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รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมาของกระทรวง
การตางประเทศและหนวยงานไทยอ่ืน ๆ ในการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของ
ไทย โดยเฉพาะ ประเทศเพื่อนบานของไทย และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดังกลาวโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) ของหนวยงานไทย และ
ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของประเทศผูใหอ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาเปนตัวอยางของไทยได เชน
ประเทศญ่ีปุน และ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการบูรณาการการ
ทํางานและการสรางความเขาใจรวมกันระหวางกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานตาง ๆ ของ
ไทยในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศอยางมีเอกภาพ สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

การที่สนใจทําการศึกษาเร่ืองน้ี เน่ืองจากเห็นวา ในปจจุบัน หนวยงานตาง ๆ ของไทยเร่ิม
มีศักยภาพและสนใจในการมีความรวมมือเพื่อการพัฒนาหรือทางวิชาการกับตางประเทศมากขึ้น
และบอยคร้ัง ที่ไดมีการติดตอประสานงานกับตางประเทศเองโดยตรง โดยไมไดปรึกษาหารือกับ
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการทางดานการ
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ และความสัมพันธที่ไทยมีกับตางประเทศในทุกมิติ
ดังน้ัน จึงอาจมีความซ้ําซอนและลักลั่นในการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศของ
หนวยงานไทยและกระทรวงการตางประเทศ ทั้งที่ควรจะมีแนวทางในดําเนินงานภายใตนโยบาย
ดานการตางประเทศเดียวกัน และมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อใหความรวมมือกับ
ตางประเทศของไทยเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดปญหาเร่ืองการดําเนินงานที่ซ้ําซอน การ
บริหารทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานบุคลากร
งบประมาณและเวลา รวมทั้งลดความสับสนและภาระในการดําเนินงานของรัฐบาลตางประเทศ
โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบาน ซึ่งอาจสงผลลบในภาพรวมของการดําเนินนโยบายดานการ
ตางประเทศของไทยได ทั้งน้ี จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
ของประเทศผูใหความชวยเหลือฯ เชน ญ่ีปุน และ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมอบหมายให
หนวยงานกลางเพียงแหงเดียวแทนรัฐบาล  เพื่อรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมความรวมมือตาง ๆ
และเปนหนวยประสานงานกับหนวยงานอ่ืน  ๆ ในการดําเนินงานและบริหารงบประมาณคว าม
ชวยเหลือที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนา
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ผลการศึกษาพบวา หนวยงานไทยมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีในการดําเนินงานความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ ทั้งดานศักยภาพและความรูความสามารถในรายสาขาความเชี่ยวชาญ
ของแตละหนวยงาน และความพรอมทางดานงบประมาณและความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานของตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบาน แตไมใหความสําคัญตอการทํางาน
เปนทีมประเทศไทย ทั้งๆ ที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเร่ืองการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ
เชนเดียวกัน ซึ่งสามารถทํางานรวมกันและสงเสริมกันไปในทางบวกได เพื่อผลประโยชนของชาติ
รวมกัน และไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ซึ่งประเทศไทย
ไดรวมลงนามในฐานะของประเทศสมาชิกของสหประชาชาติและกลุมประเทศผูใหความชวย เหลือ
แกประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเปนการยอมรับรวมกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหความ
ชวยเหลือ โดยหนวยงานระหวางประเทศหรือองคกรภายในประเทศเดียวกัน ควรยึดเปนแนวทาง
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในอดีต รัฐบาลไทยไดเคยกําหนดใหมีหนวยงานกลาง
เพียงหนวยงานเดียวในการบริหารงานรับความชวยเหลือจากตางประเทศ เพื่อใหเกิดความเรียบรอย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานมาแลว

ดวยขอคนพบดังกลาว จึงมีขอเสนอแนะใน 2 ระดับคือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย
กระทรวงตางประเทศ จัดหารือในระดับนโยบายกับหนวยงานตาง ๆ ของไทย เพื่อทําความเขาใจ
และรวมกันพิจารณาทิศทางในการทํางานรวมกัน ในการใหความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศของไทยในลักษณะการบูรณาการการทํางาน โดยการนํายุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้น มาพิจารณาดําเนินการในทางปฏิบัติที่สอดคลอง
กันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน วางแผนงานรวมกัน ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร การบริหาร
กิจกรรมและแผนงบประมาณความชวยเหลือ เพื่อเสริมสรางประโยชนทางการคา การลงทุนกับ
ตางประเทศของไทย นอกจากน้ี รัฐบาลควรใหความสําคัญ และยกระดับใหนโยบายน้ี เปนวาระ
แหงชาติ สําหรับ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อใหมีแผนงานระยะยาวรวมกัน หลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอนของการทํางานและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อให
ประเทศเพื่อนบานที่รับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทย มีความเชื่อมั่น เห็นภาพรวมและประโยชนที่
จะไดรับจากการมีความรวมมือกับไทย ในลักษณะของการทํางานที่เปนเอกภาพ จึงควรมีการ
ปรับปรุงการทํางานในมิติตาง ๆ 5 มิติคือ 1) มิติดานการบริหารจัดการ  โดยมอบหมายใหหนวยงาน
กลางระดับประเทศ รับผิดชอบการประสานงานและบริหารความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศ  การยอมรับที่จะมีการทํางานรวมกันเปนทีมอยางแทจริง และมีการนําขอตกลงความ
รวมมือในระดับตาง ๆ ไปถายทอดสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 2) มิติดานโครงสราง การปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในหนวยงาน เพื่อใหมีหนวยงานดูแลการดําเนินงานดานการ
ตางประเทศ น้ัน ควรมีการประกาศใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอ่ืน ๆ มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน 3) มิติดานความสัมพันธ
โดยการสรางและรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงานใหอยูในระดับดี เพื่อประโยชน
ตอการทํางานรวมกันและมีความเขาใจในอํานาจหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน และสงเสริมให
บุคลากรเขารับการฝกอบรมและพัฒนารวมกัน เพื่อใหมีความพรอมในการบริหารทีมประเทศไทย
เชิงยุทธศาสตร และบูรณาการเครือขายผูปฏิบัติงานและผูบริหารดานการตางประเทศ 4) มิติดาน
ผลประโยชนหนวยงานควรปรับทัศนคติ โดยการเปดใจยอมรับหน วยงานอ่ืน และประสาน
ผลประโยชนรวมกัน โดยบูรณาการผลประโยชนของทีมและของประเทศในภาพรวม 5) มิติดาน
ขอมูล หนวยงานควรใหความสําคัญตอการแบงปน และเชื่อมโยงขอมูลที่ครบถวนใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อการบูรณาการการทํางานอยางแทจริง รวมทั้งสงเสริมใหขอมูลขาวสารที่สงออกไปสู
ประชาชนมีความถูกตองและเปนไปในทางบวก
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความกรุณาและชวยเหลืออยางดียิ่งจาก
คณะอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ไดแก ศาสตราจารย  ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ เอกอัครราชทูต
สมเกียรติ อริยปรัชญา และรองศาสตราจารย  ดร. พลภัทร บุราคม ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่มีคุณคา
และขอคิดเห็นในเน้ือหาสาระ ตลอดจนการตรวจแกไข ทําใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีถูกตอง
สมบูรณ และเต็มไปดวยสารัตถะที่เปนประโยชน ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี

ขอขอบคุณเจาของงานวิจัยอ่ืน ๆ และเพื่อนรวมงานทุกทาน ที่ชวยเหลือเอ้ือเฟอเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อผู เขียนไดนํามาใชประโยชนในการอางอิงเพื่อใหงานวิจัยครบถวนสมบูรณ และ
นาเชื่อถือ

ที่สําคัญที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (นายพิรุณ ลายสมิต) และรองผูอํานวยการสํานักงานฯ (นางสาว
สุชาดา ไทยบรรเทา) ที่ใหโอกาสแกผูเขียนมาเขารวมการอบรมในคร้ังน้ี รวมทั้งเพื่อนรวมงานในสวน
ใหความรวมมือกับตางประเทศ 1 ทุกทานที่ไดชวยดูแลทํางานของสวนฯ ดวยความเรียบรอย ในชวงที่
ผูเขียนเขาอบรม และขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ไดจัด
หลักสูตรการอบรมที่มีสาระเขมขนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูเขียนเปนอยางมากและ
เจาหนาที่โครงการที่ไดใหความชวยเหลือในการดําเนินงานเร่ืองตาง ๆ เปนอยางดี

สุดทายน้ี หากการศึกษาคนควาอิสระมีขอบกพรองใด ๆ ผูเขียนขออภัยไว ณ ที่น้ี และหากมี
คุณคาและจะเปนประโยชน ผูเขียนขอมอบใหกับสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ เพื่อใชประโยชนตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ไทยไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและวิชาการจากแหลง

ผูใหความชวยเหลือตาง ๆ เปนเวลากวาคร่ึงศตวรรษ (ต้ังแตพ.ศ. 2498)1 จนมีระดับการพัฒนาที่
สูงขึ้นในหลายดานทั้งเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน จากรายงานสถานะของประเทศที่รับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของ
คณะกรรมการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (DAC list of ODA Recipient Countries) เพื่อใชอางอิง
สําหรับป 2011 ป 2012 และป 2013 ระบุวาไทยมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดระดับ
ปานกลางคอนขางสูง (Upper middle income countries and territories) รายไดมวลรวมประชาชาติ
(GNI) ระหวาง 3,976 - 12,275 เหรียญสหรัฐ ในป 20102 ทั้งน้ี เมื่อไทยยังเปนประเทศที่รับความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance - ODA) จากแหลง
ผูใหความชวยเหลือตาง ๆ น้ัน มีกรมวิเทศสหการ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานกลาง
ของไทยเพียงแหงเดียว ในการบริหารการรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ระหวางป พ.ศ.
2498-2545 และตอมา เมื่อไทยเปลี่ยนสถานะเปนประเทศผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแก
ประเทศพัฒนานอยที่สุดอ่ืน ๆ ประกอบกับรัฐบาลไทยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางและ
สงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ จึงไดจัดต้ังสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานความชวยเหลือและ
รวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศตอไป โดยไดเนนใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานของ
ไทยเปนอันดับตน ๆ (กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร และเวียดนาม)
โดยงบประมาณในการใหความรวมมือแกประเทศเพื่อนบานที่ต้ังไวที่ สพร. มีสัดสวนถึงกวารอยละ

1 สรุปจากหนังสือ, (2535), 36 ป กรมวิเทศสหการ, กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี.
2 ขอมูลจากองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co -operation and
Development - OECD) , ออนไลน, แหลงที่มา: http://www.oecd.org/dataoecd.
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70 ของงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนความชวยเหลือกับตางประเทศของกระทรวงการตาง ประเทศ
และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ3

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ี หนวยงานไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาค เอกชน เร่ิมมีศักยภาพในการใหความชวยเหลือและมีความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศโดยตรง ประกอบกับหนวยงานไทยมีเปาหมายเดียวกันดานการตางประเทศที่จะมีความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานของไทย คือการสรางความสัมพันธ และการสงเสริมการคาการลงทุน
ของไทยในตางประเทศดวย จึงทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรดานความรวมมือกับการตางประเทศ
เฉพาะดานของแตละกระทรวง และดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานดวยงบประมาณของกระทรวงน้ัน ๆ เอง ทั้งน้ี การดําเนินงานดังกลาว
คอนขางจะเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา มี การเชื่อมโยงขอมูลหรือประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในประเทศกอนการดําเนินงานนอย จึงอาจเกิดสภาพของการทํางานที่ซ้ําซอนและลัก
ลั่นอยูเปนประจํา และกอใหเกิดปญหาการใชงบประมาณและบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยไมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากน้ี การที่คนไทย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เดินทางเขาไปหารือทั้งงานความ
รวมมือทางวิชาการและการติดตอเพื่อแสวงหาลูทางทางการคาและการลงทุนที่ตางคนต างไป ปละ
หลายกลุมหลายคร้ัง อาจเปนการสรางความสับสนใหแกหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน และเปน
ภาระทั้งเร่ืองเวลาและทรัพยากรแกประเทศที่มีความรวมมือกับไทย ในการเตรียมการ การรับรอง
และการจัดเลี้ยงคณะผูแทนจากไทยที่เดินทางไปทุกคร้ัง รวมทั้งการเสนอใหมีการจัดทําความตกลง
ความรวมมือดานตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งดานการพัฒนาวิชาการ การคา การลงทุน ทั้งในระดับทวิ
ภาคี พหุภาคี ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ที่ซ้ําซอนกันหลายกรอบ แสดงใหเห็นวา แนวทางการ
ทํางานของหนวยงานไทยในเร่ืองดังกลาว ไมมีความเปนเอกภาพ หรือไมมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในระยะยาว และไมไดมองภาพแบบองครวม เพื่อดําเนินงานรวมกัน
ดังน้ัน ในงานวิจัยชิ้นน้ี จึงเห็นความสําคัญในการศึกษาเร่ือง “การบูรณาการความรวมมืออยางมี
เอกภาพระหวางหนวยงานไทยในการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย”

3 ขอมูลจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมาของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงาน

ไทยในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบานของไทย

1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศของไทยระหวางกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานไทย โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบานของไทย

1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการบูรณาการการทํางานและการสรางความเขาใจรวมกัน
ในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศอยางมีเอกภาพ สอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 รวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่หนวยงาน

ไทยใหแกประเทศเพื่อนบานโดยตรง โดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของประเทศผูให อ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาเปนตัวอยาง
ของไทยได เชน ประเทศญ่ีปุน และ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

1.3.3 เรียบเรียงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมเปนเอกภาพของหนวยงาน
ไทย โดยใช SWOT Analysis เปนแนวทางในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อนํามาใช
ประกอบการจัดทําผลการศึกษา

1.3.4 จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขวิธีการทํางานของหนวยงานฝายไทยใหมี
ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน และเปนเอกภาพในดานการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศ

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
ใชหลักการวิเคราะหจากขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) และการ

เขียนบรรยายเชิงพรรณนา เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการทํางานความรวมมือเพื่อการพัฒนาต้ังแต
อดีต จนถึงปจจุบัน และการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานความรวมมือฯ
ของหนวยงานตาง ๆ ที่ซ้ําซอนกัน เพื่อทําการสังเคราะหและสรุปผลการศึกษาที่ได รวมทั้ง



4

เสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการทํางานความรวมมือฯ ในภาพรวมของหน วยงานไทยที่เปน
เอกภาพในอนาคต โดยคํานึงถึงผลประโยชนโดยรวมของประเทศ

1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีบทบาท

และความเขาใจรวมกันในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย

1.5.2 หนวยงานของไทยจะมีแนวทางการทํางานรวมกันกับกระทรวงการตางประเทศ
ในการใหความรวมมือฯ อยางมีเอกภาพ มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของการทํางานและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.5.3 ประเทศคูรวมมือที่รับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทยจะมีความเชื่อมั่น เห็น
ภาพรวมและประโยชนที่จะไดรับจากการมีความรวมมือกับไทย ในลักษณะของการทํางานที่เปน
เอกภาพของไทย

1.6 นิยามศัพท
การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศของไทย หมายถึง การที่ไทยใหความ

ชวยเหลือแกประเทศพัฒนานอยที่สุดและกําลังพัฒนาตาง ๆ ใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณทางวิชาการจากหนวยงานไทย ผานการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนา ทุนการ ศึกษา ฝกอบรม ดูงานในไทย การวิจัย การสงผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัคร
ไทยไปปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยมีสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(สพร.) กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจน้ี และไดรับอนุมัติงบประมาณ
ความรวมมือกับตางประเทศเปนประจําทุกป ในหมวดเงินอุดหนุนความชวยเหลือแกตางประเทศ
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของ สพร. และหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ ของไทย ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับ สพร. โดยใชงบประมาณของ
ตนเอง

ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance - ODA)
หมายถึง ความชวยเหลือของภาครัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries) ใหกับ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด หรือกําลังพัฒนาตาง ๆ (Least Developed Countries or Developing
Countries) เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจ มาตรฐานความเปนอยูของประชาชน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสถาบันตาง ๆ (Human Resource Development and Capacity
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Building) ประกอบดวยความชวยเหลือ 3 รูปแบบ คือ ความชวยเหลือแบบใหเปลา ความรวมมือทาง
วิชาการ และความชวยเหลือแบบเงินกู

ประเทศเพื่อนบานของไทย หมายถึง ประเทศที่มีชายแดนติดตอกับไทย คือ กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร ซึ่งเปนประเทศพัฒนานอยที่สุด (Least
Developed countries) และมีสถานะทางเศรษฐกิจในระดับตํ่ากวาไทย และเวียดนาม ซึ่งปจจุบันเปน
ประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติในระดับกลางคอนขางตํ่า (Lower Middle Income Countries
and Territories) (ยกเวนมาเลเซีย ซึ่งถือวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาสูงมาก)

ประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (Least Developed Countries - LDC) หมายถึง ประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ ในโลกที่ไดรับการกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่าโดยสหประชาชาติ เมื่อ
เทียบกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยมีรายไดตํ่าในแตละปที่ยังไมสามารถนับเปนรายไดมวลรวม
ประชาชาติได มีบุคลากรที่ออนแอทั้งดานการศึกษาและสุขภาพ และโภชนาการ และมีความ
ออนแอทางเศรษฐกิจ ประเทศเหลาน้ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (ทางวิชาการ)
จากประเทศที่พัฒนาแลว หรือประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา เพื่อพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย อยางเรงดวนและยั่งยืน

ทรัพยากร หมายถึง เงินงบประมาณของรัฐบาลไทย ที่รัฐบาลไทยอนุมัติใหหนวยงานไทย
สําหรับการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ บุคลากรจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่จะเขารวมดําเนินกิจกรรมความรวมมือฯ กับตางประเทศ วัสดุอุปกรณที่ไทยจัดซื้อจัดจาง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งผู เชี่ยวชาญ นักวิชาการและอาสาสมัครไทยที่จะถูกจัดสงไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศ

ประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Aid Effectiveness) หมายถึง การดําเนินงานความ
ชวยเหลือหรือรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ ที่มุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งตอแหลง
ผูใหความชวยเหลือและประเทศผูรับความชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดปฏิญญาปารีสวาดวย
ประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) โดยกลุมประเทศผูให
ความชวยเหลือไดรวมกันลงนามในปฏิญญาดังกลาว เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน

การบูรณาการการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ หมายถึง การ
รวมมือรวมใจของหนวยงานไทยตาง ๆ ในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหแก
ประเทศพัฒนานอยที่สุดอ่ืน ๆ ในโลก โดยการประสานงานต้ังแตระดับนโยบาย ยุทธศาสตร จนถึง
การปฏิบัติ เพื่อใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพ

ผลประโยชนของชาติ หมายถึง ความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีความหมาย
กวางรวมถึงชาติ คือ ประชาชนสวนรวมไมใชบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ เปน
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ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของชาติ โดยจะกําหนดวิธีการ หรือ
เคร่ืองมือใด ๆ ก็ไดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การเมือง (หรือการทูต) การทหาร เศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา เปนตน

ผลประโยชนสวนรวม ในงานวิจัยน้ี ขออัญเชิญ “พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙”4 ที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระและขอเสนอแนะของผูเขียน
ดังน้ี

“ใชแลว ตองทําเพื่อประโยชนสวนรวม ก็เพราะเหตุวาประโยชนสวนรวมน้ี เปน
ประโยชนสวนตัว แตละคนตองการให ประโยชนสวนตัวสําเร็จ คือมีความพอใจน้ีเอง แตวาถาไม
คิดถึงประโยชนสวนรวม ก็ไมไดประโยชนสวนตัว เพราะวา ถาสวนรวมไมไดรับประโยชน
สวนตัวพังแน ....... น่ีเปนขอสําคัญ ฉะน้ันความรูสึกหรือขอสังเกตอันน้ีเปนจุดสําคัญมาก ที่จะตอง
ทําความเขาใจกับตัวเอง วาประโยชนสวนตัวน้ัน คือประโยชนสวนรวม หรือจะวาประโยชน
สวนรวมน้ัน คือประโยชนสวนตัว พูดกลับกันได คําพูดบางคํากลับกันไมได แตคําพูดน้ีกลับได
ประโยชนสวนรวมคือประโยชนสวนตัว ประโยชน สวนตัวคือประโยชนสวนรวม ขอน้ีก็เปน
ขอสังเกตอยางหน่ึง”

4 คําพอสอน หมวด ประโยชนสวนรวม ประโยชนสวนตน, ฐานขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ออนไลน, แหลงที่มา: http://suffecon.lib.cmu.ac.th/?q=node/31



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนว
ทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองการดําเนินงาน
ของหนวยงานไทยตาง ๆ ที่ตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอนกันและไมเปนเอกภาพ ซึ่งสรางปญหา
ในการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมสอดคลองกับงบประมาณและบุคลากรที่มีอยางจํากัด

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเ ร่ืองความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official

Development Assistance - ODA)1

หมายถึง ความชวยเหลือที่มีใหแกประเทศดอยพัฒนาและกําลังพัฒนาตาง ๆ ที่
ปรากฏในรายชื่อประเทศกําลังพัฒนาผูรับความชวยเหลือของคณะกรรมการความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนา (DAC) (ภาคผนวก ก) และองคกรพหุภาคีที่ดําเนินงานดานการพัฒนาใหแกประเทศผูรับ ซึ่ง
จะตองเปนความชวยเหลือที่ใหโดยหนวยงานภาครัฐตาง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
หรือโดยหนวยงานบริหารของรัฐ และมีการดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคหลักในการชวยพัฒนา
เศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา โดยมีลักษณะผอนปรน (Concession) และมีสวน
ของการใหเปลา (Grant) ไมตํ่ากวา 25%2

หลักเกณฑที่ใชตัดสินวาความชวยเหลือใดเปน ODA หรือไม มักจะถือเอาความมุง
หมายเปนหลัก (intention) ดังตอไปน้ี

1 แปลจาก IS IT ODA? OECD- Fact Sheet – May 2007 www.oecd.org/dac/stats/dac/directives และ
http://www.tica.thaigov.net/tica/resources/forms/IsODA.doc
2 การคํานวณนี้จะเปนตัวตัดสินวาเงินกูนี้เปน ODA หรือไม หากเงินกูเปนไปตามหลักเกณฑของ ODA จะตอง
รายงานจํานวนรวมทั้งหมดเปนODA สวนที่เปนเงินใหเปลา (grant) จะไมนํามาหักออกจากมูลคารวมของเงินกูเม่ือ
รายงาน ODA ตอ DAC การรายงานใหแจงมูลคาเปนจํานวนเงิน (cash nominal basis) ยกเวนกรณีทีใ่ชมูลคาปจจุบนั
สุทธิ (NPV-National Present Value) เทานัน้
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1) ยกเวนความชวย เหลือทางการทหาร – การใหความชวยเหลืออาวุธ
ยุทโธปกรณและการบริการทางทหารและการยกหน้ีที่เกิดจากวัตถุประสงคทางทหารไมนับเปน
ODA สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากการใชกําลังทหารของป ระเทศผูใหเขาไปชวยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมหรือชวยในการพัฒนา นับเปน ODA

2) การรักษาความสงบ – การใชกําลังทหารเพื่อรักษาความสงบไมนับเปน ODA
แตถาเปนคาใชจายทวิภาคีสุทธิ (Net bilateral costs) ที่ประเทศผูใหใชจายในกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ความสงบที่ดําเนินการโดย หรือไดรับความเห็นชอบจากองคการสหประชาชาติ ไดแก สิทธิ
มนุษยชน การติดตามการเลือกต้ัง การฟนฟูกําลังทหารและสาธารณูปโภค การติดตามผลและการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ทางราชการ เชน เจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่ตํารวจ การใหคําแนะนําเพื่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสงทหารกลับประเทศ การทิ้งทําลายอาวุธ และการเก็บกูกับระเบิด
(“Net bilateral costs” หมายถึง คาใชจายเพิ่มเติมในการสงคนไปดําเนินการกิจกรรมเหลาน้ี
คาใชจายสุทธิจากการที่เจาหนาที่ประจําการในประเทศ และคาชดเชยตาง ๆ ที่ไดรับจากองคการ
สหประชาชาติ) หรือกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงคของการพัฒนาที่อยูนอกเหนือการดําเนินการรักษา
ความสงบขององคการสหประชาชาติตองรายงานเปน ODA ดวย แตไมใชรหัสของกิจกรรมรักษา
ความสงบ กิจกรรมใด ๆ ที่ไมไดดําเนินการเพื่อการพัฒนา เชน การเก็บกูกับระเบิดเพื่อการฝกทาง
ทหาร ไมตองรายงานเปน ODA

3) กิจการตํารวจ – คาใชจายในการอบรมเจาหนาที่ตํารวจจัดเปน ODA ยกเวนถา
การอบรมน้ันเกี่ยวของกับการทหาร เชน การตอตานการจลาจล การใหบริการใด ๆ โดยเจาหนาที่
ตํารวจของประเทศผูใหเพื่อควบคุมการไมอยูในกฎระเบียบไมนับเปน ODA

4) โครงการทางสังคมและวัฒนธรรม – ตองแยกความแตกตางระหวางการสราง
เสริมศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนาซึ่งนับเปน ODA และการใหความชวยเหลือเพียงคร้ังเดียว
(one-off) ซึ่งไมนับเปน ODA ดังน้ัน การสนับสนุนสงเสริมพิพิธภัณฑ หองสมุด โรงเรียนศิลปะ
และการดนตรี และสถานฝกกีฬาและอุปกรณจึงนับเปน ODA ในขณะที่การสนับสนุนการแสดง
ดนตรีตามที่ตาง ๆ (concert tour) หรือคาใชจายในการเดินทางของนักกีฬา ไมนับเปน ODA

5) การใหความชวยเหลือผูลี้ภัย – การใหความชวยเหลือผูลี้ภัยในประเทศกําลัง
พัฒนาจัดเปน ODA ความชวยเหลือชั่วคราวที่ใหแกผูลี้ภัยจากประเทศกําลังพัฒนาเมื่อมาถึงประเทศ
ผูให จะตองรายงานเปน ODA สําหรับชวง 12 เดือนแรกที่มาพํานัก และคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับการสงผูลี้ภัยกลับสูประเทศ
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6) พลังงานนิวเคลียร – การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ อาทิ การกอสรางโรง
ผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและการใชสารรังสี (Radioisotopes) ในทางการแพทยนับเปน ODA
สวนการใชพลังงานนิวเคลียรในทางทหารไมนับเปน ODA

7) การวิจัย – เฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับปญหาตางๆ
ในประเทศกําลังพัฒนาจัดเปน ODA ไดแก การวิจัยเกี่ยวกับโรคในเขตรอน และการพัฒนาพืชผลที่
เหมาะสมกับสภาพของประเทศกําลังพัฒนา แมคาใชจายตางๆ จะเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแลวก็ยัง
นับเปน ODA

8) เงินสนับสนุนแกองคกรพหุภาคีและองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร (เอ็น
จีโอ) – ในเอกสารแนบ 2 ของ Statistical Reporting Directives มีบัญชีรายชื่อเงินสนับสนุนองคกร
ระหวางประเทศที่จัดเปน ODA อัตราคํานวณเงินสนับสนุน (coefficients) ที่ใหแกหนวยงานตางๆ
ขององคการสหประชาชาติ ซึ่งดําเนินการสวนหน่ึงเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะมีการพิจารณาใหมทุก 2-3
ป โดยขอคําแนะนําจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

สําหรับองคการสหประชาชาติไดกอต้ังกองทุนเงินชวยเหลือที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะหลายกองทุน ซึ่งสมาชิกจะตองใชวิจารณญาณเองวาเงินสนับสนุนประเภทใดที่มีลักษณะเขา
ขาย ODA3

นอกจากน้ี ใน Statistical Reporting Directives ยังมีบัญชีรายชื่อเงินสนับสนุน
หนวยงานเอ็นจีโอระหวางประเทศที่จัดเปน ODA ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ หากยังไมพบ
รายชื่อน้ี สามารถพิจารณาลักษณะ ODA จากวัตถุประสงค การดําเนินการและสมาชิกภาพของ
หนวยงานน้ัน ๆ

9) หนวยงานภาครัฐ – นับรวมถึงสหพันธรัฐ มลรัฐ และหนวยงานราชการสวน
ทองถิ่น แตไมนับรวมถึงการดําเนินการทางตลาดของหนวยงานกลางที่มีอํานาจทางดานการเงิน
บางคร้ังหนวยงานราชการหน่ึงอาจใหเงินสนับสนุนอีกหนวยงานหน่ึง แตเน่ืองจากการใหเงิน
สนับสนุนเปนเร่ืองภายในของหนวยราชการของประเทศผูให จึงไมนับเปน ODA แตจะนับเมื่อ
หนวยงานที่ไดรับเงินสนับสนุนใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา หากการใหความ
ชวยเหลือน้ีมีลักษณะเขาหลักเกณฑขออ่ืน ๆ ของ ODA ก็ตองรายงานเปน ODA

3 อัตราคํานวณเงินสนับสนนุ (coefficient) สําหรับหนวยงานที่ดําเนนิการบางสวนเพ่ือการพัฒนา ไม สามารถใช
กับกองทุนที่จดัตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงจะตองพิจารณาเปนกรณีแยกตางหาก ยกตัวอยางเชน 75.4%
ของเงินอุดหนุนของงบประมาณหลักขององคการอนามัยโลก (WHO) จะ รายงานเปน ODA แตเงินอุดหนุนที่
ใหแก โครงการโรคพยาธิของ WHO จะรายงานเปน ODA ทั้ง 100% ในขณะทีเ่งินอดุหนนุทีใ่หแกหนวยงานของ
WHO ในตางประเทศสําหรับโครงการวิจัยมะเร็ง ไมสามารถรายงานเปน ODA ได
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10) การใหเงินสนับสนุนภาคเอกชน – จะตองรายงานเปนความชวยเหลืออยาง
เปนทางการอ่ืน ๆ (OOF) เน่ืองจากไมผานหลักเกณฑของ ODA เพราะเปนการสนับสนุนเพื่อ
วัตถุประสงคทางการคาเปนหลักเงินชวยเหลืออยางเปนทางการแกองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผล
กําไร (เอ็นจีโอ) ซึ่งดําเนินงานดานการพัฒนาจัดเปน ODA

11) การใหความชวยเหลือ (Flows) – เปนการถายโอนทรัพยากร ไมวาในรูปของ
เงินสด หรือสินคาและบริการ เน่ืองจากสถิติของคณะกรรมการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา DAC
เนนการถายโอนที่มีผลกระทบตอการพัฒนา ดังน้ันเงินกูยืมในระยะเวลา 1 ป หรือนอยกวาจึงไม
นับเปน ODA การจายคืนเงินตนของ ODA น้ันจะนับเปน negative flow และตองหักออกเพื่อใหได
มูลคาสุทธิของ ODA ดังน้ัน เมื่อมีการจายคืน มูลคาสุทธิความชวยเหลือ (net flow) ของเงินกูจึงเปน
ศูนย สวนดอกเบี้ยจะตองบันทึกไว แตจะไมนับรวมในสถิติของมูลคาสุทธิความชวยเหลือ ในขณะ
ที่การลงทุนของภาครัฐในตลาดหุนในประเทศกําลังพัฒนา (equity investment) ตองรายงานเปน
ODA เพราะมีความมุงหมายเพื่อการพัฒนา เงินที่ไดจากการขายหุนตองนับเปน negative flow แมวา
ผูซื้อจะอยูในประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศที่พัฒนาแลว การเบิกจาย (Disbursements) จะนับ
ตามจํานวนเงินสดที่เบิกจายจริง มิใชตามที่ต้ังเบิกไว เวนแต เมื่อใดก็ตามที่เงินอุดหนุนใหธนาคาร
และกองทุนพหุภาคีเพื่อการพัฒนาไดมีการจายในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน  ( Promissory note)
จํานวนเงินเต็มของต๋ัวน้ัน จะตองบันทึกทันที่ที่มีการฝากเขาบัญชี และมูลคาปจจุบันสุทธิ
(Net Present Value – NPV) ของการบรรเทาหน้ีจากการปรับโครงสรางหน้ีโดย Paris Club4 ผาน
ทางกระบวนการลดหน้ี จะตองรายงานเปน ODA ในปที่มีการปรับโครงสรางหน้ีน้ัน

การดําเนินการทางการเงินบางอยางที่ไมไดบันทึกในรายการการโอนเงินในบัญชี
ของดุลการ ชําระเงิน ( ฺBalance of payments) อาจนับเปน ODA ได เน่ืองจากเปนการดําเนินการของ
ภาครัฐเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงคาใชจายดานการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทางที่ใหแกบุคลากรของประเทศกําลังพัฒนาที่มาฝกอบรมในประเทศ
ผูให คาบริหารจัดการของโครงการความชวยเหลือน้ัน ๆ เงินสนับสนุนแกหนวยงานเอ็นจีโอ และ
โครงการที่ทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศผูให

12) การลงทุน (capital investment) – ในประเทศผูใหไมจัดเปนการใหความ
ชวยเหลือ ดังน้ัน จึงไมสามารถรายงานเปน ODAได เชนเดียวกับการกอสรางและอุปกรณตางๆใน

4 Paris Club เปนกลุมที่ไมเปนทางการของเจาหนาทีจ่าก 19 ประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก ทําหนาที่ ใหบริการทาง
การเงินแกประเทศลูกหนี้และประเทศเจาหนี้ไดแก การปรบัโครงสรางหนี้ การบรรเทาหนี้ และการยกหนี้
ประเทศลูกหนี้มักไดรับคําแนะนาํจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ใหมาปรึกษาปารีสคลับ เม่ือ
ทางเลือกอื่น ๆ ไมประสบผลสําเร็จ
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สถาบันฝกอบรมและสถานคนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ไมนับเปน ODA แตคาใชจายใน
การดําเนินงานของสถาบันเหลาน้ี จะนับเปน ODA

13) การใหเงินกูที่มีลักษณะผอนปรน – หากมีลักษณะของความพยายามที่จะให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ เงินกูในอัตราตลาดจึงไมนับเปน ODA ในชวงตน
ทศวรรษ 1970 อัตราดอกเบี้ยไดปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก จึงมีการระบุใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาเงินกูที่จะ
รายงานเปน ODA ไดน้ันจะตองมีสวนของเงินใหเปลาอยางนอยที่สุด 25% โดยคํานวณจากอัตรา
ดอกเบี้ยประมาณการที่ 10% ตอป (National reference rate) ปจจุบัน ยังคงใชแนวคิดดังกลาวอยู แต
ในระยะเวลาที่ผานมาไมนานน้ี อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศสมาชิก OECD สวนใหญได
ลดลงตํ่ากวา 10% ทําใหการใชหลักเงินใหเปลา 25% ทําไดงายขึ้นมาก แตการจะเขาขายของ ODA
น้ันจะตองมีลักษณะของการผอนปรน คือมีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาตลาดดวย

หากมีการใหความชวยเหลือทางการเงินที่มีทั้งลักษณะผอนปรนและไมผอนปรน
รวมกัน ที่เรียกวา ชุดเงินชวยเหลือรวม (Associated financing packages) สวนของภาครัฐและสวนที่
ผอนปรนอาจจะรายงานเปน ODAได หากมีสวนของเงินใหเปลาอยางนอยที่สุด 25% การใหความ
ชวยเหลือน้ี จะตองผานการตรวจสอบของลักษณะการผอนปรนของการใหเงินชวยเหลือรวม ซึ่งใช
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนฐาน และระบุไวใน Arrangement on Guidelines for Officially
Supported Export Credits (OECD, 1998)

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือ
(Paris Declaration on Aid Effectiveness) ป 2548

ผลจากการประชุมเกี่ยวกับประสิทธิผลของความชวยเหลือ (Aid Effectiveness) ซึ่ง
กลุมประเทศผูใหและผูรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนารวมประชุมกันในวาระการประชุมตาง ๆ
เชน การประชุมนานาชาติดานการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนา (International Conference
on Financing for Development) ในเดือนมีนาคม 2545 ณ ประเทศเม็กซิโก การประชุมระดับสูงดาน
การใหความชวยเหลือที่มีความสอดคลองกัน (High Level Forum on Aid Harmonization) ในเดือน
กุมภาพันธ 2546 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และการประชุมระดับสูงดานประสิทธิผลของการให
ความชวยเหลือ (High Level Forum on Aid Effectiveness) ในเดือนมีนาคม 2548 ณ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝร่ังเศส น้ันตางมีวัตถุ ประสงคเพื่อใหเกิดความรวมมือที่สอดคลองกันระหวางประเทศ
ผูใหความชวยเหลือกอนป 25515 โดยกําหนดใหแหลงผูใหความชวยเหลือมีนโยบายเดียวกัน และ

5 เหตุการณที่สําคัญตอการผลักดันวาระประสิทธิผลของความชวยเหลือ (ภาคผนวก ข)
http://www2.adb.org/Documents/Translations/Thai/infocus-aid-effectiveness-th.pdf
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ใหประเทศผูรับความชวยเหลือเห็นชอบรวมกันในการผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพของการให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผล และนําไปสูการกําหนดแนวทาง มาตรการดําเนินงาน
กระบวนงาน การปฏิบั ติงานและระบบติดตามผล ที่มีความสอ ดคลองกัน เพื่อประเมิน
ความกาวหนาและใหเกิดความมั่นใจวา ประเทศผูใหและผูรับไดมีความพยายามรวมกันในการ
ดําเนินการตามพันธะผูกพัน

ทั้งน้ี ไดมีการจัดทําปฏิญญาปารีสฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ระหวางองคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศผูใหตาง ๆ และประเทศผูรับความ
ชวยเหลือกวา 50 ประเทศ โดยกําหนดพันธะสัญญาการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา 5 ประการ ที่
ประเทศผูใหความชวยเหลือหลักใหไวแกประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาและลดความยากจน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษในป 2558 (ค.ศ. 2015)6 ดังน้ี

1) การเปนเจาของการพัฒนา (Ownership) คือ การสนับสนุนใหประเทศผูรับ
ความชวยเหลือเปนผูกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตนเอง เพื่อลดปญหาความยากจน
การพัฒนาสถาบันราชการ และการแกไขปญหาคอรรัปชั่น

2) การปรับแนวทางใหสอดคลองกัน (Alignment) คือ การที่ประเทศผูใหจะตอง
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศผูรับ โดยใชกลไก /ระบบการดําเนินงานตาง ๆ
ของประเทศผูรับในการบริหารจัดการการใหความชวยเหลือ

3) การเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Harmonization) คือ การที่ประเทศผูใหตาง ๆ มี
การประสานงานระหวางกัน ในการใหความชวยเหลือ เพื่อลดการดําเนินงานที่ซ้ําซอน และตนทุน
ธุรกรรม  (Transaction cost) ที่จะเกิดกับประเทศกําลังพัฒนา เชน การลดจํานวนคณะทํางานศึกษา
ภาคสนาม รวมทั้งมุงเนนการใหความชวยเหลือแบบแผนงาน  (Programme-based approach) เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศผูรับเปนรายสาขา และหลีกเลี่ยงการใหความชวยเหลือ
เปนโครงการยอย

4) การจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Management for Results ) คือ การที่ประเทศผูรับ
และผูใหมุงใหความสําคัญตอผลของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และมีผลตอประชาชนโดยตรง การ
พัฒนาเคร่ืองมือ/กรอบแนวทางการวัดผลกระทบ (Impact) ของแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

6 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษหรือ Millennium Development Goals - MDGs คือ เปาหมาย 8
ประการ ที่รัฐสมาชิก189 แหง ตกลงยอมรับกันทีจ่ะพยายามบรรลุใหไดภายใน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ค)
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5) ความพรอมในการตรวจสอบรวมกัน (Mutual Accountability) คือ การที่
ประเทศผูใหและประเทศกําลังพัฒนาคํานึงถึงความโปรงใสของการบริหารงบประมาณค วาม
ชวยเหลือ โดยกําหนดใหประเทศผูรับจัดทํารายงานผลสําเร็จของการพัฒนาตอประชาชนและ
รัฐสภา

ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุพันธะสัญญาทั้ง 5 ประการขางตน กลุมประเทศที่
ใหความชวยเหลือจะตองกําหนดแนวทางการทํางานแบบรวมมือกัน ลดอุปสรรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินงานรวม กัน รวมแกไขความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และปรับเปลี่ยน
รูปแบบหรือกระบวนงานภายในองคกรภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  (Performance
based) มากขึ้น นอกจากน้ี จะตองปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ คัดเลือกเจาหนาที่ที่มีความ
เขมแข็งในการทํางาน และเนนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ที่มีการติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุ ประสงคที่ต้ังไว เพื่อใหความชวยเหลือมีผลกระทบสูงตอการลด
ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกัน เสริมสรางขีดความสามารถและบรรลุเปาหมายแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) รวมทั้งชวยใหความชวยเหลือทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดดวย

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานเงินกูและวิชาการของญ่ีปุนแกไทย
ญ่ีปุนมีบทบาทและสวนรวมในประชาคมระหวางประเทศอยางสรางสรรค และ

เปนสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ จีน รัสเซีย เกาหลีใต และอาเซียน (จํานวน 10
ประเทศ รวมไทย) โดยไดดําเนินการตามหลักเกณฑเดียวกันกับองคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และคณะกรรมการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (DAC)
ประวัติศาสตรการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของญ่ีปุน (ODA) ตอไทย มีความเปนมาเกือบ
50 ป นับต้ังแตภายหลังที่ญ่ีปุนไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) ญ่ีปุนไดเร่ิมให ODA ตอ
ไทยในรูปของคากึ่งปฏิกรรมสงคราม ต้ังแตทศวรรษที่ 1960 ถึงปลายทศวรรษที่ 1980 การใหความ
ชวยเหลือของญ่ีปุนมีทั้งในรูปของเงินใหเปลาและเงินกู และมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของไทยและผลประโยชนของญ่ีปุนในไทย ทั้งน้ี ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุน สมัย
พิเศษ ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2546 ญ่ีปุนไดประกาศ
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนมูลคา  3 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ โดยแบงคร่ึงกันระหวางอาเซียนกับการพัฒนาลุมแมนํ้าโขง ผูนําอาเซียนและญ่ีปุนไดลง
นามปฏิญญาโตเกียววาดวยการเปนหุนสวนที่มีพลวัตและยั่งยืนระหวางอาเซียนและญ่ีปุนใน
สหัสวรรษใหม นับต้ังแตป 2539 ถึงปจจุบัน
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1) การใหความชวยเหลือแกไทย ญ่ีปุนมีความสัมพันธกับไทยอยางใกลชิด โดย
ความรวมมือระหวางกันครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของประเทศ ญ่ีปุนใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official
Development Assistance –ODA) แกไทยสูงสุด โดยในปงบประมาณ 2545 ไทยไดรับ ODA จาก
ญ่ีปุนเปนมูลคา 211 ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 32.6 ของมูลคาความชวยเหลือดานเงินกูและ
วิชาการจากตางประเทศทั้งหมดของไทย หนวยงานไทยที่ไดรับ ODA จากญ่ีปุนสูงสุดใน
ปงบประมาณ 2545 คือ กระทรวงสาธารณสุข และเมื่อญ่ีปุนประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ
มีแรงกดดันจากภายในประเทศใหรัฐบาลญ่ีปุนปรับลดงบประมาณ ODA ลง โดยอางปญหาความ
ไมโปรงใสของการใช ODA ในประเทศผูรับ และผลประโยชนตอบแทนที่ญ่ีปุนจะไดรับจากการให
ODA แกประเทศตาง ๆ ในปงบประมาณญ่ีปุน 2545 รัฐบาลญ่ีปุนจึงไดประกาศลดงบประมาณ
ODA ลงรอยละ 10 ซึ่ง ODA สําหรับไทยลดลงรอยละ 8.9

ญ่ีปุนไดสนับสนุนงบประมาณใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้ง
ไทยโดยผานการดําเนินงานขององคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน  (Japan
International Cooperation Agency- JICA) ซึ่งเปนหนวยราชการของประเทศญ่ีปุน รับผิดชอบการ
ดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ตามขอตกลงของรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาที่
เสนอขอรับความรวมมือจากญ่ีปุน โดย JICA มีหนาที่ศึกษาขอเสนอขอความชวยเหลือโครงการ
ประสานงานติดตอกับหนวยราชการญ่ีปุน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการความรวมมือ และสง
ผูเชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครญ่ีปุนไปปฏิบัติงานในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งกํากับดูแล บริหาร
ติดตาม และประเมินผลโครงการความรวมมือตาง ๆ เหลาน้ัน

2) รูปแบบของความรวมมือที่รัฐบาลญ่ีปุนมีตอรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนา
รวมทั้งไทย มีอยู 3 ประเภท7 ที่อยูในความรับผิดชอบของ JICA คือ

(1) ความรวมมือแบบใหเปลา (Grant Aid Program) เปนความชวยเหลือใน
รูปเงินทุนใหแกประเทศที่กําลังพัฒนาโดยไมตองชําระคืน เพื่อการกอสราง หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองมือในโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกําลังพัฒนา ปจจุบัน JICA ได
ยุติการใหความรวมมือประเภทน้ีแกไทยแลว เน่ืองจากไทยไดพัฒนาจนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
เติบโตในระดับแนวหนา

(2) ความรวมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Program) ใหแกไทย
จํานวนมาก ในรูปแบบ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ตามคําขอของรัฐบาลไทย ทั้งผูเชี่ยวชาญระยะสั้น และ

7 สรุปใจความสําคัญจาก http://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html
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ระยะยาวมาประจําหนวยงานของไทย เพื่อถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะดานแกเจาหนาที่ของไทย ใน
แตละปจะมีผู เชี่ยวชาญญ่ีปุนมาปฏิบัติงานในไทยประมาณ 200 คน ทุนฝกอบรม (Training
Program) ในประเทศญ่ีปุน โครงการความรวมมือ (Project-Type Technical Cooperation) และ
อาสาสมัครญ่ีปุน

(3) การใหความชวยเหลือทางการ เงิน (ODA Loan หรือ Financial
Cooperation) เพื่อสนองตอบตอนโยบายทางการทูต ทั้งน้ี บัญชีงบประมาณความชวยเหลือทาง
การเงิน จะตองเปนการใหเงินกูในระยะยาวและดอกเบี้ยตํ่า (Soft loans and ultra-long terms) โดยที่
กอนป 2551 น้ัน รัฐบาลญ่ีปุนไดมอบหมายใหธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน
(Japan Bank for International Cooperation (JBIC) สังกัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานบริหาร
งบประมาณความชวยเหลือทางการเงิน ตอมาไดยุบรวบ JBIC เขาอยูใน JICA และให JICA มี
หนาที่บริหารงบประมาณดังกลาว โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุน
JICA จึงมีสถานะที่ไดรับความเชื่อถืออยางสูงจากรัฐบาลญ่ีปุน (Sovereign creditworthiness)

ภาพท่ี 1 รูปแบบของความรวมมือ ที่รัฐบาลญ่ีปุน (JICA) ใหแกประเทศกําลังพัฒนา

หลังจากที่ไดมีการควบรวม JBIC และ JICA เขาไวดวยกันต้ังแตป 2551 เปน
ตนมา JICA ไดกําหนดทิศทางในการบริหารงานความชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน 6
ประเด็น ดังน้ี

(1) การพัฒนายุทธศาสตรการใหความชวยเหลือ
(2) การบริหารการใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
(3) การแสดงภาวะผูนําในเวทีระหวางประเทศ
(4) การสงเสริมใหเกิดความเขาใจและการสนับสนุนของประชาชน
(5) ขยายขีดความสามารถขององคกร JICA
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(6) การจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) สาขาความรวมมือ ที่ JICA ใหการสนับสนุนแกไทยในภาพรวม ไดแก 1) การ

วางแผนและการบริหาร 2) การสาธารณูปโภค 3) การเกษตร ปาไมและประมง 4) การเหมืองแรและ
อุตสาหกรรม 5) การพลังงาน 6) การคาและการทองเที่ยว 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 8)
สาธารณสุขและการแพทย 9) สวัสดิการสังคม

JICA ใหความสําคัญตอสาขาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และที่ดิน จะตองสอดคลองกับการพัฒนาที่รวดเร็ว การแกปญหาตาง ๆ เพื่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคงและระดับโครงสรางทางอุตสาหกรรม การพัฒนาในระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําระหวางกรุงเทพฯ กับพื้นที่ในชนบท รวมทั้ง การขยายบริการสาธารณสุขพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการรณรงคตอตานโรคเอดสและอ่ืนๆ

4) การขอรับความรวมมือเพื่อการพัฒนาจากรัฐบาลญ่ีปุน เน่ืองจากความรวมมือ
ทุก ๆ ประเภท ซึ่ง JICA รับผิดชอบเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล การขอรับความ
รวมมือในรูปแบบตาง ๆ เชน ผูเชี่ยวชาญ ทุนศึกษา ฝกอบรมหรือดูงาน หนวยงานไทยที่มีความ
ตองการ จะตองจัดทําขอเสนอขอความชวยเหลืออยางเปนทางการไปยังกรมวิเทศสหการ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (หนวยงานกลางในการรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาต้ังแตกอนป 2545)
เพื่อใหกรมวิเทศสหการพิจารณาความเหมาะสม กอนสงแบบคําขอไปยังสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน
ประจําไทยเพื่อประสานงานไปยัง JICA ไทยเพื่อเสนอขอตอรัฐบาลญ่ีปุนตอไป

ต้ังแตป 2545 เปนตนมา หลังจากที่ไทยไดประกาศไมรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ (สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร) ไทยไดมุงกระชับความสัมพันธและความ
รวมมือกับญ่ีปุนใหพัฒนาไปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ (Strategic and
Economic Partnership) การดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและญ่ีปุนไดให
ความสําคัญกับผลสําเร็จเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการดําเนินงานใน
ลักษณะเอกเทศเปนรายโครงการมาใชกลยุทธที่เนนเอกภาพในการดําเนินงานความรวมมือรวมกัน
เพื่อแกปญหาในภาพรวม โดยคํานึงถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค แผนงาน และการติดตามและ
ประเมินผลในลักษณะ Program Approach ภายใต 5 สาขาความรวมมือที่มีลําดับสําคัญ ไดแก (1)
การพัฒนาชนบท (2) การพัฒนาสังคม (3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (4) การ
พิทักษสิ่งแวดลอม (5) ความรวมมือในระดับภูมิภาค โดยมีหนวยงานกลางที่รวมดําเนินงานความ
รวมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศ ประกอบดวย JICA กระทรวงการตางประเทศของรัฐบาล
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ญ่ีปุนและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
ของรัฐบาลไทย

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานเงินกูและวิชาการของ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีแกไทย

รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (รัฐบาลเยอรมนี) ไดใหความชวยเหลือเพื่อ
การพัฒนาแกรัฐบาลไทยมารวม 6 ทศวรรษ โดยเร่ิมตนอยางเปนทางการ ต้ังแตป พ.ศ. 2499 ตาม
ขอตกลงวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาของไทย โดยไทย
ไดรับความชวยเหลือในรูปโครงการพัฒนากวา 200 โครงการ ความรวมมือฯ ประกอบดวย
หลากหลายสาขา และอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายรอยแหง รวมกัน
ดําเนินงานอยางยั่งยืน เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องคกร
เครือขายและระบบ อยางมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตนจากการสนับสนุนความรวมมือดานอาชีวศึกษา
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและเศรษฐกิจ ตอมาใหความสําคัญตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาชนบท จนถึงหลังชวงป 2540 ความรวมมือจึงเนนการพัฒนาอยางสมดุล
ระหวางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

ในการบริหารความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ
รวมทั้งไทย รัฐบาลเยอรมนีไดมอบหมายใหกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (German Ministry for Economic Cooperation and Development -
BMZ) เปนหนวยงานบริหาร โดยมีองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปน
ผูดําเนินการโครงการ ความรวมมือไทย-เยอรมันใหแก BMZ ทั้งน้ี GIZ เปนบริษัทความรวมมือ
ระหวางประเทศ (International Cooperation Enterprise) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ในหลายประเทศทั่วโลก และรัฐบาลเยอรมนีเปนเจาของ และ
บริหารงานความชวยเหลืออยางเปนทางการ (ODA) ใหแกกระทรวงและหนวยงานภาครัฐตาง ๆ
ของเยอรมัน รวมทั้งรัฐบาลของประเทศอ่ืน ๆ โดยรวมมือกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศของไทย รวมทั้งกระทรวงตางๆ ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของโครงการ GIZ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณความชวยเหลือจากรัฐบาล
เยอรมนีในการดําเนินงานโครงการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆในโลก ที่เปน
เปาหมายของนโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลเยอรมนี

1) สาขาความรวมมือ รัฐบาลเยอรมนีใหการสนับสนุนแกไทยในภาพรวม ไดแก
1) การศึกษา 2) สาธารณสุขและการแพทย 3) การเกษตรและการพัฒนาชนบท 4) พลังงานและ
สาธารณูปโภค 5) สิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาเศรษฐกิจ
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2) ผลที่ไดจากความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ไมไดจํากัดเพียงแคการ
พัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ เทาน้ัน แตรวมถึงการที่ไทยไดแลกเปลี่ยนความคิดและ
มุมมองของผูคนที่มาทํางานรวมกัน บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเรียนรูรวมกันทั้งดาน
วิชาการ ความผิดพลาดในการทํางาน และการหาวิธีแกไขปญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
องคกร ผานการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน ทั้งน้ี บทเรียนที่ได
จากความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยและเยอรมนี ที่ผานมากวา 60 ป น้ัน เจาหนาที่ที่รวม
รับผิดชอบโครงการของทั้งสองฝาย ผูไดรับผลประโยชน รวมถึงกลุมเปาหมายของโครงการ ได
เรียนรูรวมกัน และจากประสบการณของเจาหนาที่ไทยที่ปฏิบัติงานภายใตโครงการพัฒนาของ
เยอรมัน ใหความเห็นวา การดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา จะตองมีหลักในการ
ทํางาน 5 ประการที่สําคัญและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ8 คือ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนและองคกร โครงการเพื่อการพัฒนาไมไดใหแค
วิชาการ แตการฝกปฏิบัติบนพื้นฐานงานจริง ทําไดตามมาตรฐานการผลิต ซึ่งเปนหัวใ จของการ
อบรมและการศึกษาในเยอรมัน

(2) การทํางานแบบบูรณาการ (Integration) มีบทเรียนวาการที่เอาหลายหนวยงาน
มาทํางาน มารวมวางแผน น้ัน ไมไดเปนการบูรณาการจริง ซึ่งเปนปญหาใหญสุด ถาไมเอา
ประชาชนหรือชาวบานเปนตัวต้ัง แตเอาหนวยงานเปนตัวต้ัง และจะไมมีทางเกิดขึ้นได เพราะทุก
คนจะเอาเปาหมายของตัวเองเปนหลัก

(3) การมีสวนรวมของสาธารณะ โดยผูบริหารตองต้ังใจทํางานจริง ๆ ประชาชน
ในทองถิ่นตองใหความรวมมือและมีสวนรวมในการทํางาน ทุกภาคสวนจะตองมีหนาที่ของตัวเอง
ที่ชัดเจน เชน GIZ จะตองทําอะไร ฝายไทยตองทําอะไร และภาคประชาชนและเอกชนตองทําอะไร

(4) เทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสม โดยการปรับใชวัสดุอุปกรณที่มีใชอยู
ในทองถิ่น ไมตองซื้ออุปกรณใหม

(5) การพัฒนาอยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตลดการสูญเสียลดการใชทรัพยากร ลดมลภาวะในอากาศและของเสียสู
สภาพแวดลอม ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 มีการปรับเปลี่ยนสถานะขององคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ โดยควบรวม 3 หนวยงานดานพัฒนา ซึ่งมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญ มาอยางยาวนาน ไดแก สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)

8 สรุปจากเอกสาร ตามรอย...6 ทศวรรษ ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน จัดทําโดยองคกรความ
รวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ http://www.thai-german-cooperation.info/
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สํานักงานบริการดานการพัฒนาของเยอรมัน (DED) และสํานักงานพัฒนาศักยภาพระหวางประเทศ
(InWEnt) เปลี่ยนชื่อเปน GIZ และไดนําจุดแข็งมาผสานรวมกันในองคกรใหมน้ี เพื่อใหสามารถ
ใหบริการดานตางๆ ไดหลากหลายมากขึ้น และบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานในนามของ
รัฐบาลเยอรมันในการรวมมือกับนานาประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

สําหรับการดําเนินงานความรวมมือฯ กับไทย ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ไทยและ
เยอรมัน รวมมือกันเปน “หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ของประชาคมโลก ผานความรวมมือ
ในรูปแบบไตรภาคีและประเทศที่สามและความรวมมือระดับภูมิภาค ซึ่งทั้งสองประเทศไดรวมกัน
แบงปนประสบการณดานการพัฒนาใหแกประเทศอ่ืน ๆ และรวมกันสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน

2.1.5 ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis)9

เปนเคร่ืองมือในการประเมินสภาพแวดลอมองคการหรือหนวยงาน สําหรับการ
จัดการเชิงกลยุทธ โดยการสํารวจจากสภาพ การณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณ
ภายนอก การวิเคราะห SWOT เกิดจากแนวคิคของ Albert S. Humphrey ในทศวรรษ 1960 เปนการ
วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง
(รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค ซึ่งจะชวยใหผูบริหารของ
องคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกร
ธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเปน
ประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธของ
องคกร โดย SWOT เปนคํายอที่มีความหมายดังน้ี

S = Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
W = Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
O = Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได
T = Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคการ
1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคการ ในสวนของ S และ W จะเปนการ

วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายในองคการ โดยที่ S จะเปนการวิเคราะหเพื่อคนหาจุดเดนหรือจุด
แข็งที่มีอยูเพื่อแสดงใหเห็นวาองคการมีจุดแข็งในเร่ืองใดบาง เชน ชื่อเสียงขององคการ การได

9 ขอมูลจาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=483.0
http://km8.excise.go.th/kmpak82/index.php?option=com_content&view
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ระบบ ISO เปนตน โดยเนนการวิเคราะหจุดแข็งที่เกี่ยวของกับการสรางความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคการ ในสวนของ W ซึ่งเปนการวิเคราะหในสวนของสภาพแวดลอมภายใน
องคการเชนเดียวกัน ก็จะเปนการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นวาองคการมีจุดออนในเร่ืองใดบาง เชน
การมีระเบียบขอบังคับที่มากและลาสมัย ขั้นตอนที่มีมาก ยังใชการตลาดเชิงรับมากกวาเชิงรุก เปน
ตน โดยเนนการวิเคราะหจุดออนที่มักเปนอุปสรรคตอการสรางความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องคการ

2) การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เปนการวิเคราะหใน 2 สวน คือ
ในสวนของโอกาส (O) และในสวนของขอจํากัด (T) ในการวิเคราะหตัว O จะเปนการวิเคราะหเพื่อ
แสดงใหเห็นวาองคการมีโอกาสในเร่ืองใดบาง ซึ่งในการวิเคราะหเพื่อคนหาโอกาสจะเปนการ
วิเคราะหเพื่อคนหาชองทางอ่ืนอีกไหมที่สามารถทําใหองคการมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
Productivity ที่เพิ่มขึ้นอีก เชน มีความตองการ (Demand) ของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น มีความตองการ
ของตลาดในระดับสูง มีโอกาสที่จะดึงภาคเอกชนอ่ืนเขามามีสวนรวม มีตลาดและลูกคากลุมอ่ืนที่ยัง
ไมไดเขาไป เปนตน ดังน้ันการวิเคราะหเพื่อคนหาโอกาสจะตองเนนการวิเคราะหคนหาโอกาสให
มากที่สุดเทาที่จะมากได สวนการวิเคราะหตัว T ก็จะเปนการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นวาองคการมี
ขอจํากัดในเร่ืองใดบาง ทั้งน้ี การวิเคราะหขอจํากัดซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดย
เนนการวิเคราะหเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการซึ่งเปนปจจัยที่
ควบคุมไมได เชน สภาพเศรษฐกิจ คูแขงขัน นโยบายของรัฐ การเมือง กฎหมาย เปนตน

3) การใชเทคนิค SWOT เพื่อประเมินองคการ

ภาพท่ี 2 รูปแบบการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix)

สภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก
จุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) ขอจํากัด (T)

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบ
แมตริกซโดยใชตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตาง ๆ
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ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธน้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี

1) ก า ร ร ะ บุ จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอ ก า ส แ ล ะ ข อ จํ า กั ด โ ด ย ที่ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดลอมที่เปนการระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวน
การประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวได
วา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด อยางละเอียด

2) การวิ เคราะหความสัมพันธระหวาง จุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ
ขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล
แตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ

2.1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงรุก

2.2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ี เน่ืองจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับ
สภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มี
อยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได

2.3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ี เน่ืองจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการ
แกไขจุดออนที่องคการมีอยูได

2.4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธในเชิงรับ ทั้งน้ี เน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไม
สามารถควบคุมได
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2.1.6 แนวคิดการทํางานเปนทีม10

โดยทั่วไป มีคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม ซึ่งผูทําวิจัยใครทํา
ความเขาใจดังน้ี

ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกันอยางประสานงานภายในกลุม
กลาวคือ เปนการรวมตัวของกลุมคนที่ตองพึ่งพาอาศัยกันและกันในการทํางาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุมคนที่มีความสัมพันธกันคอนขางจะใกลชิด
และคงความสัมพันธอยูคอนขางจะถาวร ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน โดย
รวมกันทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของทีมงาน

“การทํางานเปนทีม” เปนความรวมมือรวมใจของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
รวมกัน โดยตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ (3P) ไดแก วัตถุประสงค (Purpose) ตองชัดเจน มี
การจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ในการทํางาน และมีผลการทํางาน (Performance)

การทํางานแบบกลุม (Work group) คือ การรวมกลุมที่มีกิจกรรมรวมเพื่อใชขอมูล
รวมกัน และชวยในการตัดสินใจใหแกสมาชิกในกลุม ที่จะทํางานภายในขอบขายที่รับผิดชอบของ
แตละคนน้ัน ในการทํางานของกลุมไมจําเปนตองสงเสริมซึ่งกันและกัน ดังน้ัน จึงไมมีการเชื่อมโยง
ทรัพยากรและใชรวมกันอยางมีประสิทธิผลในทางบวก น่ันคือเราใสการทํางานของแตละคนเขาไป
ผลงานที่ออกรวมกันแลวจะไดเทากับที่ใสเขาไปหรืออาจจะนอยกวาก็ได

การทํางานแบบทีม ( Work teams) เปนการทํางานรวมกันและสงเสริมกันไปใน
ทางบวก ผลงานรวมของทีมที่ไดออกมาแลวจะมากกวาผลงานรวมของแตละคนมารวมกัน

ชนิดของทีมงาน ในองคการสามารถที่จะแบงประเภท ตามวัตถุประสงคได 4
รูปแบบ11 คือ

1) ทีมแกปญหา (Problem - Solving Teams) ประกอบดวยกลุมของพนักงาน
และผูบริหารซึ่งเขามารวมกลุมดวยความสมัครใจ และประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่ออภิปราย
หาวิธีการสําหรับการแกปญหา โดยทั่วไปทีมแกปญหาทําหนาที่เพียงใหคําแนะนําเทาน้ัน แตจะไม
มีอํานาจที่จะทําใหเกิดการกระทํา ตามคําแนะนํา ตัวอยางของทีมแกปญหาที่นิยมทํากัน คือ ทีม QC
(Quality Circles)

10 การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ, ออนไลน, แหลงที่มา: http://www.oknation.net/blog/knowledge09/
2009/08/13/entry-1, 13 สิงหาคม 2552.
11 เพ่ิงอาง
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2) ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams) หมายถึง ทีมที่สมาชิกทุกคนลวน
รับผิดชอบตอลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอยางแทจริง โดยเปนอิสระจากฝายบริหาร ซึ่ง
สมาชิกจะปฏิบัติงานโดยทั่วไป มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับงาน ทีมบริหารตนเอง
สามารถที่จะเลือกสมาชิกผูรวมทีม และสามารถใหสมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3) ทีมที่ทํางานขามหนาที่กัน (Cross - Function Teams) เปนการประสมประสาน
ขามหนาที่งาน มีความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเขาดวยกันจากหนาที่ทางธุรกิจที่
แตกตางกัน เพื่อสรางสมรรถภาพในดานความแตกตาง โดยเปนการใชกําลังแรงงาน ต้ังเปนทีมขาม
หนาที่ชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะคลายกับคณะกรรมการ (Committees) เขามาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
พัฒนาความคิดใหม ๆ รวมมือกันแกปญหา และทําโครงการที่ซับซอน ทีมขามหนาที่ ตองการเวลา
มากเพื่อสมาชิกจะตองเรียนรูงานที่แตกตาง ซับซอน และตองใชเวลาในการสรางความไวใจ และ
สรางการทํางานเปนทีม เน่ืองจาก แตละคนมาจากภูมิหลังที่แตกตางกัน

4) ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลักษณะการทํางานจะเปนทีม แตสภาพการ
ทํางานจะแยกกันอยู ดังน้ัน จึงตองการระบบในการติดตอสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ ง
อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทีมจะมุงเนนความสําเร็จของงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน
รวมกัน แตจะมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธดานความรูสึกทางสังคมในระดับตํ่า

แมวาการทํางานเปนทีมจะเปนแนวคิดที่นิยมนํามาปรับใชในทางปฏิบัติ แตการ
ทํางานเปนทีมก็ไมไดเปนคําตอบในการแกไขปญหาเสมอไป เน่ืองจากการทํางานเปนทีมตองใช
เวลาและทรัพยากรมากกวาการทํางานคนเดียว เชน ตองเพิ่มการติดตอสื่อสารมากขึ้น ตองบริหาร
ความขัดแยงระหวางกัน ตองมีการจัดการประชุม ตองมีคาใชจายเพิ่ม อยางไรก็ตาม ในบางกรณี
ผลประโยชนที่ไดจากการทํางานเปนทีมก็จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคา ดังน้ัน ผูบริหารตองทําการ
ประเมินวางานใดควรทําคนเดียว และงานประเภทใดที่ตองใชความรวมมือของทีม

การทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ น้ัน ควรตองมีลักษณะ ดังน้ี12

1) วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองตองกัน เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ตองการทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังไวในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ภารกิจขององคการ การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี ตองใหผูนําและสมาชิกภายในทีม มีสวนรวมใน
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงครวมกัน ควรกําหนดจุดมุงหมายไวใหชัดเจนที่
ผลงานมากกวาการกระทํา ประโยชนของการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ใชเปนเคร่ืองมือในการรวมพลังในการทํางาน และใชเปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จหรือ

12 เพ่ิงอาง
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ความลมเหลวในงาน และคุณลักษณะของวัตถุประสงคที่ดี คือ เขียนเปนลายลักษณอักษร เขาใจได
งาย สามารถปฏิบัติไดจริง ไมขัดตอขอบังคับและนโยบายอ่ืน ๆในหนวยงาน

2) ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา เปนสิ่งสําคัญตอการ
ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจะตองการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา
แกปญหาอยางเต็มใจและจริงใจ การแสดงความเปดเผยของสมาชิกในทีม จะตองปลอดภัย พูดคุย
ถึงปญหาอยางสบายใจ เพื่อใหสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกันเปนอยางดี โดยมีการเรียนรู
เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนในดานความตองการ ความคาดหวัง ความชอบหรือไมชอบ ความรูความสามารถ
ความสนใจ ความถนัด จุดเดนจุดดอยและอารมณ รวมทั้งความรูสึก ความสนใจนิสัยใจคอ

3) การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน สมาชิกในทีมจะตองไววางใจซึ่งกัน
และกัน โดยแตละคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยไมตองกลัววา จะ
ไดรับผลรายตอเน่ืองภายหลัง สามารถทําใหเกิดการเปดเผยตอกัน และกลาที่จะเผชิญหนาเพื่อ
แกปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี

4) ความรวมมือและการใหความขัดแยงในทางสรางสรรค ผูนํากลุมหรือทีม
จะตองทํางานอยางหนักในอันที่จะทําใหเกิดความรวมมือดังกลาว ดังน้ี

4.1) การสรางความรวมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสรางความรวมมือเพื่อความ
เขาใจซึ่งกันและกัน มีบุคคลอยูสองฝายคือ ผูขอความรวมมือ และผูใหความรวมมือ ความรวมมือจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อฝายผูใหเต็มใจและยินดีจะใหความรวมมือ เหตุผลที่ทําใหขาดความรวมมือไม
ชวยเหลือกัน คือ การขัดผลประโยชน ไมอยากใหคนอ่ืนไดดีกวา สัมพันธภาพไมดี วัตถุประสงค
ของทั้งสองฝายไมตรงกัน ไมเห็นดวยกับวิธีทํางานขาดความพรอมที่จะรวมมือ หรืองานที่ขอความ
รวมมือน้ัน เสี่ยงภัยมากเกินไป หรือเพราะความไมรับผิดชอบตอผลงานสวนรวม

4.2) การขัดแยง หมายถึง ความไมลงรอยกันตามความคิด หรือ การกระทําที่
เกิดขึ้นระหวางสองคนขึ้นไป หรือระหวางกลุม โดยมีลักษณะที่ไมสอดคลอง ขัดแยง ขัดขวาง ไมถูก
กัน จึงทําใหความคิดหรือการทํากิจกรรมรวมกันน้ัน เสียหาย หรือดําเนินไปไดยากไมราบร่ืน ทําให
การทํางานเปนทีมลดลง นับเปนปญหา อุปสรรคที่สําคัญยิ่ง สาเหตุของความขัดแยง อาจเกิดจาก
ผลประโยชนขัดกัน ความคิดไมตรงกัน หรือ องคกรขัดแยงกัน ความรูความสามารถตางกัน ทําใหมี
ลักษณะการทํางานตางกัน การเรียนรูตางกัน ประสบการณที่มีมาไมเหมือนกัน หรือมีเปาหมายตางกัน

4.3) วิธีแกไขความขัดแยง เปนเร่ืองของทักษะเฉพาะบุคคล การแกปญหา
ความขัดแยงในการทํางานเปนทีม ควรใชวิธีการแกปญหารวมกัน ไมพูดในลักษณะที่แปลความ
หรือมุงตัดสินความ ไมพูดในเชิงวิเคราะห ไมพูดในลักษณะที่แสดงตนเหนือกวาผูอ่ืน หรือไมพูด
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ในลักษณะที่ทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด เสียหนา อับอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความ
ขัดแยง ไมกลาวโจมตีวาใครผิดใครถูก

5) กระบวนการการทํางาน และการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม งานที่มี
ประสิทธิภาพน้ัน ทุกคนควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเปนอันดับแรก ตอมาควรวางแผนวาทํา
อยางไร งานจึงจะออกมาดีไดดังที่เราตองการ อยางไรก็ตามกอนที่จะตัดสินใจน้ันจุดมุงหมาย ควร
จะมีความชัดเจนและสมาชิกทุกคน ควรมีความเขาใจในจุดมุงหมายของการทํางานเปนอยางดี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนถือเปนหัวใจสําคัญ จุดมุงหมายจึงควรตองมีความชัดเจน และสมาชิกทุกคนมี
ความเขาใจอยางดี เพราะจะนําไปสูแนวทางในการทํางานวาตองทําอยางไร จึงจะบรรลุตาม
เปาหมายของงาน ใหไดผลของงานออกมาไดอยางดีที่สุด การตัดสินใจสั่งการเปนกระบวนการขั้น
พื้นฐานของการบริหารงาน ผูบริหารหรือผูนําทีมเปนบุคคลสําคัญในการที่จะมีสวนในการตัดสินใจ
วิธีการที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจมีหลายวิธีคือ ผูบริหารตัดสินใจเพื่อแกปญหา โดยไมตอง
ซักถามคนอ่ืนหรือผูบริหารจะรับฟงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ กลาวคือ ผูบริหารยังคงตัดสินใจ
ดวยตนเองแตขึ้นอยูกับความคิดเห็นและขอมูลอ่ืนๆ ที่ผูบริหารไดรับมาจากสมาชิกของทีม บางคร้ัง
ผูบริหารอาจจะตัดสินใจรวมกับทีมงานที่คัดเลือกมาโดยที่ผูบริหารนําเอาปญหามาใหทีมงาน
อภิปราย แลวใหทีมงานตัดสินใจ หรือทีมงานอาจมอบหมายการตัดสินใจใหคนใดคนหน่ึงหรือกลุม
ยอยที่เห็นวาเหมาะสมได ขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ
4 ขั้นตอนคือ13

(1) ทําความเขาใจอยางชัดเจนในเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ
(2) วิเคราะหลักษณะของปญหาที่จะตัดสินใจ
(3) ตรวจสอบทางเลือกตางๆ ในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงผลที่อาจเกิด

ตามมาดวย
(4) นําเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

6) ภาวะผูนําที่เหมาะสม ผูนํา หรือ หัวหนาทีมควรทําหนาที่เปนผูชี้แนะประเด็น
ที่สําคัญในการทํางานตามบทบาทของผูนํา คือ การแบงงาน กระจายงานใหสมาชิกทุกกลุมตาม
ความรู ความสามารถ สําหรับสมาชิกของทีมงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนํา ตองพรอมที่จะทํา
หนาที่ใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการใหการสนับสนุนนําทีมใหประสบความสําเร็จ
สงเสริมใหมีบรรยากาศที่ดีในการทํางานเปนทีม มีการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน

13 เพ่ิงอาง
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7) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ทีมงานที่ดีไมเพียงแตดู
จากลักษณะของทีมและบทบาทที่มีอยูในองคกรเทาน้ัน แตตองดูวิธีการในการทํางาน ดวยการ
ทบทวนงานและทําใหทีมงานไดเรียนรูจากประสบการณที่ทํารูจักคิด การไดรับขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนหรือทีม

8) การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ จะตองพยายามรวบรวม
ทักษะตางๆ ของแตละคน การพัฒนาบุคลากรในองคการมักจะมองในเร่ืองทักษะและความรูที่แต
ละคนมีอยูแลว ก็ทําการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาคนใหมีความสามารถสูงขึ้น อันจะมีผลดีใน
การทํางานใหดีขึ้น ผูบริหารหรือผูนําตองมีความรูในการบริหารคนสามารถสอนพัฒนาคนใหมี
ลักษณะที่ดีขึ้น

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 สรอยตระกูล อรรถมานะ (2552)

ศึกษาเร่ือง การบริหารแบบบูรณาการข องความสัมพันธระหวางองคการ :
กรณีศึกษาการบริหาร/จัดการการปองกันและการบําบัดการติดยาเสพติดโดยศูนยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (ศตส. กทม.) ขอเสนอที่ใชเปนประเด็นการศึกษาประกอบ ดวย
มิติความสัมพันธระหวางองคการตาง ๆ ที่ดําเนินไปในสภาพแวดลอม หรือบริบทแบบไทย ๆ ทั้ง
วิธีการประสานงานปญหาระหวางองคการที่เกี่ยวของ และการประสานงานระหวางองคการ

ผลจากการศึกษา พบวา มิติตาง ๆ ของความสัมพันธระหวางองคการ คือการทําให
เปนทางการน้ัน มีการยอมรับและอยูในระดับสูง โดยการตกลงที่เปนทางการและมีการอนุมั ติโดย
กฎหมายคือคําสั่ง ดังน้ัน การทํางานระหวางกันหรือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการขององคการจึง
อาศัยอํานาจหนาที่ซึ่งไดมาโดยอาณัติของกฎหมายและการทําใหเปนทางการทางโครงสรางจะตอง
มีองคการที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางหรือบุคคลที่สาม ซึ่งทําหนาที่ประสานงานสัมพันธภาพกั บ
องคการอ่ืน ๆ สําหรับมิติความเขม คือ ขนาดของทรัพยากรองคการที่ผูกพันที่ใชในการติดตอ
ระหวางกันอยูในระดับปานกลาง โดยมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกันของขาราชการทุก
ระดับ ปริมาณความถี่ของการติดตอประสานงาน และมิติการทําใหเปนมาตรฐานอยูในระดับปาน
กลางคอนขางสูง

ทั้งน้ี โดยรวมทั้ง 4 มิติ มีความแตกตางกันไป อยูในระดับสูงบางไมสูงบาง ตาม
สภาพแวดลอมแบบไทย ๆ แตมิติความเขมและมิติการแลกเปลี่ยนระหวางกันอาจพัฒนาใหสูงขึ้น
ไดอีก โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ การบริหาร/จัดการการปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
ดําเนินไปในสภาพแวดลอมหรือบริบทแบบไทย ๆ และประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง มิติ
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ความสัมพันธระหวางองคการตาง ๆ ยังสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคตได สวนวิธีการ
ประสานงานระหวางองคการระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานพบวาอยูในระดับปานกลาง วิธีการ
เชื่อมโยงการประสานงานระหวางองคการดวยวิธีการ ตาง ๆ คือ การใชขาราชการหรือเจาหนาที่
รวมกันทํางานในสถานที่รวมกัน การทํางบประมาณและใชเงินงบประมาณ เงินชวยเหลือแบบผนึก
รวมกันอยางแทจริง การจัดทําและพัฒนาโครงการรวมกัน การประเมินผลงานรวมกัน ระบบ
ขาวสาร ฐานขอมูลและการเก็บขอมูล การประสานงานแบบเฉพาะกรณีอยูในระดับปานกลางและ
การเชื่อมโยงระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง

อยางไรก็ตาม แมปญหาตาง ๆ ในการประสานงานระหวางองคการ จะถือวาอยูใน
ระดับตํ่า โดยมีปญหาเดนคือบุคคลตามชายขอบของหนวยงานซึ่งตองติดตอกับหนวยงานอ่ืนหรือ
ผูรับบริการไมมีความสําคัญ กฎขอบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติซับซอนเกินไป ไมชัดเจนและการ
สับเปลี่ยนเจาหนาที่บอยเกินไป ทั้งน้ี ผูวิจัยเชื่อมั่นวาแนวความคิดที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือมิติตาง
ๆ ของความสัมพันธระหวางองคการ การประสานงานระหวางองคการในเชิงตาง ๆ วิธีการ
ประสานงานและ การเชื่อมโยงระหวางองคการ สามารถนําไปปรับใชกับการบริหารแบบบูรณาการ
ขององคการอ่ืน ๆ ได

2.2.2 นิธิวดี มานิตกุล (2552)
ศึกษาเร่ือง การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานหลักเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค จากการศึกษาพบวาหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
เสถียรภาพของรัฐบาล ความมุงมั่นในการผลักดันยุทธศาสตรซึ่งมีความสําคัญในการจัดทัพใน
ประเทศใหมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานโดยที่ผานมาไมมีกลไกใดที่สามารถบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานในการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 มิติ คือ
กระทรวงการตางประเทศในมิตินโยบายการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในมิติการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบูรณา
การที่มีไมราบร่ืนเทาที่ควร โดยเฉพาะในชวงที่รัฐบาลไมมีเสถียรภาพและไมมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาอยางจริงจัง ทัศนคติของบุคลากรที่มุงเฉพาะบทบาทของหนวยงานตนมีผลตอการทํางานเชิง
บูรณาการ และสงผลใหมีการแบงความรับผิดชอบตอกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาค เชน
กรอบโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub
regional Economic Cooperation – GMS) กรอบความริเร่ิมแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical
and Economic Cooperation – BIMSTEC) กรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-
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เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy –
ACMECS) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle - IMT-GT)

นิธิวดีฯ เห็นวา การแบงอํานาจหนาที่ในการทํางานกรอบความรวมมือทั้ง 4 กรอบ
ไมเปนไปตามอํานาจหนาที่และความถนัดของหนวยงาน ทําใหการขับเคลื่อนไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร คือดานการขับเคลื่อนในตางประเทศและภายในประเทศ การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
จึงควรใชหลักของ Function ของหนวยงานเปนหลัก รวมกันทํางานเปนเจาภาพในทั้ง 4 กรอบ และ
เสนอใหมีการจัดต้ังอนุกรรมการ 2 คณะภายใต กพบ. โดยใชหลักเกณฑอํานาจหนาที่และบทบาท
ของหนวยงานน้ันเปนตัวต้ัง ประกอบดวย

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายในประเทศ ให สศ ช. เปน
หนวยงานหลัก

2) คณะอนุกรรมการการประสานงานกับตางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศและจัดทําแนวทางการเจรจากับตางประเทศ ใหกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงาน
กํากับดูแลงาน กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนกลไกประสานการเตรียมการดานสารัตถะและ
พิธีการในการประชุมระดับผูนําระดับรัฐมนตรีในทั้ง 4 กรอบ

นิธิวดีฯ เสนอใหมีการบูรณาการสาขาความรวมมือ โดยกระทรวงการตางประเทศ
และสศช. รวมกับหนวยงานอ่ืนในการลดความซ้ําซอนของการดําเนินงานแตละสาขาความรวมมือ
ในกรอบตาง ๆ เชน GMS เนนการสรางโครงสรางพื้นฐาน เสนทางหลัก ACMECS เนนการสราง
โครงสรางพื้นฐานเสนทางรองและเนนการสรางเขตนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบานใน
เมืองที่มีชายแดนติดกัน ในลักษณะ Sister City เปนตน ควรทําใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดเห็น
ภาพรวมโดยการมี Mapping Strategy และการปรับแนวคิดและทัศนคติของขาราชการในการทํางาน
รวมกัน ควรใหบุคลากรเขาใจการทํางานตามอํานาจหนาที่และความถนัดของหนวยงาน เพื่อ
ผลประโยชนโดยสวนรวมของชาติมากกวาของหนวยงาน จึงจําเปนตองมีการบูรณาการ การทํางาน
ระหวางหนวยงานทั้งสอง เพื่อแกไขกลไกการทํางานและปรับทัศนคติในการทํางาน

2.2.3 เพียงภาพ วิทยชํานาญกุล (2554)
ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตภารกิจของ

กรมการจัดหางาน กรณีศึกษาบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน (ลาว พมา กัมพูชา) พบวา ความรวมมือในรูปแบบทวิภาคี เพื่อชวยกันแกไขปญหา ยึด
หลักความเสมอภาค ความเขาใจรวมกันและความเคารพซึ่งกันและกัน ศึกษาปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ ชวยใหเกิดการดําเนินงานและมีผลในทาง
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ปฏิบัติใหมากที่สุด ผลการศึกษาพบวา การทําบันทึกความเขาใจทําใหภาพพจนไทยเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นในสายตานานาประเทศ เกิดเวทีเจรจารวมกันระหวางประเทศ มีบรรยากาศที่เปนมิตร
ที่ดีตอกัน มีความจริงใจรวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดแนวทางการพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมและเปนประโยชนกับทุกฝาย และพบวามีปญหาอุปสรรค
เร่ือง ความลาชาในการประสานงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติและความลาชาในการประสานงานผาน
ชองทางการทูต มีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในงานเปนอยางดีและดาน
ภาษาของเจาหนาที่ปฏิบัติงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งการดําเนินงานภายใตกฎหมายที่
เกี่ยวของหลายฉบับ ซึ่งไมเอ้ือตอการดําเนินการไดทันที ทําใหเกิดความลาชาในทุกขั้นตอน

เพียงภาพฯ ไดเสนอแนะการพัฒนาแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ โดยให
หนวยงานภาครัฐพิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบั ติและ
มองในระยะยาว และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในมิติของโลกาภิวัตนที่จะเกิดขึ้น โดยกรมการ
จัดหางานควรมีการเจรจากับแตละประเทศคูภาคีอยางตอเน่ือง เพื่อทบทวนการดําเนินงานและแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ชวยลดปญหาความยุงยากภายหลังได รวมทั้งฝายไทยควรมีการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับดําเนินงานที่เพียงพอ มีการเตรียมการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค มี
การวางแผนการดําเนินงานลวงหนา มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป เพื่อ
หารือปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

2.2.4 ศิวากร คูรัตนเวช (2552)
ศึกษาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักกิจการ

ยุติธรรมที่ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการใน
การขยายความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน โดยผลการศึกษา พบวา  สถาบันฯมี
ศักยภาพเฉพาะดานในการขยายการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติได แตยังคงตอง
พึ่งพาปจจัยสําคัญคือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรบางสวน
ของสถาบัน และตองมีการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจักและยอมรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และนโยบายตางประเทศของรัฐบาลดานการใหความรวมมือกับตางประเทศ มีแนวทาง
หลักคือการพัฒนาไปสูการเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ การจัดโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชน หลักสูตรที่จัดใหแก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเปนกิจกรรมที่สําคัญ จึงควรกําหนดไวในการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมประจําป (AITC) ของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหเปนการดําเนินการอยางยั่งยืนและตอเน่ืองในอนาคต ทั้งน้ี ผูรับ
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ทุนชาวลาวเห็นวา หลักสูตรที่จัดใหแกลาวมีประโยชนและตองการใหไทยสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการดานการพัฒนาแกลาวอยางตอเน่ือง และตองการใหมีความรวมมือดานการฝกอบรม
ใหแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอไปอีก

ศิวากรฯ พบวาในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ  (SWOT Analysis)
สถาบันฯ มีจุดแข็งในเร่ืองประสบการณในการจัดหลักสูตรและบุคลากรมีความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดฝก อบรมและความสามารถในการประสานงาน เพื่อการจัดทําโครงการระดับ
นานาชาติ ภารกิจสถาบันฯ เอ้ือตอการขยายการดําเนินงานไประดับนานาชาติ แตมีจุดออนคือ
บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งขาดความรูความสามรถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และงบประมาณจํานวนมากที่จะตองไดรับการจัดสรรสําหรับหลักสูตร
ที่เปนโครงการระหวางประเทศ ทั้งน้ี โอกาสของสถาบันคือ การไดรับการสนับสนุนคาใชจายจาก
สพร. รวมทั้งใหความสําคัญกับการบูรณาการเพื่อขยายการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ อุปสรรค คือ วิทยากรมีความรูจํากัดในการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ และ
งบประมาณมีแนวโนมลดตํ่าลงเน่ืองจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ จึงอาจมีนโยบาย
เขมงวดดานการตางประเทศ

ศิวากรฯ มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา โดยที่ไทยแสดงความพรอมที่จะพัฒนา
ตนเองไปสูการเปนผูใหความชวยเหลือ (Assistance Provider) โดยการเร่ิมใหความชวยเหลือแก
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน สงเสริมและกระชับความสัมพันธในทุกดานกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หนวยงานไทยที่เกี่ยวของควรใหการ
สนับสนุนการจัดโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมใหแกประเทศเพื่อนบาน โดยในอนาคต หนวยงานไทยอาจพิจารณาการพัฒนาความ
รวมมือแบบหุนสวน โดยรวมกันรับผิดชอบคาใชจายเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนและสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกอยางตอเน่ือง และเปนการบรรเทา
ภาระดานงบประมาณที่ไทยจะตองจัดสรร เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาดวย

สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินการ ศิวากรฯ เห็นวา ในการจัดโครงการความ
รวมมือฯ ดังกลาวใหแกลาวและพมา ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สพร. ควรมีการเพิ่ม
และพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการประสานงานความ
รวมมือระหวางสํานักงานฯ และ สพร. เพื่อการขยายการดําเนินงานฯในประเทศเพื่อนบาน และ
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานคลายคลึงกันซึ่งจะทําใหมีความหลากหลายและใช
งบประมาณที่จํากัดอยางคุมคา รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบดวย

2.2.5 เฉิดฉัน จวงพานิช (2552)
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ศึกษาเร่ือง การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งพบวา งาน
ดานตางประเทศมีความสําคัญมากขึ้น รัฐบาลจึงเนนการดําเนินนโยบายตางประเทศในเชิงรุก และ
กระชับความรวมมือความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศตาง ๆ เพื่อขยายความรวมมือทาง
การเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ทองเที่ยว รวมทั้งการแสวงหาตลาดใหม เพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม  ๆ  ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สนับสนุนนโยบายรัฐบาลดานตางประเทศโดย
ใหความสําคัญกับความรวมมือเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และแลกเปลี่ยนถายทอด
ความรู จนถึงการพัฒนากําลังคนในการดําเนินงานความรวมมือฯ

เฉิดฉันฯ พบวา หนวยงานใตสังกัดกระทรวงฯ จํานวน 14 หนวยงาน มีการ
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศในลักษณะตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
สิ้นเปลืองงบประมาณ และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงไดเสนอแนะใหจัดทําแผนความรวมมือ
ระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน
มีกลไกการดําเนินงานตางประเทศ ภายในกระทรวงแบบบูรณาการ ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแปลงสูแผนปฏิบัติประจําป เพื่อจัดทําคําของบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการตางประเทศของหนวยงาน เปนการทํางานรวมกันของหนวยงานภายใน
กระทรวงฯ ตามหลักการบริหารสมัยใหม คือการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์และการทํางานเปนทีม ให
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมมีคําสั่งกระทรวงฯ เพื่อแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทั้งน้ี จากการศึกษาขอมูล พบวากระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ดําเนินงานความรวมมือดานวิทยาศาสตรกับประเทศเพื่อนบานเชน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเวียดนาม เปนไปตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ใหความสําคัญในการกระชับ
ความสําคัญสรางเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรในภูมิภาคใหเขมแข็ง ความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการน้ี ยังไม
เพียงพอในการรวมกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือ จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ
และแสวงหาแนวทางขยายความรวมมือตอไป



32

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ในการศึกษาเร่ือง การบูรณาการความรวมมืออยางมีเอกภาพระหวางหนวยงานไทยใน

การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบานของไทย คร้ังน้ี ผูศึกษาสรุปกรอบแนวคิด
ได ดังน้ี

ภาพท่ี 3 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา

- ปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผล
ของการใหความชวยเหลือ
- SWOT Analysis
- การทํางานเปนทีม
- วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

มิติตาง ๆ ของการบูรณาการความรวมมือ
เพื่อการพัฒนากับตางประเทศอยางมี
เอกภาพระหวางหนวยงานไทย

1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานโครงสราง
3. ดานความสัมพันธ
4. ดานผลประโยชน
5. ดานขอมูล



บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษาเร่ือง “การบูรณาการความรวมมืออยางมีเอกภาพระหวางหนวยงานไทยในการ
ใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบานของไทย” ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาได
แบงการนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ประกอบดวย

สวนที่ 1 การศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมาของกระทรวงการตางประเทศและ
หนวยงานไทยอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย
โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานของไทย

สวนที่ 2 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศของไทยระหวางกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานไทยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) ของ
หนวยงานไทย

3.1 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย เร่ิมตนต้ังแตป 2498

ซึ่งไทย เมื่อประมาณกวา 50 ปที่ผานมา ยังเปนหน่ึงในประเทศดอยพัฒนา (Least developed
country) แตไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศ (ODA) ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วิชาการจากแหลงผูใหความชวยเหลือตาง ๆ (Donors) จนมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นในหลายดาน
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งน้ี จากขอมูลการใหความชวยเหลืออยางเปนทางการของญ่ีปุน และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ซึ่งเปนประเทศผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกไทยมาต้ังแตไทยเร่ิมรับความชวยเหลือฯ ใน
ระยะแรก ๆ และมีปริมาณความชวยเหลือในระดับสูง ในสาขาตาง ๆ ที่ เปนพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศ เชน การวางแผนและการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาสาธารณูปโภค
การเกษตร ปาไมและประมง สาธารณสุขและการแพทย การคา รวมทั้ง สวัสดิการสังคม และอ่ืน ๆ

ในระยะแรก เมื่อไทยยังเปนประเทศที่ยากจนและจําเปนตองรับความชวยเหลือเพื่ อการ
พัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance - ODA) จากแหลงผูใหความชวยเหลือ
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ตาง ๆ เพื่อนํางบประมาณมาชวยพัฒนาประเทศ น้ัน รัฐบาลไทยไดมอบหมายใหกรมวิเทศสหการ
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานกลางของไทยเพียงแหงเดียว ทําหนาที่บริหารการรับความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจากตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2498-2545 และในระหวางน้ัน มีประเทศที่
พัฒนาแลว (Developed countries) และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศรํ่ารวยใน
ทวีปยุโรปหลายประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด เดนมารก เยอรมนีฯ (รวมทั้ง
ญ่ีปุน ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลวในทวีปเอเชีย) และแหลงผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
จํานวนมาก เชน องคการตาง ๆ ในเครือสหประชาชาติที่สนใจและใหความชวยเหลือเปนจํานวน
มากตอไทย จนกระทั่งไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาเปนลําดับ รวมทั้งการพัฒนาดาน สังคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ทั้งน้ี กรมวิเทศสหการไดบริหารงบประมาณความชวยเหลือทาง
วิชาการที่ไดรับจากประเทศและแหลงผูใหความชวยเหลือดังกลาว โดยดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี และบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลผูใหความชวยเหลือ และ
สอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังของไทย วาดวยการบริหารงบประมาณความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ และระเบียบการรับทุนศึกษา ฝกอบรมและดูงานจากตางประเทศ (ระเบียบทุน 1 (ข))

ในปจจุบัน ไทยมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดระดับปานกลางคอนขางสูง
(Upper middle income countries and territories) รายไดมวลรวมประชาชาติ (GNI) ในป 2010
ระหวาง 3,976 - 12,275 เหรียญสหรัฐ1 และไดปรับเปลี่ยนสถานะจากผูรับความชวยเหลือเปน
ประเทศผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศพัฒนานอยที่สุดอ่ืน ๆ ประกอบกับรัฐบาล
ไทยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ ไดกําหนดนโยบาย
ดานการตางประเทศ และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาความสัมพันธกับตางประเทศ
โดยเนนใหความสําคัญตอกลุมประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลจึงไดสนับสนุนใหมีการจัดต้ังสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) สังกัดอยูในกระทรวงการตางประเทศ เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการบริหารงานความชวยเหลือและรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการกับ
ตางประเทศ สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official
Development Assistance - ODA) โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายเนนใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อน
บานของไทยเปนอันดับตน ๆ (กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร และ
เวียดนาม) งบประมาณในการใหความรวมมือแกประเทศเพื่อนบานที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลและต้ัง

1 ขอมูลจากองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co -operation and
Development - OECD) รายงานสถานะของประเทศที่รับความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของคณะกรรมการความ
ชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา (DAC list of ODA Recipient Countries) เพ่ือใชอางอิงสําหรับป 2011, 2012, 2013
http://www.oecd.org/dataoecd
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ไวที่ สพร. กระทรวงการตางประเทศ ปละประมาณ 350 ลานบาท และมีสัดสวนถึงกวารอยละ 70
ของงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนความชวยเหลือกับตางประเทศ รวมทั้งความชวยเหลือที่
หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ของไทยไดใหแกประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเมื่อนับมูลคารวมในแตละปแลว จะ
มีจํานวนมากกวามูลคาที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ในดานการตางประเทศของหนวยงานตาง ๆ ของไทย ที่
ผานมา กระทรวงการตางประเทศ มีหนาที่รับผิดชอบดานการตางประเทศของไทยในภาพรวม โดย
ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)2 ตามกรอบของนโยบายรัฐบาลและแผนบริหาร
ราชการแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ที่กระทรวงการตางประเทศไดรับมอบมา ยจากรัฐธรรมนูญ
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินภารกิจของกระทรวงการตางประเทศในฐานะองคกรหลักในการ
ดําเนินการทางดานการตางประเทศ เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ ในความสัมพันธที่
ไทยมีกับตางประเทศในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี ภูมิภาค และระดับโลก และสอดคลอง
กับสถานการณระหวางประเทศในปจจุบัน รวมถึงบริบทของสภาพแวดลอมระหวางประเทศใน
อนาคต นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังมีหนาที่ผลักดันกระบวนการปฏิรูปการบริหาร
ราชการในตางประเทศ ใหมีการดําเนินการที่เปนเอกภาพ โดยมุงบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ของ
ไทย บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน ซึ่งจะชวยตอบสนองความ
ตองการของประชาชน รักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศชาติอยางแทจริง และภายใต
แผนยุทธศาสตรดังกลาว ไดมีการกําหนดกลยุทธที่ 1.1 การเสริมสรางความสัมพันธฉันมิตรกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกําหนดกิจกรรมหลักให
ดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งการดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรวมมือดานอ่ืน ๆ ที่ชวย
สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใน
ระดับรัฐบาลและระดับประชาชน โดยกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)3 ทั้งน้ี ไดผลิตเอกสารแผนยุทธศาสตรดังกลาวแจกจายใหแก
หนวยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไป เพื่อรับทราบและยืนยันภารกิจของกระทรวงการ
ตางประเทศแลวต้ังแตป 2553

ในการดําเนินงานโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งกิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือทาง

2 สรุปใจความสําคัญจาก “แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553-2556”
3 อํานาจหนาทีข่องสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (ภาคผนวก ง)
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เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค เชน กรอบความรวมมือลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion-GMS)
และอ่ืน ๆ น้ัน กระทรวงการตางประเทศไดรวมมือกับบุคลากรและหนวยงานไทย ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อดําเนินงานโครงการ โดยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ เปนผูควบคุมดูแลงบประมาณความชวยเหลือและเปนผูอนุมัติโครงการในฐานะผูแทน
รัฐบาลไทย เปนเวลานานกวา 50 ปเชนเดียวกัน ทั้งน้ี เมื่อไทยไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
และ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการในสมัยน้ัน) ได
สนับสนุนใหหนวยงานไทยที่มีความตองการพัฒนาตนเองไดรับการถายทอดทางวิชาการและ
ทุนการศึกษาใหแกบุคลากรของรัฐ และเมื่อไทยจะใหความชวยเหลือแกประเทศอ่ืน จึงไดขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาแลว มารวมดําเนินงานถายทอดความรูใหแกประเทศเพื่อน
บานตอไป

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปรากฏวา ในปจจุบัน มีหนวยงานไทยตาง ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน เกษตร ศึกษา สาธารณสุข และสาขาอ่ืน ๆ ตองการสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศโดยตรงในสายงานที่หนวยงานน้ัน ๆ รับผิดชอบ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน โดย
ใหความชวยเหลือและรวมมือทางวิชาการบางสวนใหแกประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลัง
พัฒนาอ่ืน ๆ โดยการจัดใหมีการพบปะเยี่ยมเยือนกันระหวางผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติ และจัดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding-MOU) รวมกัน เพื่อฝายไทย
จะสามารถมีความรวมมือหรือใหความชวยเหลือระหวางกันได ตัวอยางเชน การพบปะระหวาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยกับกระทรวงกสิกรรมและปาไมของลาว 4 หรือกิจกรรมของ
กระทรวงตาง ๆ ของไทยกับหนวยงานในประเทศเพื่อนบานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีการดําเนินงานที่ซ้ําซอน
กับลักษณะงานความรวมมือทางวิชาการของกระทรวงการตางประเทศของไทย เน่ืองจาก กระทรวง
การตางประเทศมีโครงการความรวมมือดานการเกษตรกับลาวอยูเปนจํานวนมาก รวมทั้งการ
สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงกสิกรรมและปาไมของลาวจํานวนหลายทุน
ทุกป ทั้งน้ี จากรายงานการรวบรวมสถิติขอมูลและมูลคาความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ใหแก
ตางประเทศของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
และ หนวยงานตาง ๆ ของไทยในป 2553-2554 (ภาคผนวก จ) ปรากฏวา มีมูลคาความชวยเหลือที่
ดําเนินงานดวยงบประมาณของหนวยงานไทย ที่นอกเหนือจากงบประมาณของกระทรวงการ

4 เม่ือป 2552 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในฐานะตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหการตอนรับนายคําเจน วงโพสี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กสิกรรมและปาไมและคณะ โดยฝายไทยไดสรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการความรวมมือระหวางสองและฝาย
ลาวใหความสนใจในการมีความรวมมือระหวางสองฝายตอไป
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ตางประเทศเปนจํานวนมากและจากประสบการณการปฏิบัติงานรวมกับกระทรวง ทบวง กรม ตาง
ๆ ของไทย สพร. มีหนาที่รวบรวมขอมูลการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ
(ODA) ของไทยในภาพรวม เพื่อรายงานตอคณะอนุกรรมการขอมูลความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ตอรัฐบาลไทยและตอการประชุมในเวทีนานาชาติที่
เกี่ยวของ เชน การประชุมของสหประชาชาติวาดวยประเทศดอยพัฒนา การประชุมกลุมประเทศ
ผูใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และในเวทีระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่ไทยเขารวมเปนภาคี จึงได
ขอใหหนวยงานภาครัฐของไทยรวบรวมผลการดําเนินงานความชวยเหลือทางวิชาการในแตละป ๆ
ละ 2 คร้ัง ซึ่งจากการพิจารณาขอมูลดังกลาว สพร. มักจะพบวา หนวยงานตาง ๆ ของไทยมีการ
ดําเนินงานใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานโดยตรง ซึ่งไมไดใชงบประมาณของ
สพร. แตใชงบประมาณของหนวยงานไทยเอง เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ สพร . สนับสนุนและ
หนวยงานไทยไดมีการหารือและเสนอใหความชวยเหลือโดยตรง โดยไมไดประสานงานหรือนัด
หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหขอคิดเห็นในภาพรวมกอนการดําเนินการ ใน
ลักษณะของการรวมมือระหวางหนวยงานไทย ซึ่งหากพิจารณาผลไดผลเสียจากการดําเนินงาน
ดังกลาว โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) เพื่อใหทราบถึงปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมเปนเอกภาพของหนวยงานไทย สรุปได ดังน้ี

3.2 การวิเคราะหบทบาทของหนวยงานไทยในบริบทของการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนากับตางประเทศของไทย

เน่ืองจากประเด็นการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศเปนเร่ืองที่อยู
ในความสนใจมากของหนวยงานไทยในปจจุบัน ประกอบกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ อยูในระหวางการพิจารณาจัดทําแนวทางและ
ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศในภาพรวม 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2555-2559
และไดจัดการระดมความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในสํานักงานฯ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวิเคราะห
บทบาทในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน ใน
ลักษณะการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานไทยในเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นไปประกอบการรางยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ตางประเทศในภาพรวมดังกลาว โดยผลจากการระดมความคิดเห็นโดยรวม ปรากฏวา หนวยงาน
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ไทยมีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม ในเร่ืองตาง ๆ ที่จะสามารถสงเสริมหรือเปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของหนวยงานไทย5 โดยสรุปได ดังน้ี

3.2.1 จุดแข็ง
1) หนวยงานไทยมีศักยภาพในระดับหน่ึง ในการดําเนินงานความรวมมือทาง

วิชาการกับตาง ประเทศ จากการเปนศูนยกลางความรูและความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ดาน ใน
ภูมิภาคและในอาเซียน เชน ดานการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการในดานตาง ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ซึ่งแสดงความ
ประสงคขอความชวยเหลือในการถายทอดทางวิชาการจากไทยอยูเสมอ โดยบุคลากรและองคกร
ไทยสวนใหญ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเฉพาะสาขาสูง
ประกอบกับ เทคโนโลยีในสาขาตาง ๆ อยูในระดับเหมาะสม ที่ประเทศเพื่อนบานสามารถนําไป
ปรับใชตามบริบทของประเทศผูรับ (Absorptive capacity)

2) เศรษฐกิจของไทยอยูในระดับที่สามารถแบงปนและชวยเหลือประเทศพัฒนา
นอยที่สุดอ่ืนได มีหลายหนวยงานรวมดําเนินงานกับกระทรวงการตางประเทศในการใหความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบาน โดยกระทรวงการตางประเทศมีงบประมาณในการให
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) และในการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง
กระทรวงการตางประเทศสามารถทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการจัดทํายุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศและหนวยงานไทยอ่ืน ๆ สามารถนําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
และกิจกรรมยอยในสาขาที่หนวยงานไทยแตละแหงเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือดานการเกษตรกับ
ตางประเทศไดอีก ประกอบกับยุทธศาสตรบางฉบับเนนกรอบความรวมมือกับตางประเทศหลาย
กรอบ ซึ่งที่สามารถใชเปนกลไกในการรวมดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ
ได เชน กรอบโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแม นํ้าโขง (Greater
Mekong Sub regional Economic Cooperation – GMS) กรอบยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation
Strategy – ACMECS) เปนตน

5 เอกสารทางวิชาการของสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ,
สรุปผลการประชุมระดมสมองการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับตางประเทศในภาพรวม 5 ป
ระหวาง พ.ศ. 2555-2559, 19 สิงหาคม 2554.
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3) ไทยมีวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมคลายคลึงกับประเทศเพื่อนบาน และมีความ
ใกลชิดมากกวาประเทศพัฒนานอยที่สุดในภูมิภาคอ่ืน ซึ่งไทยเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหไทยสามารถเขาถึงความตองการของประเทศเพื่อน
บานมากกวาประเทศผูใหที่อยูในทวีปอ่ืน แมวา จะมีงบประมาณไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ญ่ีปุน เกาหลี ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนดก็ตาม แตความคลายคลึงทางวัฒนธรรมจะสามารถสราง
ความไววางใจ และความนาเชื่อถือของประเทศเพื่อนบานได เชน เมียนมาร ที่มีปญหาเร่ืองการถูก
คว่ําบาตรจากนานาประเทศที่พัฒนาแลว จึงไมไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจากประเทศผูให
มาเปนเวลานาน และประเทศชะลอการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม จึงมีแตไทยที่ยังคงไดรับ
ความไววางใจจากรัฐบาลเมียนมารอยางตอเน่ือง ในการรับความรวมมือทางวิชาการจากไทย ซึ่ง
กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรีและ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ไดใหความชวยเหลือแกเมียนมารอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2536

3.2.2 จุดออน
1) สําหรับจุดออนของการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ

น้ัน อาจกลาวรวมกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนปจจัยที่บั่นทอนการดําเนินงานที่จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได โดยการที่กระทรวงการตางประเทศ แมจะมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ตางประเทศ แตยังไมไดมีการมอบหมายใหเปนหนวยงานกลางของไทยอยางชัดเจน เพื่อรับผิดชอบ
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2547
ใหมีหนาที่บริหารการใหความชวยเหลือแกตางประเทศตามนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล
และรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้ง
ดําเนินงานตามขอผูกพันภายใตความตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ แตก็ไมได
หมายความวา กระทรวงอ่ืน ๆ จะไมสามารถติดตอประสานงานเพื่อมีความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศไดเอง

2) ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศยังไมไดถูกยกระดับใหเปนวาระ
แหงชาติ และรัฐบาลไทยยังไมมีนโยบายชัดเจนที่จะใหมีการใชความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเปน
เคร่ืองมือของการตางประเทศของไทย และมีหนวยงานรับผิดชอบเพียงแหงเดียว ดังน้ัน ในปจจุบัน
หนวยงานมีการเจรจาหารือในเร่ืองความรวมมือเพื่อการพัฒนา (ทางวิชาการ) ในลักษณะตางคนตาง
ทํา ไมไดมีการทํางานรวมกันเปนทีม อาจมีความสนใจในการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่เปน
เร่ืองเฉพาะดาน (Conflict of interest) จึงมีคณะผูแทนไทยจํานวนหลายคณะในแตละปที่เดินทางไป
เจรจาหารือกับประเทศเพื่อนบานในเร่ืองความรวมมือเพื่อการพัฒนา ทําใหมีการใชงบประมาณ
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สําหรับการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ซ้ําซอน และไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของหนวยงานไทยเกิดความไมเปนเอกภาพ รวมทั้ง
หนวยงานมียุทธศาสตรเปนเร่ืองเฉพาะทางเพื่อสงเสริมงานความรวมมือทางวิชาการ อาจไมไดใช
ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้น เพื่อใช
รวมกันอยางจริงจัง

3) หนวยงานยังใหความสําคัญกับการศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับขอมูลของ
ประเทศเพื่อนบาน และความรูความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมขามชาติ (Cross culture) นอยเกินไป
ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานในประเทศเพื่อนบานกับหนวยงานไทยได มากกวา
ที่จะสรางความสัมพันธระหวางประเทศในมิติตาง ๆ ตามที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนด
บทบาทหนาที่ไว เน่ืองจากในการประสานงานกับตางประเทศ มักมีความออนไหวสูง ทั้งในเร่ือง
การใชภาษา การเจรจาระหวางประเทศ การเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และการทํา
ความเขาใจในการพูดโตตอบ หรือการรักษาผลประโยชนของชาติไทยมากกวาชาติอ่ืน

4) นโยบายดานการตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการปรับเปลี่ยน
รัฐบาลบอยคร้ังทําใหการเมืองไทยประสบภาวะที่ไมมั่นคงแนนอน ทําใหเกิดความไมชัดเจนใน
เร่ืองของนโยบายดานการตางประเทศ ขาดการไวเน้ือเชื่อใจของประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากไมได
ใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธระหวางประเทศในภาพรวม แตเลือกใหความสําคัญกับตัว
บุคคล จึงมีบอยคร้ัง ที่ความสัมพันธของรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบานจะขาดชวงและตอเน่ือง
เปนชวง ๆ

5) ไทยมีงบประมาณในการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศอยาง
จํากัด ปละประมาณไมเกิน 360 ลานบาท (ระหวางป พ.ศ. 2550-2554) เน่ืองจากไทยยังมีสถานะทาง
เศรษฐกิจไมสูงมากนัก นโยบายดานการใหความชวยเหลือแกตางประเทศยังไมไดรับความสําคัญ
จึงทําใหตองมีหลักเกณฑและระเบียบการใชงบประมาณความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแก
ตางประเทศ ซึ่งอาจจะตองมีการระมัดระวังในเร่ืองการบริหารการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
ที่จะตองเปนไปอยางประหยัด คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

6) หนวยงานตาง ๆ ของไทยยังไมมีการแบงปนหรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
อยางเปนระบบและตอเน่ือง ทั้งขอมูลที่เปนมูลคาความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกตางประเทศ ที่
ไมใชงบประมาณ ของกระทรวงการตางประเทศ และงบประมาณความชวยเหลือที่หนวยงานไทย
ใชจากงบประมาณของกระทรวงเอง มีขอมูลอางอิงจากการรวบรวมขอมูลโดยสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ไดรับจากหนวยงานไทยตาง ๆ ที่สงมาให สํานักงานฯ ป
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ละ 2 คร้ัง เพื่อเสนอใหคณะ กรรมการนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ ที่มีรัฐมนตรี วาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานทราบ

3.2.3 โอกาส
1) เมื่อกลาวถึงโอกาสที่ไทยจะสามารถสงเสริมนโยบายดานการบริหารความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ และการสานผลประโยชนรวมกันระหวางไทยและประเทศ
เพื่อนบาน จะเห็นไดวา ไทยมีโอกาสดีกวาประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากไทยมีชายแดนรวมกันกับ
ประเทศเพื่อนบาน จึงมีความไดเปรียบและเหมาะสมที่จะสรางความสัมพันธและมีความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางกัน รวมทั้งมีความสะดวกที่จะสานตอความรวมมือทางวิชาการ เพื่อเชื่อมโยง
ไปสูการคาการลงทุน และไมเพียงแตจะมีนโยบายดานการตางประ เทศที่ เนนการสงเสริม
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่อยูใกลชิดแลว ไทยยังมีโอกาสที่จะเดินทางเขาไปเจรจาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ และพัฒนาดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ได
งายกวาประเทศผูใหอ่ืน ๆ

2) ไทยเปนสมาชิกในกลุมอาเซียน และเปนหน่ึงในประเทศอาเซียนเกา 6
ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน ฟลิปปนส) ซึ่งมีขอผูกพันตาม ASEAN Charter
ที่จะตองชวยเหลือแบงปนความรวมมือฯ แกกลุมประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ยากจนกวา (ประเทศเพื่อนบานของไทย) ไทยจึงมีนโยบายดานการตางประเทศที่ให
ความสําคัญสูงตอประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมความสัมพันธดานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา และไทยเปนประเทศแรก ๆ ที่นําความรวมมือเพื่อการพัฒนามาเปนเคร่ืองมือในการ
เชื่อมความสัมพันธกับเพื่อนบาน จึงเปนโอกาสของไทย หากหนวยงานไทยจะเห็นความสําคัญและ
มียุทธศาสตรในการทํางานดวยกัน

จากการศึกษาวิเคราะห ดังกลาว พบวา หนวยงานไทยมีศักยภาพในการใหความชวยเหลือ
และมีความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศโดยตรง ในขณะที่มีภารกิจในการรวมดําเนิน
กิจกรรมที่ กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนงบประมาณ เน่ืองจากหนวยงานไทยมีเปาหมายดาน
การตางประเทศ เดียวกันกับกระทรวงการตางประเทศ ที่จะมีความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ของไทย คือการสรางความสัมพันธ และการสงเสริมการคาการลงทุนของไทยในตางประเทศดวย
จึงทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรดานความรวมมือกับการตางประเทศเฉพาะดานของแตละ
กระทรวง และดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบาน โดยใชงบประมาณประจําของกระทรวงตาง ๆ น้ันเอง ทั้งน้ี การดําเนินงานดังกลาวจะ
เปนไปในลักษณะตางคนตางทําระหวางแตละหนวยงาน รวมทั้งไมมีการประสานงานกับกระทรวง
การตางประเทศ ขาดการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวางหนวยงานภายในประเทศกอนการดําเนินงาน
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จึงเกิดสภาพของการทํางานที่ซ้ําซอน และลักลั่นอยู เปนประจํา จึงกอใหเกิดปญหาการใช
งบประมาณและบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานในภาพรวม
ของประเทศ

นอกจากน้ี จากประสบการณการทํางานที่ สพร. กระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษามี
โอกาสไดพบปะหารือ และประชุมวิชาการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการกับเจาหนาที่ของ
ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) หลายคร้ัง รวมทั้งการหารือกับเจาหนาที่
ของหนวยงานไทยหลายแหง เชน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว กรมประมง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน ไดรับทราบขอมูลเปนระยะวา การที่เจาหนาที่
ฝายไทย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไดเดินทางเขาไปหารือกับเจาหนาที่ฝายประเทศเพื่อนบานทั้ง
งานความรวมมือทางวิชาการ และการติดตอเพื่อแสวงหาลูทางทางการคาและการลงทุน ที่ตางคน
ตางไป ปละหลายกลุมหลายคร้ัง เปนการสรางความสับสนใหแกหนวยงานของประเทศเพื่อนบาน
และเปนภาระทั้งเร่ืองเวลา ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ในเร่ืองการเตรียมการ การรับรองและ
การจัดเลี้ยง สําหรับคณะผูแทนจากไทยที่เดินทางเขาไปหารือไปทุกคร้ัง และมีความเห็นวา
หนวยงานของไทยหลายแหงไมมีการวางแผนงานที่จะไปหารือกับประเทศเพื่อนบานรวมกัน ซึ่ง
การหารือในบางเร่ือง ฝายไทยสามารถจัดคณะเขาไปหารือในคร้ังเดียวกันได รวมทั้งการเสนอใหมี
การจัดทําความตกลงความรวมมือดานตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งที่เปนการพัฒนาวิชาการ การคา การ
ลงทุน ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ที่ซ้ําซอนกันหลายกรอบ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา วิธีการทํางานของหนวยงานไทยในเร่ืองดังกลาว ไมมีความเปนเอกภาพ ไมได มีการ
วางแผนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในระยะยาว และไมไดมองภาพแบบองครวม
(Holistic approach) ในการดําเนินงานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหประเทศเพื่อน
บานมองเห็นวา นโยบายดานการตางประเทศของไทยขาดความชัดเจน และเขาลักษณะตางคนตาง
ทํา ไมมีแผนการทํางานและแผนงบประมาณที่แนนอน

การดําเนินงานในลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นวาหนวยงานไทยไมใหความสําคัญของ
การทํางานเปนทีม ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดการทํางานเปนทีม ที่กลุมบุคคลจะตองรวมมือรวมใจ
กันทํางาน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนรวมกัน มีการทํางานรวมกันและ
สงเสริมกันไปในทางบวก สมาชิกทุกคนมีสวนรวม มีหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน เปนการรวม
พลังในการทํางานใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งเปนการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ทํางานรวมกันกับ
บุคคลอ่ืนไดเปนอยางดี และไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของ
การใหความชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ
ซึ่งไทยไดรวมลงนามในฐานะของประเทศสมาชิกของสหประชาชาติและกลุมประเทศผูใหความ
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ชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเปนการยอมรับรวมกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให
ความชวยเหลือ โดยหน่ึงในหลักการที่สําคัญคือการเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Harmonization) คือ
การที่ประเทศผูใหตาง ๆ มีการประสานงานระหวางกัน ในการใหความชวยเหลือ เพื่อลดการ
ดําเนินงานที่ซ้ําซอน และตนทุนธุรกรรมที่ใหแกประเทศกําลังพัฒน า เชน การลดจํานวน
คณะทํางาน การใหความชวยเหลือแบบแผนงาน มียุทธศาสตรการพัฒนา และหลีกเลี่ยงการให
ความชวยเหลือเปนโครงการยอย ๆ

ผูศึกษามีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศมาเปนเวลากวา 30 ป (รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
เดิมคือกรมวิเทศสหการ) จึงมีขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดังกลาว ปญหาและอุปสรรคของ
หนวยงานไทย รวมทั้งประสบการณจากการทํางานรวมกับหนวยงานตัวแทนรัฐบาล ของ
ตางประเทศที่เปนผูใหความชวยเหลือมานานต้ังแตใหแกไทยและยังคงมีความรวมมือกับไทยใน
การดําเนินงานความรวมมือฯ ซึ่งมีประสบการณมานาน และเพิ่งจะปรับเปลี่ยนการบริหารงานที่
กระชับ รัดกุม ทั้งเร่ืองการใชงบประมาณ และการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน จึง
ทําใหมีขอมูลภายในที่ถูกตอง และเหมาะสมตอการนํามาประกอบการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับลักษณะงานของกระทรวงการตางประเทศของไทยใน
ปจจุบันน้ีดวย ทั้งน้ี ขอเสนอแนวทางการทํางานความรวมมือกับตางประเทศอยางบูรณาการ ในมิติ
ตาง ๆ ผูศึกษาไดแนวคิดบางสวนมาจากทฤษฎีวงกลมแหงความขัดแยงของ Christopher Moore  ,
1986ในงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท )2550(

ปญหาดังกลาวขางตน เปนปญหาที่อาจนําผลงานวิจัยของ สรอยตระกูล อรรถมานะ
(2552) ในเร่ืองการบริหารจัดการเชิงบูรณาการขององคการมาปรับใชได โดยขอเสนอการบูรณาการ
งานของหนวยงาน ที่จะตองอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและการทําใหเปนทางการ การปรับปรุง
ทางโครงสราง ที่จะตองมีองคการที่ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ซึ่งทําหนาที่ประสานงานสัมพันธภาพกับ
องคการอ่ืน ๆ สวนวิธีการประสานงานและการเชื่อมโยงระหวางองคการ ทั้งน้ี สอดคลองกับ
งานวิจัยของนิธิวดี มานิตกุล (2552) และเพียงภาพ วิทยชํานาญกุล (2554) ซึ่งสรุปไดวา การพัฒนา
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศ ตองมีการกําหนดบทบาทของหนวยงานที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เชน กระทรวงการตางประเทศรับผิดชอบในมิตินโยบายการตางประเทศ รวมทั้ง ใหมีการ
บูรณาการสาขาความรวมมือ โดยกระทรวงการตางประเทศ รวมกับหนวยงานอ่ืนในการดําเนินงาน
เพื่อลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน การปรับแนวคิดและทัศนคติของขาราชการในการทํางาน
รวมกัน ควรใหบุคลากรเขาใจการทํางานตามอํานาจหนาที่และความถนัดของหนวยงาน เพื่อ
ผลประโยชนโดยสวนรวมของชาติมากกวาของหนวยงาน จึงจําเปนตองมีการบูรณาการ การทํางาน
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ระหวางหนวยงาน และหนวยงานภาครัฐควรพิจารณาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในการปฏิบัติและมองในระยะยาว หนวยงานควรมีการเจรจากันอยางตอเน่ือง และทบทวน
การดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาความยุงยากภายหลังได
รวมทั้งประเด็นในเร่ืองการทํางานที่ซ้ําซอนกับกระทรวงการตางประเทศ (สพร.) ที่อาจกอใหเกิด
การแขงขันในการทํางานความรวมมือและสรางความขัดแยงระหวางหนวยงานไทยที่รุนแรงขึ้น

สําหรับผลการวิจัยของ ศิวากร คูรัตนเวช (2552) แมวาจะยังไมมีความเห็นชัดเจน ใน
เร่ืองการบูรณาการการทํางาน โดยเสนอความเห็นวาหนวยงานนาจะดําเนินการขยายความชวยเหลือ
ทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานไดเอง เน่ืองจากมีศักยภาพเฉพาะดานที่จะดําเนินการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมนานาชาติได แตมองเห็นปญหาในเร่ืองงบประมาณของหนวยงานที่มีอยางจํากัด และเสนอ
ให สพร. กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนงบประมาณในการทํางานดังกลาว รวมทั้งปญหาเร่ือง
บุคลากรไทยที่ยังมีขอจํากัด ดานปริมาณและความรูความสามารถในการสื่อสารกับตางประเทศ



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเร่ือง การบูรณาการความรวมมืออยางมีเอกภาพระหวางหนวยงานไทยในการ

ใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศเพื่อนบานของไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานไทยอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานของไทย โดยการ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานความรวมมือในลักษณะดังกลาว โดย ผูศึกษาได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถอธิบายถึงที่มาของการดําเนินงานความ
รวมมือและชวยเหลือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน โดยมี
กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการตางประเทศ ตามแนวทาง
ปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือ โดยไดมอบหมายให สพร . เปน
หนวยงานบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย และ มีขอคนพบหลาย
ประการที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ที่เปนประโยชนตอการบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต เน่ืองจากปญหาในการดําเนินงานปจจุบัน มีความซ้ําซอน ลักลั่น และไมมีประสิทธิภาพใน
แงของการใชงบประมาณและบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาขายการทํางานที่ตางคนตางทํา เน่ืองจาก
เห็นวามีเปาหมายและศักยภาพในการสงเสริมงานความสัมพันธกับตางประเทศในบริบทของตนเอง
ซึ่งกอใหเกิดความสับสนแกหนวยงานประเทศผูรับความชวยเหลือดวย ในการที่จะตองจัดการ
ตอนรับคณะผูแทนจากไทยหลายคร้ังและหลายคณะในแตละป ทั้งน้ี จากการวิเคราะหสภาพ
แวดลอมเชิงกลยุทธของหนวยงานไทยที่ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา จะเห็นวามีจุดแข็ง
ในการดําเนินงานที่สามารถทํางานรวมกันไดระหวางกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานจาก
กระทรวงอ่ืน โดยจะตองพิจารณาแกไขจุดออนและภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินง าน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ
ของประเทศผูใหเดิมของไทย เชน ญ่ีปุน และสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จะเห็นไดวา ทั้งสอง
ประเทศมีการกําหนดหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียว ในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ทั้ง
JICA และ GIZ ในการรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาใหแก
รัฐบาล ทําหนาที่ในการพิจารณาคําขอจากประเทศผูรับความชวยเหลือ และประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะใหความชวยเหลือตอไป ซึ่งในสวนของไทย ในความเปนจริงแลว มี
หนวยงานที่รับผิดชอบความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย คือ สพร . สังกัด
กระทรวงการตางประเทศ ดังน้ัน ในบริบทของไทย จึงนาจะมีการหารือในระดับนโยบายระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ของไทย โดยกระทรวงตางประเทศ ที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักดานการตางประเทศ
เพื่อทําความเขาใจและรวมกัน พิจารณาทิศทางในการทํางานรวมกัน ในการใหความรวมมือกับ
ตางประเทศของไทยอยางมีเอกภาพ และมีความสอดคลองกัน (Harmonization) เชนเดียวกับแนวคิด
ปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือ โดยดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อลดภาระเร่ืองความซ้ําซอน และปริมาณของบุคลากร รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ดังกลาว และกระทรวงอ่ืน ๆ จะเห็นชอบรวมกันที่จะใชยุทธศาสตรดานการตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศ

ทั้งน้ี กระทรวงการตางประเทศควรทําหนาที่เปนหนวยงานที่ริเร่ิมจัดหารือรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อกําหนดทิศทางในการบูรณาการการทํางานและการสรางความเขาใจรวมกันใน
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย โดยการนํายุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศที่กระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้น มาพิจารณาดําเนินการอยางสอดคลองกันและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยปรับทัศนคติใหมใหเกิดบูรณาการการทํางานในลักษณะของการ
ทํางานเปนทีม การที่หนวยงานมีจุดหมายในการทํางานเดียวกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใ หทํางานเปน
เอกภาพได โดยการวางแผนงานรวมกัน ทั้งแผนดานการพัฒนาบุคลากร แผนการบริหารกิจกรรม
และงบประมาณ รวมทั้งแผนการเสริมสรางประโยชนทางการคาการลงทุนจากตางประเทศ จากการ
สงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ โดยมีเปาหมายในการยังประโยชนเสมอกันระหวางไทยและ
ประเทศผูรับความรวมมือ

รัฐบาลควรใหความสําคัญ และยกระดับใหนโยบายน้ีเปนวาระแหงชาติ เพื่อ
สนับสนุนแผนงาน ยุทธศาสตร รวมทั้งงบประมาณ ในการสนับสนุนใหหนวยงานไทยบริหารงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย ใหเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของนโยบายดานการ
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ตางประเทศของรัฐบาล เชนเดียวกับรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวและเปนผูใหความชวย เหลือ
เพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ ตามกรอบงานขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co -operation and Development – OECD และคณะกรรมการ
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (DAC) และแนวคิดเกี่ยวกับปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการ
ใหความชวยเหลือ ป 2548 (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ในฐานะที่ไทยเปนประเทศ
สมาชิกในสหประชาชาติ

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ผลจากการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ของหนวยงานไทย โดยไดขอมูลที่หลากหลายจากหนวยงานไทยที่เกี่ยวของ ทั้งจุดแข็ง จุดออน
รวมทั้งโอกาสและภัยคุกคาม จึงมีขอเสนอในการดําเนินงานเพื่อให เกิดความเขาใจและมีแนว
ทางการทํางานรวมกันของหนวยงานไทยตาง ๆ กับกระทรวงการตางประเทศ (สพร.) อยางมี
เอกภาพ มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันในการดําเนินงานคว ามรวมมือเพื่อการ
พัฒนากับตางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานของไทย เพื่อใหมีการทํางานอยางมีแผนงาน
ระยะยาวรวมกัน หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของการทํางานและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาที่รับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทย มีความ
เชื่อมั่น เห็นภาพรวมและประโยชนที่จะไดรับจากการมีความรวมมือกับไทย ในลักษณะของการ
ทํางานที่ เปนเอกภาพของไทย ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาแก
ตางประเทศของไทยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปฏิญญาปารีสวาดวยประสิทธิผลของการให
ความชวยเหลือ ป 2548 (Paris Declaration on Aid Effectiveness) ของกลุมประเทศผูใหความ
ชวยเหลือที่ไทยไดลงนามรวมดวยและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยมีขอเสนอแนวทางในมิติ
ตาง ๆ เพื่อการบูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทย มีดังน้ี

1) มิติดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหหนวยงานไทยที่มีเปาหมายในการเสริมสรางความสัมพันธในดานตาง

ๆ กับตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน สามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หนวยงานควรจะตองใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ ดังน้ี

1.1) การมอบหมายหนวยงานกลางระดับประเทศ ซึ่งอยูในความควบคุมดูแล
ของกระทรวงการตางประเทศ ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ใหกับประเทศกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาอ่ืน ๆ เชนเดียวกับรัฐบาลญ่ีปุนซึ่งมี JICA และรัฐบาล
เยอรมนีซึ่งมี GIZ หรือรัฐบาลตางประเทศอ่ืน ๆ เชน ออสเตรเลีย ซึ่งมี Australian Government
Overseas Aid Program (AusAID) นิวซีแลนด ซึ่งมี New Zealand Agency for International
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Development (NZAID) รวมทั้ง เกาหลีใตที่มี The Korea International Cooperation Agency
(KOICA) และอ่ืน ๆ ซึ่งในความเปนจริงแลว รัฐบาลไทย มีสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
(สพร.) กระทรวงการตางประเทศรับผิดชอบในการบริหารงานดังกลาว ซึ่งหากหนวยงานตาง ๆ มี
การประสานงานกับ สพร. และหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศที่เกี่ยวของ จะชวยใหมีขอมูล
เพิ่มเติมในภาพรวมมากขึ้น และสามารถกําหนดทิศทางและแผนงานที่เหมาะสมกับประเทศที่มี
ความรวมมือดวย และไมซ้ําซอน กระทรวงการตางประเทศสามารถใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการหารือกับตางประเทศ หรือทํางานรวมกันในลักษณะที่
สอดคลองกัน จะเปนแนวทางการพัฒนาระบบงานแบบใหมในลักษณะบูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1.2) การยอมรับที่จะมีการทํางานรวมกันเปนทีมอยางแทจริง โดยรัฐบาลอาจ
ใหความสําคัญเพิ่มเติมตอการมีความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ ในภาพรวม โดยให
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันวางแผนยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศแบบ
บูรณาการ กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย จัดลําดับความสําคัญของงานและมีผลสัมฤทธในการ
ทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน เพื่อสรางประโยชนสวนรวมใหกับไทยและประเทศผูรับ
ความชวยเหลือฯ มีการทําความเขาใจระหวางกันในกลุมหนวยงานไทยอยางเปนเอกภาพรวมกัน มี
การประชุมหารือรวมกันระหวาง สพร. กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานไทยตาง ๆ อยางมี
ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

1.3) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร แผนงานและ
งบประมาณในการดําเนินงานความรวมมือดังกลาวในระยะยาวรวมกันของหนวยงานไทย โดยไม
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานะทางการเมืองหรือรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
แนนอนในการทํางานรวมกับตางประเทศ สรางความเชื่อมั่นตอประเทศผูรับความชวยเหลือ
เน่ืองจากแผนงานความรวมมือในลักษณะน้ี ไมใชความรวมมือในระยะสั้น แตเปนการสรางเสริม
ศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งใชเวลานานในการดําเนินงาน มากกวาการใหความชวยเหลือ
เพียงคร้ังเดียว (one-off) และเปนการเสริมสรางภาพลักษณใหแกไทย ในฐานะประเทศผูใหความ
ชวยเหลือ เชนเดียวกับประเทศอ่ืน

1.4) จะตองมีการนําขอตกลงความรวมมือในระดับตาง ๆ ที่ผูแทนฝายไทยลง
นามกับตางประเทศมาถายทอดสูการปฏิบัติอยางจริงจัง เชน คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ
รวมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation - JC) คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม
(Joint Border Commission - JBC) คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Commission -
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GBC) คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Commission - RBC) คณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยการคา (Joint Trade Commission - JTC) และคณะกรรมการความรวมมือทางวิชาการ
(Technical Cooperation –TC) รวมทั้งการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยน หรือบันทึกความเขาใจที่
หนวยงานไทยตาง ๆ ไมวาจะเปนการนําทีมโดยกระทรวงการตางประเทศหรือกระทรวง ทบวง
กรม ไดไปหารือและลงนามรวมกันระหวางผูบริหารฝายไทยและฝายประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลดานการตางประเทศ และมีผลสําเร็จของการปฏิบัติที่ตอเน่ือง
สามารถแถลงตอที่ประชุมรวมกับประเทศเพื่อนบานในคร้ังตอไปไดวามีความคืบหนา แตที่ผานมา
อาจยังไมไดนํามาปฏิบัติอยางจริงจังหรือครบถวน เน่ืองจากขาดงบประมาณสนับสนุน (ซึ่งเปน
ปญหาของหนวยงานฝายไทยและฝายประเทศเพื่อนบาน) ทั้งน้ี กรอบความรวมมือจํานวนมาก ได
สรางความสับสนในการปฏิบัติที่ซ้ําซอนแกประเทศเพื่อนบานในบางโอกาส เน่ืองจากฝายไทย
ตองการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของไวในหลาย ๆ กรอบดวย

2) มิติดานโครงสราง
ในการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 25451 หมวด 4

มาตรา 12 กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตางประเทศ และ
ราชการอ่ืนตามที่ไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศหรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีความชัดเจนอยูในตัวเองวามีอํานาจหนาที่ตรงกับที
พระราชบัญญัติระบุไว อยางไรก็ตาม สําหรับกระทรวงอ่ืน ๆ ก็ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละ
แหงไวอยางชัดเจนเชนกัน รวมทั้งขอความที่เปดไวสําหรับภาระงานอ่ืนที่อาจไดรับมอบหมาย
เชนเดียวกับกระทรวงการตางประเทศ ดังน้ี

“...กําหนดใหกระทรวง...มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ...และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง... หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง...”

ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองของอํานาจหนาที่ขององคกรหรือระหวางองคกรและรัฐ ที่
จะแปลความตามความจําเปน หากมีภารกิจที่เกี่ยวของกับดา นการตางประเทศ และเน่ืองจาก
โครงสรางกระทรวงตาง ๆ ตามพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไมได
ระบุภารกิจดานการตางประเทศไว จึงอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในหนวยงาน
หรือการจัดระบบองคกรภายใตการกํากับของกระทรวงเพื่อใหมีหนวยงานที่ดูแลการดําเนินงานดาน
การตางประเทศ และออกระเบียบหรือคําสั่งภายใน เพื่อกําหนดระบบการทํางาน หรือบทบาทดาน
การตางประเทศ เชน ในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี

1 คัดลอกจาก http://office.mict.go.th/file/law.pdf
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สํานักความรวมมือระหวางประเทศ และกรมควบคุมโรคมีสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งความรวมมือทางวิชาการ เปนตน จึงอาจทําให
เกิดความลักลั่นในการทํางานภาพรวมและเฉพาะกิจ เกิดการแบงสรรทรัพยากรและการบริหารเวลา
ที่ซ้ําซอนกันได ดังน้ัน หนวยงานในลักษณะดังกลาว จึงควรประกาศใหกระทรวงการตางประเทศ
และหนวยงานอ่ืน ๆ ทราบหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการดําเนินงานใน
ลักษณะเดียวกัน หรือความสับสนในหนวยงานไทยดวยกัน เชน การดําเนินโครงการพัฒนากับ
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงอ่ืน ๆ หากขาดการปรึกษาหารือหรือการ
รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่มีความรับผิดชอบหลัก จะเกิดเปนปญหาเชิงโครงสรางของ
องคกรหรือรัฐ ซึ่งสอดคลองกับ วันชัย วัฒนศัพท (2550)

นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศ ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับตางประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนประธาน มี ผูอํานวยการ สพร. เปนกรรมการและเลขานุการรวมกับอธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ประกอบดวยคณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศและคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลความ
รวมมือกับตางประเทศ ซึ่งมีกรรมการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ เขารวมประชุมดวย
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อใหหนวยงานไทยมีการประสานงานกันในการ
บริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศอยูแลว จึงอาจเปนชองทางหน่ึงในการ
ปรับปรุงแนวทางการทํางานรวมกันและใหความสําคัญมากขึ้นในเชิงโครงสรางไดดียิ่งขึ้น

3) มิติดานความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานไทย ในปจจุบัน มีการประสานงานเชื่อมโยง

และมีปฏิสัมพันธระหวางกันอยูแลว ในระดับบุคคล ทั้งระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติ ทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ แตการประสานงาน อาจยังไมทั่วถึง ในบางคร้ังจึงเกิดความเขาใจ
ผิด มีการสื่อสารที่บกพรอง และการรับรูที่คลาดเคลื่อน สอดคลองกับนิธิวดี มานิตกุล (2552) ที่
ศึกษาเร่ือง การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานหลักเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค ซึ่งมองเห็นปญหาที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
บุคคล จะตองมีการปรับทําความเขาใจ สรางและรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงาน
ใหอยูในระดับดีเพียงพอ ที่จะเปนประโยชนตอการทํางานรวมกันและแบงอํานาจหนาที่ในการ
ทํางานอยางชัดเจน และรูจักหนาที่ของตน ดังน้ัน หากหนวยงานไทย มีความสัมพันธกันมากขึ้น
และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมและพัฒนารวมกัน เชนการอบรมเจาหนาที่บริหารระดับ
ลาง กลาง และสูงในสายงานตาง ๆ เชน หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารการทูต ซึ่งมีวัตถุประสงค
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เพื่อใหเจาหนาที่ตางหนวยงานมีความพรอมในการบริหารทีมไทยเชิงยุทธศาสตร และบูรณาการ
เครือขายผูปฏิบัติงานดานการตางประเทศ และเพื่อสงเสริมการสรางเครือขายผูบริหารในหนวยงาน
ที่มีมิติงานดานการตางประเทศใหนักบริหารไดรวมมือกันใหเกิดพลังรวมในการพัฒนาประเทศ
ชาติและขับเคลื่อนภารกิจดานการตางประเทศของรัฐบาลไปสูเปาหมาย สรางความสามัคคีและมี
วิสัยทัศนรวมกันอยางเปนเอกภาพในการบริหารราชการและแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสมและทันสถานการณ รวมทั้งมีความสัมพันธที่แนนแฟนและงายตอการทํางานรวมกันมาก
ขึ้น

4) มิติดานผลประโยชน
แมวาหนวยงานไทยจะมีเปาหมายในการทํางานดานการสงเสริมความสัมพันธ

กับตางประเทศเหมือนกัน แตตางฝายตางอาจมีผลประโยชนดานเน้ือหาในการทํางานแตกตางกัน
เชน ผลประโยชนดานทรัพยากรที่อาจไดมาจากการทํางานดานความรวมมือ ผลประโยชนดาน
วิธีการ จึงควรใหความสําคัญตอการประสานงานและ การมีสวนรวมระหวางกระทรวง
ภายในประเทศที่เกี่ยวของ ที่จะเปนประโยชนตอรัฐโดยรวมมากกวาเฉพาะหนวยงาน และควรปรับ
ทัศนคติ โดยการเปดใจยอมรับการประสานผลประโยชนรวมกัน ไมแบงแยกกันทํางาน เพื่อมุงสู
ผลสําเร็จรวมกัน บูรณาการผลประโยชนของทีมและของประเทศ มากกวาจะมองวา “ใครทําใคร
ได” หรืออยางนอยที่สุด การทํางานที่ประสานกับหนวยงานอ่ืนจะทําใหลดความเสี่ยงตอผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานตามลําพัง จนเปนเร่ืองเสียหายมากกวา

5) มิติดานขอมูล
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศกับประเทศกําลัง

พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกตางกับไทยไมมากก็นอย จะตอง
ระวังในเร่ืองของความแตกตางทางวัฒนธรรมความเชื่อ มีบทความมากมายที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ขามชาติ หากหนวยงานไทยขาดความรูหรือการศึกษาดานขอมูลที่ครบถวน เกิดความผิดพลาดของ
ขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง แมนยํา หนวยงานควรใหความสําคัญตอการแบงปนขอมูลใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ที่ไมนอยหรือมากเกินไป ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดทําสถิติและผลการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ ดวยการจัดทํารายงานประจําป จดหมายขาว การจัดเสวนา/สัมมนา การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดองคความรูใหแกหนวยงานภายในประเทศ ปรับ มุมมองที่
แตกตางกัน ปญหาอาจเกิดขึ้นจากการเก็บสถิติขอมูลหรือแปลผลขอมูลที่ผิดหรือแตกตางกัน
รวมทั้งอุปสรรคของการติดตอสื่อสารหรือการสื่อขอความ (Communication obstruction) มีผลทํา
ใหการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศขาดความเขาใจที่ถูกตอง
เกิดการเขาใจผิดซึ่งกันและกัน ทําใหไมสามารถประสานงานและรวมมือรวมใจกันไดตามที่ควรจะ
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เปน ดังน้ัน หนวยงานไทยจึงมีความจําเปนตองทําความเขาใจซึ่ งกันและกัน เชื่อมโยงขอมูลที่
ครบถวน ไมหวงหรือปดบังขอมูล เพื่อการบูรณาการการทํางานอยางแทจริง

ขอมูลขาวสารในปจจุบัน มีชองทางการติดตอระหวางกันมากมายหลาย
รูปแบบ รวดเร็ว และทันเหตุการณ ทั้งจากระบบอินเตอรเน็ต facebook จะเปนขอดีหรือมีประโยชน
หากทุกหนวยงานใหขอมูลที่เปนจริง การโฆษณาประชาสัมพันธที่ใหขอมูลถูกตอง และกําหนด
บทบาทหนาที่ใหแกหนวยงานเดียวในการประกาศหรือใหขาวในชองทางเดียวของประเทศ จะชวย
สงเสริมใหขอมูลขาวสารที่สงออกไปสูประชาชนมีความถูกตองและเปนไปในทางบวกมากกวา
การระมัดระวังการใหขาวตอสื่อโทรทัศนหรือสื่อสิ่งพิมพ มีความสําคัญตอการทํางานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนากับตางประเทศของไทยเปนอยางมาก ทั้งตอประชาชนของประเทศเพื่อนบานและ
ของไทย ชวยลดความรูสึกที่ขัดแยงรุนแรงระหวางกันได
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เหตุการณท่ีสําคัญตอการผลักดันวาระประสิทธิผลของความชวยเหลือ

ป 2545 การประชุมระหวางประเทศวาดวยการเงินเพื่อการพัฒนา ณ เมืองมอนเทอรเรย
รัฐเม็กซิโก (Monterrey Financing for Development Conference) ซึ่งมีการลงมติรับรองเปาหมาย
ดานการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่มีการนําเสนอ
และมีการเรียกรองใหคนหาวิธีใหมๆ มาใชสําหรับการใหความชวยเหลือ เพื่อใหแนใจวาทรัพยากร
ที่มีจะถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนดานการพัฒนาอยางสูงสุด

ป 2546 การประชุมระดับสูง ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี (Rome High-Level Forum) วา
ดวยการดําเนินการใหความชวยเหลือเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยประเทศผูบริจาคเห็นควรให
ปรับปรุงการประสานงานภายในประเทศผูรับความชวยเหลือใหมากขึ้น เพื่อลดคาใชจายในการรับ
ความชวยเหลือที่ประเทศผูรับมักจะตองรับผิดชอบ

ป 2548 การประชุมระดับสูง ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส (Paris HLF-2) ซึ่งนําไปสู
การลงนามในปฏิญญาสากลวาดวยประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือทางการเงิน ทั้งน้ี ประเทศ
ผูบริจาคและประเทศกําลังพัฒนาที่เขารวมการประชุมไดลงมติเห็นชอบตอพันธะผูกพัน 56 ขอเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของความชวยเหลือ ซึ่งประกอบดวยดัชนี สําหรับการติดตามประเมินผลและชี้วัด
ความสําเร็จทั้งสิ้น 12 ดัชนีดวยกัน

ป 2551 การประชุมระดับสูง ณ กรุงอัคกรา สาธารณรัฐกานา (Accra HLF-3) ซึ่งนําไปสู
การกําหนดระเบียบวาระอัคกรา ระหวางการประชุมคร้ังน้ี ผูมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนประเทศที่เปนสมาชิกขอคณะกรรมการความชวยเหลือดานการพัฒนา
(Development Assistance Committee) หรือไมไดเปนสมาชิกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ องคกรภาค
ประชาสังคม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหุนสวนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอ่ืนๆ ตางก็เห็นชอบ
ในวาระและแผนปฏิบัติงานสาหรับกระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ปฏิญญากรุงปารีส
กําหนดไวโดยรวดเร็ว

ป 2554 การประชุมระดับสูง ณ เมืองปูซาน (HLF-4) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะมีผูเขารวม
ประชุมประมาณ 2,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก การประชุมคร้ังน้ีเปนการประชุมระหวางผูมี
สวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวนและคาดวาจะนําไปสูการลงมติรับรองปฏิญญาปูซาน ซึ่งจะ
กําหนดกรอบแนวทางสําหรับคุณภาพของความชวยเหลือในอนาคต
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เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)

หมายถึงเปาหมาย 8 ประการ ที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ189 ประเทศ ไดรวมกัน
จัดทําคําประกาศขอผูกพันระหวางกันต้ังแตป พ.ศ.2548 เพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความ
รวมมืออยางจริงจังระหวางนานาชาติ เพื่อรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ โดยไดกําหนดคําปฏิญญาที่
สมัชชาทุกประเทศจะตองทํางานไว 8 ประการ เพื่อใหบรรลุใหไดภายใน พ.ศ. 2558ดังน้ี

1. คุณคาและหลักการ (Values and Principles)
2. สันติภาพ ความมั่นคงและการลดกําลังอาวุธ (Peace, Security and Disarmament)
3. การพัฒนาและการขจัดความยากจน (Development and Poverty Eradication)
4. การคุมครองสภาพแวดลอม (Protecting Our Common Environment)
5. สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (Human Rights, Democracy  and

Good Governance)
6. การคุมครองผูอยูในภาวะเปราะบาง (Protecting the Vulnerable)
7. การตอบสนองตอความจําเปนพิเศษของแอฟริกา (Meeting the Special Needs of

Africa)
8. การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสหประชาชาติ (Strengthening the United

Nations)
นอกเหนือจากคําปฏิญญา 8 ประการดังกลาวแลว สมาชิกสหประชาชาติยังไดกําหนด

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ซึ่งถือไดวาเปนขอ
ผูกพันที่สําคัญของโลกในขณะน้ี ที่จะสามารถรวมพลังระหวางประเทศที่ยากจนและรํ่ารวย เพื่อ
รวมมือกันในการเสริมสรางการเปนหุนสวนการพัฒนาระหวางประเทศใหเขมแข็ง ประเทศกําลัง
พัฒนาหรือยากจน จะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาวดวยตัวเอง โดย
การปฏิรูปนโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐใหสามารถผลักดันความคิดของประชาชนที่จะ
นําไปสูการกระตุนและต่ืนตัวตอการพัฒนาของประเทศของตนโดยรวม และหากไมมีประเทศ
รํ่ารวยใหการสนับ สนุนความพยายามดังกลาว ประเทศยากจนอาจบรรลุเปาหมายดังกลาวไดยาก
และใชเวลานาน ซึ่ง MDGs ประกอบดวยหลักการสําคัญ 8 ขอ เพื่อการดําเนินงานใหบรรลุ
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) ไดแก การขจัดความยากจนและความหิวโหย
เด็กทุกคนไดรับการศึกษา การสง เสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี การลด
อัตราการตายของเด็กและการพัฒนา สุขภาพของสตรีมีครรภ การตอสูกับโรคเอดส มาเลเรียและ
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โรคระบาดสําคัญอ่ืน ๆ การรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งการสงเสริมการเปน
หุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

สําหรับเปาหมายหลักที่ 8 เปนเปาหมายที่ประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดเพิ่มเติม เพื่อมุง
เสริม สรางความเขมแข็งใหแกสหประชาชาติ และวัดผลการดําเนินงานของกลุมประเทศรํ่ารวยใน
การใหความรวมมือ เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศยากจนสามารถบรรลุเปาหมาย MDGs
ผานวิธีการตาง ๆ ไดแกความพยายามในการปลดหน้ีและการเพิ่มความชวยเหลือตลอดจนเปด
โอกาสใหประเทศยากจนเขาสูตลาดและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยจะตองปฏิบัติภารกิจรวมกันดังน้ี

1. เพิ่มปริมาณและศักยภาพความชวยเหลือในการพัฒนาอยางเปนทางการ
2. พัฒนาตลาดการคาและระบบการเงิน โดยขจัดอุปสรรคในการเขาสูตลาดการคา
3. และการบริการอยางเสรีของประเทศกําลังพัฒนา
4. ใหความสําคัญและหาทางแกไขปญหาความตองการ โดยเฉพาะของประเทศดอย
5. พัฒนา ประเทศไมติดทะเลและบรรดาหมูเกาะรัฐอิสระที่กําลังพัฒนา
6. เขาชวยแกไขปญหาหน้ีสินของประเทศกําลังพัฒนาในทุกขั้นตอน
7. สงเสริมและใหความมั่นใจประเทศกําลังพัฒนา ใหสามารถเขาถึงวิทยาการทันสมัย

โดยมุงเนนไปที่การลดชองวางทางเทคโนโลยีของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา
8. สงเสริมและใหความมั่นใจวา ประเทศกําลังพัฒนาสามารถเขาถึงเวชภัณฑที่สําคัญใน

ราคาที่เหมาะสม



ภาคผนวก ง

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
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อํานาจหนาท่ีของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2547

ในการบริหารงานความรวมมือกับตางประเทศดานการพัฒนา มีดังน้ี
1. จัดทําแผน ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ดําเนินโครงการ ติดตามและป ระเมินผลการ

ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
2. บริหารการใหความชวยเหลือแกตางประเทศตามนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล
3. รวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคตาง ๆ

รวมทั้ง
ดําเนินงานตามขอผูกพันภายใตความตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
4. บริหารความรวมมือดานทุนกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ

ภาคเอกชนและ
องคกรตางๆ
5. ประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
6. บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและผลงานการพัฒนา
7. กระทําการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ภารกิจของสํานักงานฯ ประกอบดวย
1. ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ องคกรตางประเทศ และหนวยงาน

อาสาสมัคร
2. ความรวมมือกับกลุมประเทศเอเชียตะวันออก กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กลุมประเทศเอเชียใต และตะวันออกกลาง
3. การดําเนินงานเกี่ยวกับทุนตางประเทศ (1ข) ทุนรัฐบาลไทย และทุนที่รวมกับแหลง

ความรวมมืออ่ืน ๆ
4. การชวยอํานวยการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานประเมินผล และ

งานสถิติขอมูล รายงาน และประชาสัมพันธของสํานักงาน
5. ความรวมมือกับกลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศอเมริกา กลุมประเทศแอฟริกา กลุม

ประเทศแปซิฟกและกลุมประเทศ CIS
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6. การจัดหาจัดจางและควบคุมพัสดุโครงการ งานพิธีการภาษีและสิทธิพิเศษใหกับ
ผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัคร ผูรับทุน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานภายใตโครงการความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกตางๆแกเจาหนาที่ดังกลาวขางตน

7. การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณการดําเนินงานของสํานักงานและงบประมาณ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ



ภาคผนวก จ

สถิติมูลคาความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ใหแกตางประเทศของสํานักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

และหนวยงานตาง ๆ ของไทยป 2553-2554
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – นามสกุล นางจิตเกษม ตัณฑศิริ (รัตนเวทิน)
วัน เดือน ป ท่ีเกิด วันที่ 25 มกราคม 2500

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (English) คณะวิทยาศาสตร อักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Post - Graduate Diploma in Development Administration
Manchester University, UK
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Conflict Management) คณะสังคมศาสตร
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