมพั
4.4.3 สํ านักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ มีทศั นะต่อการดําเนินการและการบูรณาการดําเนินงาน
ว่า
เป็ นการเฉพาะ จะมีนกั ลงทุนให้ความสนใ
ให้บริ การในงานเทศกาลจะไม่ใช่นกั ลงทุนเป้ าหมายเช่นเดียวกัน งานด้านการลงทุนเป็ นการสร้าง

4.5 สรุ ป

จากการใช้ตวั แบบ CIPP Model และ SWOT Analysis ประเมินผลการดําเนิ นการของ
สํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ฯ
อาจสรุ ปได้วา่
1.
สํานักงาน
2.
มีเป็ นไปตาม กฎ ระเบียบ และแนวทางของแต่ละ
แต่ละสํานักงานจะ
ให้บริ การได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้ว
3. การประเมินผล มีการดําเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานผ่านการกําหนดเป็
ตามแนวทางการประเมินผล
4.
ผูบ้ งั คับบัญชาของแต่
สํานักงานการค้าฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยเป็ นผูอ้ าํ นวยการ
การปฏิบตั ิงานของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และ
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ สามารถแสดงในรู ปแผนภาพการดําเนิ นงานและการอํานวยการได้
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สํานักงานส่ งเสริ มการค้า
ในต่างประเทศฯ
นักธุ รกิจ การค้า
และการลงทุน
ชาวไต้หวัน

สํานักงานการค้าฯ

การได้ รับ
ข้อมูลและ
ตรวจลงตรา

สํานักเศรษฐกิจการลงทุนฯ

5 : การดําเนินงานและการอํานวยการ
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการ

ารค้าและการลงทุน
(1)
ให้บริ การ
ร่ วมกันของสํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ และระดมความคิดเห็นและยินยอม
(2) ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานการค้าฯ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศฯ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายและวิสัยทัศน์
3 แห่ง และระดมความสนับสนุนจากทุกภาคส่ วนของ
องค์กร
ยวข้อง
(3) สํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจ
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(4) สํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การลงทุนฯ

5
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษา การพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงานราชการไทยในไต้หวัน ส่ งเสริ มการค้า
และการลงทุนมีวตั ถุประสงค์ ศึกษารู ปแบบ วิธีดาํ เนินการ ปั ญหาและอุปสรรคของการให้บริ การของ
สํานักงานการค้าฯ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ
การให้บริ การ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ในมิติต่างๆ ของ
สํานักงานการค้าฯ จํานวน 2 คน สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ จํานวน 1 คน และสํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนฯ จํานวน 1 คน โดยใช้ตวั แบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม และ SWOT Analysis
เป็ นกรอบสําหรับการศึกษาเปรี ยบเทียบ
การปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงาน 3 หน่วยงาน
มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
การดําเนิ นการ โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้
(1) ด้านนโยบาย
หวัง
ของการทํางานเช่นกัน โดยพยายาม
ปรับปรุ งการทํางานให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
(2) ด้านบุคลากร (การประเมินปั จจัยนําเข้า) พบว่า บุคลคล
เป้ าหมาย
(3) ด้านการดําเนินการ (การประเมินกระบวนการ) โดยลักษณะการดําเนินการสามารถตอบสนอง
(4) ด้านผลสําเร็ จและข้อจํากัดการดําเนินการ (การประเมินผลผลิต) จากการวิเคราะห์ พบว่า
ผลการดําเนิ นงาน สามารถดําเนินงาน
ดําเนินการต่อไป โดยการปรับกลวิธีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ความคุน้ เคยและไว้วางใจแก่ผูร้ ับบริ การ
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รวมถึงปรับปรุ งระบบการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของภาครัฐอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั

โดยแต่ละสํานักงานไม่สามารถให้บริ การในด้าน
5.1.1 สํานักงานการค้าฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการตรวจลงตราเป็ นหลัก ขาดความถนัดใน
การให้ขอ้ มูลการค้าเป็ นรายสิ นค้า อัตราภาษี และข้อมูลด้านการลงทุ น
5.1.2 สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศฯ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านการค้าเป็ นราย
ด้วยตนเอง ต้องขอให้สาํ นักงานการค้าฯ ดําเนิ นการให้
5.1.3 สํานักงานเศรษฐกิ จการลงทุ นฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การข้อมูลทางการลงทุ นในด้านต่างๆ
รในด้านการตรวจลงตราด้วยตนเอง ต้องขอให้สาํ นักงาน
การค้าฯ ดําเนิ นการให้
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากสภาพการณ์ ขา้ งต้น ห
3
การนัดหม
มารวมกันได้ จะเป็ นประโยชน์แก่ ผูข้ อรับบริ การ

จะต้องติ ดต่อ
3 ด้าน
ได้ขอ้ มูลจากแหล่งเดี ยว ประหยัดเวลา
3 ในการ

ให้บริ การแก่ ผขู้ อรั บบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งาน และภารกิ จของแต่ละสํานักงานไม่
สามารถทําศูนย์ให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จอย่างถาวรได้ ผูเ้ ขียนจึ งขอเสนอการเปิ ดสํานักงาน
ให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จ
(1)

3 หน่ วยงาน มอบหมายให้ตวั แทนของแต่ละสํานักงานมาร่ วม
ปฏิ บตั ิ งานด้วยกัน
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(2) กําหนดเวลา
ก. ในช่ วงแรก อาจให้บริ การเดื อนละ 1
ข. สํานักงานเฉพาะกิ จอาจจัดการให้บริ การสัญจร เช่ น ร่ วมกับคณะกงสุ ลสัญจรของ

กลยุทธ์ การทํางานเชิ งรุ กของการให้บริ การ
(3) การประชาสั มพันธ์

การเปิ ดให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านการ
สํานักงานการค้าฯ และสํานักงานตัวแทนส่ วนราชการของไทยทุ กแห่ ง ทางเว็บไซต์
ของสํานักงานการค้าฯ และสํานักงานตัวแทนส่ วนราชการของไทยทุกแห่ ง ผ่านสมาคมคนไทยใน

(4) วิธีขอรั บบริ การ
การจองคิ วขอรับบริ การแบบเบ็ดเสร็ จกระทําได้ทางแบบอิ นเทอร์ เน็ ตของแต่ละ
สํานักงาน
บริ การ (First-Come First-Served)
(5) การให้ บริ การ
ก. การให้บริ การและคําปรึ กษาในลูกค้าแต่ละรายสามารถดําเนิ นไปพร้ อมๆ กัน
3 สํานักงานในศูนย์เฉพาะกิ จ
3 หน่ วยงานได้ใน
เวลาเดี ยวกัน
ข. หากมีกรณี ตอ้ งขอรั บเอกสา

(6) บริ การเสริ ม/
จะให้บริ
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ก.
ประสบการณ์ ทาํ งานในไต้หวัน (ตามโครงการ matchmaking
ทํางานในไต้หวันกับนักลงทุ นไต้หวัน )
ไต้หวันในไทย
ข. การเดิ นทางของนักธุ รกิ จไต้หวัน อาทิ

/

ไทเป และบริ ษทั การบิ นไทย (มหาชน) จํากัด สาขาไทเป
(7) การประเมินผล

การ
ให้บริ การแบบง่ายๆ โดยการเลื อกระดับของความพึงพอใจแบบ 2 ลําดับ คื อ พอใจการให้บริ การ

ง ควรมี การประเมินผ

นําไปปรับปรุ งการดําเนิ นงานต่อๆ ไป

รายงานการศึกษาได้มีขอ้ เสนอการเปิ ดสํานักงานให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จ
1 ของการให้บริ การแบบจุ ดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ กล่ าวคื อ การนําหลายหน่ วยงาน
มารวมให้บ
3 คื อ การปรับปรุ งและออกแบบ
4
พัฒนาการดําเนิ น งาน
ของสํานักงานการค้าฯ ให้เป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพ
สําหรั บแนวทางการดําเนิ นการต่อไป ผูเ้ ขี ยนมี ขอ้ เสนอ ดั
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จากสภาพแวดล้อมทางการเมื องระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ ระหว่าง
ช่ องแคบไต้หวัน (ระหว่างไต้หวันกับจี น )
การต่างประเทศจึ งควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ไทยต่อไต้หวัน หรื อทบทวนแนวทาง การดําเนิ น
พัฒนาการของความสัมพันธ์ ระหว่างไต้หวันกับจี น
5.2.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งบริ หาร
นโยบาย/
การบริ หารและปฏิ บตั ิ งาน

ดังกล่ าว
เป็ นต้องจัดทํา แผน
จัดทําเป็ นแผนบูรณาการ
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การทํางาน
การค้าฯ เป็ นผูน้ าํ
5.2.3 ข้ อ

เบ็ดเสร็ จ

โดยมี ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงาน
ไปในแนวทางเดี ยวกัน

มุ่งศึกษาการพัฒนาการให้บริ การของหน่วยงานราชการไทย
โดยอาศัยรู ปแบบของการให้บริ การแบบจุดเดี ยว
และมิได้กล่าวถึงการบริ หารพัฒนาบุคลากร จากข้อจํากัดด้านเวลาของการจัดทํา
หากจะมีการศึกษาการพัฒนา
ก็จะเกิดประโยชน์
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์

นายสัณห์ อรุ ณรักษ์ติชยั
ตําแหน่ ง
หน่ วยงาน สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
1. สภาพการดําเนินการให้ บริการในปัจจุบันของหน่ วยงานท่ าน
- ให้บริ การตรวจลงตราประเภทต่างๆ กับผูป้ ระสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย
- สําหรับตรวจลงตราประเภท
ธุ รกิจ สํานักงานการค้าฯ ได้รับมอบ
อํานาจในการออกตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B (Business) Single และ Non-Immigrant B
(Business) Multiple
ประเภท
ธุ รกิจ คือ การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร
ธุ รกิจอย่างแท้จริ ง
นักงานการค้าฯ ประมาณ 10 - 15 ราย
ต่อวัน ผูข้ อตรวจลงตราชาวไต้หวันส่ วนใหญ่จะเป็ นเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้ กิจการในประเทศไทย
ทํางานในประเทศไทย
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
mindset วิธีการทํางานให้ตรวจสอบ
(investigate) ผูข้ อตรวจลงตราประเภท
สะดวก (facilitate)
ประเภทดังกล่าวจึงอาจจะรู ้สึกว่า การขอตรวจลงตรามี
ความยุง่ ยาก และต้อง
เอกสารประกอบจํานวนมาก
และความเข้าใจเพียงพอถึงนัยของผลประโยชน์ดา้ นธุ รกิจ
และการค้าของไทยในไต้หวัน
ในกรณี
มักจะไม่
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3. แนวทางการแก้ ไข/การปรั บปรุ งการให้ บริการ
- จัดการอบรมให้กบั
ให้มีความรู ้ดา้ นธุ รกิจ ก
- สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ไทเป และ สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ไทเป
รค้า และการลงทุนใน
นักงานการค้าฯ จะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการอํานวย
ความสะดวกการให้ตรวจลงตรากับผูแ้ ทนจากบริ ษทั ดังกล่าว
4. ท่ านเห็นด้ วยหรือไม่ หากจะจัดให้ มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
หรือ
การออกไปให้ บริการตามเมืองต่ างๆ เช่ น การให้ บริการตามงานเทศกาลต่ างๆ
- เห็นด้วย สําหรับการให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาต่า งๆ ด้านการค้า การลงทุน และตรวจ
ลงตราแบบ One Stop Service
ธุ รกิจกับประเทศไทย
ปรึ กษาต่างๆ จากหน่วยงานของไทยจะได้เป็ นไปในทิศทาง
คําแนะนํา

ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์

นางสาวพอพจน์ ช้างเยาว์
ตําแหน่ ง
ฝ่ ายเศรษฐกิจ
หน่ วยงาน สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
1. สภาพการดําเนินการให้ บริการในปัจจุบันของหน่ วยงานท่ าน
- เป็ นหน่วยงานกลางดูแลด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมระหว่างไทยกับไต้หวัน

- อํานวยความสะดวกด้านข้อมูลด้านเศรษฐกิจของไทยและไต้หวันล่าสุ ด ผ่านศูนย์บริ การ
ข้อมูลธุ รกิจ (Thailand Business Information Center) ผ่านเว็บไซต์ของ สํานักงานการค้าฯ
www.tteo.org.tw สําหรับนักธุ รกิจ/
- ติดต
ระหว่างกัน อาทิ ความตกลง
เป็ นต้น
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
- ผูเ้ ข้าใช้บริ การข้อมูลศูนย์บริ การข้อมูลธุ รกิจ (Thailand Business Information Center) ผ่าน
เว็บไซต์ของ สนง. การค้าฯ www.tteo.org.tw ยังคงมีจาํ นวนจํากัด
- การติดต่อสัมพันธ์กบั ฝ่ ายไต้หวันในระดับสู ง
ร่ วมมื
ยังคงมีขอ้ จํากัดจากประเด็นด้านการเมือง อย่างไรก็ดี
ในช่วง 1-2 ปี
การติดต่อสัมพันธ์อย่างเห็นได้ชดั อาทิ การเข้าพบ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ไทเป (บีโอไอ ไทเป)
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3. แนวทางการแก้ ไข/การปรั บปรุ งการให้ บริการ
- ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สนง.
างกัน
- สํานักงานการค้าฯ

4. ท่ านเห็นด้ วยหรือไม่ หากจะจัดให้ มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจเป็ น
หรือ
การออกไปให้ บริการตามเมืองต่ างๆ เช่ น การให้ บริการตามงานเทศกาลต่ างๆ
-เ
สํานักงานการค้าฯ จะได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ประชาชน/
การลงทุน
เว็บไซต์ สํานักงาน
ไต้หวันต่อไป

มสัมพันธ์ไทย-

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์

นางกิตติมา วีระชาติกุล
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ
หน่ วยงาน สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ ไทเป
1. สภาพการดํานินการให้ บริ การในปัจจุบันของหน่ วยงานท่ าน
1)
E-mail

200 ราย
2) อํานวยความสะดวก จัดนัดหมาย

ร่ วมงานแสดงสิ นค้าในประเทศไทย
3) แก้ไขปั ญหาทางการค้า กรณี การเกิดปั ญหาการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศไทย
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

1 คน

2 คน

นอกสํานักงานฯ หรื อต่างจังหวัดไม่สามารถให้บริ การได้ในทันที ทําให้ผตู ้ ิดต่อต้องใช้เสี ยเวลารอ
3. แนวทางการแก้ ไข/การปรั บปรุ งการให้ บริการ
สํานักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นกั ธุ รกิจไต้หวันรับทรา
สามา
และประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อกับสํานักงานฯ ทาง E- mail

4. ท่ านเห็นด้ วยหรือไม่ หากจะจัดให้ มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
หรือ การออกไปให้ บริการตามเมืองต่ างๆ เช่ น การให้ บริการตามงานเทศกาลต่ างๆ
ในหลักการเห็นด้วย เพราะจะทําให้มีโอกาสได้พบกับผูน้ าํ เข้าในจังหวัดต่างๆ และได้มี

ภาคผนวก ง
แบบสั มภาษณ์

ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ
หน่ วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป
1. สภาพการดําเนินการให้ บริการในปัจจุบันของหน่ วยงานท่ าน
- อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั นักลงทุน หรื อผูส้ นใจลงทุนในประเทศไทย เช่น ให้
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ช่วยประสานงานกับภาคเอกชนไทยและหน่วยราชการไทย ผ่านทางโทรศัพท์
E-Mail สัมมนา จัด Mission นํานักลงทุนไต้หวันไปสํารวจลู่ทางการลงทุนในไทย ตลอดจนให้
คําปรึ กษาและประสานงานแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนักลงทุน
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
3. แนวทางการแก้ ไข/การปรั บปรุ งการให้ บริการ
นักลงทุนต้องการ
4. ท่ านเห็นด้ วยหรือไม่ หากจะจัดให้ มีบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
การออกไปให้ บริการตามเมืองต่ างๆ เช่ น การให้ บริการตามงานเทศกาลต่ างๆ
การให้ข่าวสารด้านการลงทุน

หรือ

การให้บริ การในงานเทศกาลจะไม่ใช่ นกั ลงทุนเป้ าหมายเช่นเดียวกัน งานด้านการลงทุนเป็ นการสร้าง
งเดียว
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ประวัติผ้ ูเขียน

นางสาววันทนี ย์ วิพุธวงศ์ สกุล
4 มกราคม พ.ศ. 2504 สําเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี B.Com (Hons) และ
ปริ ญญาโท M.A. in Buddhist Studies จาก University of Delhi สาธารณรั ฐอิ นเดี ย
เข้ารั บราชการ
พ.ศ. 2528 ในตําแหน่ งนายเวร
ะเทศ กรมเศรษฐกิ จ และย้ายไปอยู่กองประมวลและวิเคราะห์ ข่าว
พ.ศ. 2530 ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2535 ปฏิ บตั ิ
และเลขานุ การโท
นโยบาย
เศรษฐกิ จและการคลังกรมอาเซี ยน ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งมะนิ ลา และกลับมา
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ดาํ รง
7 ในปี พ.ศ. 2543 ย้ายไป
กองกิ จการ
ในปี พ.ศ. 2548
ผูอ้ าํ นวยการกอง ในปี พ.ศ. 2550 ปั จจุ บนั ดํารงตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สาํ นักงานการค้า
และเศรษฐกิ จไทย ไทเป
ผ่านการฝึ กอบรมหลายหลักสู ตร อาทิ การฝึ กอบรมหลักสู ตรนักการทูตของรั ฐ บาล
สหพันธ์สาธ
เบอร์ ลิน หลักสู ตร
-แปซิ ฟิก
รั ฐฮาวาย
อาทิ การประชุ มสมัชชาสหประชาชาติ การประชุ มสมัยสามัญองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ การประชุ มคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จและสังคมสําหรั บ
เอเชี ยและแปซิ ฟิก และการประชุ มต่างๆ ในกรอบอาเซี ยน

