รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศ
ใน 10 ป ขางหนา
จัดทําโดย นางครองขนิษฐ รักษเจริญ
รหัส 4013
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหาการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตาง
ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศ ใน 10 ป ขางหนา

จัดทําโดย นางครองขนิษฐ รักษเจริญ
รหัส 4013

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่เกี่ยวกับราชการการตางประเทศ โดย
ในป 2555 มีขาราชการที่มีความรูความสามารถรวมทั้ง สิ้นจํานวน 1,537 คน แยกเปนสายการทูต
จํานวน 977 คน และสายสนับสนุน จํานวน 560 คน ประจําการทั้งในและนอกประเทศ
เปนที่ป ระจัก ษชัดเจนวา นับ วันมิติดา นการตา งประเทศยิ่ง ขยายขอบเขตกวา งขึ้น และทวี
ความสําคัญขึ้น ไมวาจะเปนวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา ในยุโรป ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน สึนามิใน
ญี่ปุน แผนดินไหวในอินโดนีเซีย เหตุการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตะวั นออกกลาง (Arab
Spring) การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2015 ตลอดจนการเชื่อมโยงประเทศอาเซียน
(ASEAN Connectivity) การขยายอิท ธิพ ลของจีน การรัก ษาไวซึ่ง ความเปน มหาอํา นาจของ
สหรัฐอเมริก า การเกิด ขึ้นของกลุม เศรษฐกิจใหม อาทิ กลุม BRIC ฯลฯ ลวนสงผลไมมาก็นอยตอ
ประเทศไทย ในฐานะประเทศหนึ่งในประชาคมโลก
นอกจากนี้ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ภายในประเทศ อาทิ สถานการณท างการเมือ ง
เหตุการณมหาอุทกภัย ก็สงผลตอการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงาน ที่
ตองประสานและชี้แจงกับตางประเทศดวยเชนกัน
ในการศึกษาฉบับนี้ ผูเขียนใชกรอบความคิด วา ทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพย (Asset) ที่มีคา
ที่สุ ด ในองค ก าร และเป น หนึ่ ง ในป จ จัย หลั ก ในการพัฒ นาและขั บ เคลื่ อ นองค ก าร จึ ง เห็ นว า หาก
กระทรวงการตางประเทศไมสามารถจัดการทรัพยากรมนุษยใหสามารถรุกและ รับตอสภาพแวดลอม
กลาวคือ ตองใหสอดคลอง (fit) ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะไมสามารถขับเคลื่อนงานดานการ
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิผล ผูเขียนใชแนวทางการศึกษาเชิง คุณภาพ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณโลกใน 10 ปขางหนา ระหวางป 2556-2566 และศึกษาการจัดการทรัพ ยากรมนุษยใน
ปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การใชแบบสอบถาม
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกสายงาน และสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ
สําหรับผลการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนไดวิเคราะหปจจัยภายนอกที่จะมีความสําคัญที่จะกระทบ
ผลประโยชนของไทยมากที่สุด ใน 10 ปขางหนา ซึ่งนาจะเปนกลยุทธของกระทรวงการตางประเทศ

จ
ไดแก (1) การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) จีนใหความสําคัญกับ ASEAN Connectivity
และสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลาง Connectivity (3) ญี่ปุนจะยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในโลก (4)
เทคโนโลยีใ หมๆ ทํา ใหมีก ารติดตอกันอย า งเลื่อนไหล ไรพ รมแดน (5) การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ อาชญากรรมขาม
ชาติในรูปแบบใหมๆ การพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอก
เพื่อใหการจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดแก การคัดเลือก การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย มีความสอดคลอง (fit) กับปจจัยภายนอกดังกลาวขางตน ผูเขียน
เสนอการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
โดยในประเด็นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแผอิทธิพลของจีน และการคงอํานาจทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุน ผูเขียนเห็นวา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาคน ควรใหความสําคัญกับผูที่ มี
ความสามารถใชภาษาลาว เขมร พมา เวียดนาม จีน และญี่ปุน ทั้งจากการสอบสนามใหญและการใหทุน
พรอมทั้งสนับสนุนใหเปนผูเชี่ยวชาญ (specialist) และใหมีความชัดเจนในอาชีพ
ในประเด็นเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งทําใหมีการติดตอกันอยางเลื่อนไหล ไรพรมแดน การคัดเลือก
คน ควรคัดเลือกจากการสอบสนามใหญเพียงอยางเดียว โดยจะเนนการสรางบุคลากรจากการพัฒนาคน
ภายในมากกวา การรักษาคน ก็ควรตองจัดงานใหเหมาะสม เพื่อสามารถใชความรู ความสามารถอยาง
เต็มที่ และตองสรางความเชื่อมั่นวามีการพัฒนาในอาชีพอยางชัดเจน
สําหรับประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย
การคา มนุษ ย โรคระบาด ภัย พิบัติ อาชญากรรมขา มชาติในรูป แบบใหมๆ การพึ่ง พาพลัง งานจาก
ภายนอก เห็นวา คัดเลือกจากสนามใหญเพียงอยางเดียวก็เหมาะสม โดยเนนการสรางคนจากการพัฒนา
ขาราชการที่มีอยูที่ถนัดหรือแสดงจุดแข็งวาสนใจงานพหุภาคี และตองสรางความเชื่อมั่นวามีการพัฒนา
ในอาชีพอยางชัดเจน
นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องนี้ไดใหขอเสนอแนะทั้ งในเชิงนโยบาย และในการดําเนินการ โดย
เห็ น ว า ในขณะที่ ภ ารกิ จ ของกระทรวงการต า งประเทศตามกระแสโลกภิ วั ต น มี เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ขณะ
กระทรวงการตางประเทศจึงจําตองใหความสําคัญกับการเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจและกําหนด
กลยุทธขององคการอยางชัดเจน เพื่อจะไดจัดสรรทรัพยากรรองรับกลยุทธไดอยางมีป ระสิทธิภาพมาก
ที่สุด
โดยที่กระทรวงการตางประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่จํากัด คนจึงมีคาสําหรับองคการมาก การ
จัดการทรัพยากรมนุษยในลักษณะเดิม อาจไมเหมาะสมกับกระทรวงการตางประเทศที่ไดรับผลกระทบ
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จากปจจัยภายนอก จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ ซึ่งคือการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ผานการใชทักษะการวางแผน ตั้งแตการคัดเลือก การ
พัฒนาและการรักษาบุคลากร ที่สอดคลอง (fit) กับกลยุทธขององคการ โดยผูเขียนเห็นวา การขาดการ
วางแผนที่ดียอมเปนผลใหองคการขาดความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และบางครั้งก็รุนแรงอีกดวย และยังทําใหองคการตกอยูในสถานะที่เสียเปรี ยบจากการแขงขัน การคิด
ไปขางหนาดวยการกําหนดกลยุทธขององคการที่ชัดเจน ยอมทําใหการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดประโยชนสูงสุด และผลักดันใหองคการอยูในตําแหนงที่ไดเปรียบ
ผูเขียนเห็นวา การใชองคความรูเรื่อง สมรรถนะ (Competency) นาจะมีสวนชวยในเรื่องการ
คัดเลือกคน และการพัฒนาคน ตามแนวคิดของ David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่ง
เห็นวา ผูที่เรียนเกง ไมใช ผูที่ทํางานเกง Competency ในความหมายของ McClelland จึงหมายถึง ผล
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ซึ่งประกอบดวย ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออก (Attributes/Behavior) ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศเคยทําการศึกษาเรื่อง
Competency ซึ่งเปน Core Competency ขององคการไวระดับหนึ่งแลว จึงนาจะสานตอและนํามาใช
ประโยชน
การพั ฒ นาคนก็ ค วรต อ งดํ า เนิ น การเชิ ง กลยุ ท ธ คื อ ต อ งสอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ อ งค ก าร ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนวิเคราะหวา การต างประเทศใน 10 ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับจีน ญี่ปุน
และประเทศอาเซียน ดังนั้น กลยุทธการอบรมและพัฒนาก็ควรตองดําเนินการใหสอดคลองกับกลยุทธ
ดังกลาว ซึ่งควรตองดําเนินการในทุกสายงาน ทั้งสายการทูต และสายสนับสนุน เชน การเรียนภาษาจีน
ญี่ปุน เพื่อนบาน ก็ควรตองสนับสนุนใหเรียนทั้งสายการทูตและสายสนับสนุน
อยางไรก็ดี ควรใหความระมัดระวังเรื่องการสรางความเปนผูเชี่ยวชาญ (specialist) เนื่องจากมี
การศึกษาวา การที่องคการลงทุนกับการสราง specialist อาจสงผลให generalist ซึ่งเปนกลุมคนที่ มี
ความสําคัญกับการตัดสินใจ (make decision) ขององคการมีจํานวนลดลง ซึ่งทําใหการไดเปรียบในการ
แขงขันขององคการลดลงดวย
จากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา ปจจัยในการจูงใจใหขาราชการทุกสายอยากทํางานกับกระทรวง
การตางประเทศ มักจะเปนปจจัยที่วนเวียนกับผูบังคับบัญชา ผูเขียนจึงเห็นวา การอบรมความเปนผูนํา
(Leadership) ใหกับผูบริหารตั้งแตระดับตน จึงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่
ยึดถือตัวบุคคลมากกวายึดถือระบบ จะใหความสําคัญกับความสามารถสวนบุคคล คือ การยึดมั่นในคน
ใดคนหนึ่งเปนหลัก นอกจากนี้ ขาราชการหลายระดับเห็นวา ไดรับการอบรมไมเพียงพอ กระทรวงการ
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ตางประเทศจึงควรใหความสําคัญกับการอบรมเพิ่มขึ้น โดยอาจพิจารณาการอบรมเพื่อพัฒนาคนโดยใช
สมรรถนะ (Competency) ตามประเภทของคนในองคการ โดย Ordione (2000) ไดแบงพนักงานใน
องคการออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) Star/Talent หรือดาวรุง ที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ เปนกลุมคนที่
มีผลงาน (Performance) สูง และมีศักยภาพ (Potential) สูง (2) Work Horse หรือมางาน เปนกลุมคนที่มี
ผลงานสูง แตมีศักยภาพต่ํา ซึ่งเปนพนักงานสวนใหญขององคการ จะทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับ
มอบหมาย และสามารถทํ า ได ทั้ ง ในเชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ แต ไ ม มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
(3) Questionable หรือเด็กดีที่มีปญหา เปนกลุมคนที่ผลงานต่ํา แตมีศักยภาพสูง อาจทําบางชิ้นดี แตที่
เหลือกลับไมไดมาตรฐาน (4) Deadwood หรือกลุมไมผุเปนกลุมคนที่มีผลงาน และศักยภาพต่ํา มีการ
ทํางานเปนไปในลักษณะงานประจําวัน ไมมีความคิดสรางสรรค
ในเรื่องการรักษาคนเชิงกลยุทธ เมื่อคํานึงวากระทรวงการตางประเทศมีขาราชการจํานวนไม
มากนัก การรักษาคนจึงมีความสําคัญอยางมาก สําหรับ เหตุผลจูงใจหลักๆ ที่ทําใหคนยังคงอยากทํางาน
กับองคกร คือ (1) ความภาคภูมิใจในองคกร (2) หัวหนางานที่นานับถือ (3) ระบบบริหารคาตอบแทนที่
เปนธรรม (4) การเขากับผูอื่นได (5) งานที่มีความหมายและมีคุณคา
แมวาการที่กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการจํานวนไมมากจะเปนขอเสียเปรียบ แตในแง
การจัดการทรัพยากรมนุษยนาจะเปนขอไดเปรียบ เนื่องจากผูบริหารสามารถกระทําไดจนถึงรายบุคคล
อย า งไรก็ ดี แม วา สายการทู ตจะเป น สายงานหลั ก ในการขั บ เคลื่อ นกระทรวงการต า งประเทศ แต
ประสิทธิผลขององคการจะเกิดขึ้นไมได หากไมไดรับความรวมมือจากสายงานอื่นดวย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนความพยายามของผูเขียนที่จะศึกษาเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศใน 10 ปขางหนา
โดยเห็นวา ทรัพยากรมนุษยคือปจจัยที่สําคัญที่สุดที่กําหนดความสามารถและความอยูรอดขององคการ
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนบางไมมากก็นอยตอการจัดการทรัพยากร
มนุษยของกระทรวงการตางประเทศในอนาคต และดวยขอจํากัดหลายประการ หากการศึกษาฉบับนี้มี
ขอบกพรอง ผูเขียนก็ยินดีรับแตเพียงผูเดียว
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ไมสามารถเกิดขึ้นและสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความกรุณา
และความรวมมือจากบุคคลตางๆ หลายทาน ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ และผูบริหารระดับสูงที่ไดกรุณาใหโอกาสผูเขียน
เขารวมการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 4
ขอขอบคุณ นายธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และ
เจาหนาที่ทุกคนที่ทุมเทและเพียรพยายามอยางเต็มที่ในการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 4
ขอขอบคุณ นายอนุสนธิ์ ชินวรรโน เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่กรุณาอนุญาตใหผูเขียนมา
เขารวมการอบรม แมวางานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีปริมาณมาก
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูตระกูล ศาสตราจารย
ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย ที่ไดกรุณาใหขอแนะนําที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตลอดเวลาการเขารับการอบรม ซึ่งชวยใหผูเขียนสามารถปรับปรุงแกไขรายงานการศึกษาสวน
บุคคลฉบับนี้ใหสําเร็จ
และทายสุด ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ทุกคนในกระทรวงการตางประเทศ และสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยที่ได ใหความชวยเหลือ ตลอดจนสนั บสนุนขอมูลจนการศึกษาฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึ กษาเรื่องนี้ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษยของกระทรวงการตางประเทศเพื่ อ
ขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศใน 10 ปขางหนา
กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่เกี่ยวกับ ราชการการตางประเทศ
โดยมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดวา รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรี และความรวมมือกับนานา
ประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอย างเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ทยเป นภาคี รวมทั้ ง ตามพั น ธกรณี ที่ ไ ด ก ระทํ า ไว กั บ นานาประเทศ และ
องคก ารระหว างประเทศ รัฐต องส งเสริมการค า การลงทุน และการทองเที่ย วกับ นานาประเทศ
ตลอดจนใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
กระทรวงการต างประเทศเปนกระทรวงขนาดเล็ก โดยปจจุ บัน มี ขา ราชการที่มี ความรู
ความสามารถรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,537 คน แยกเปนสายการทูต จํานวน 977 คน และสายสนับสนุน
จํานวน 560 คน ประจําการทั้งในและนอกประเทศ
เปนที่ประจักษชัดเจนวา นับวันมิติดานการตางประเทศยิ่งขยายขอบเขตกวางขึ้น และทวี
ความสําคัญขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงในโลก ไมวาจะเปนวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา
ในยุ โรป ภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ เช น สึ นามิ ใ นญี่ ปุ น แผ นดิ นไหวในอิ นโดนี เซี ย เหตุก ารณ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตะวันออกกลาง (Arab Spring) การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2015 ตลอดจนการเชื่อมโยงประเทศอาเซียน (ASEAN Connectivity) การขยาย
อิท ธิพ ลของจีน การรัก ษาไวซึ่ง ความเปน มหาอํา นาจของสหรัฐ อเมริก า การเกิด ขึ้น ของกลุม
เศรษฐกิจใหม อาทิ กลุม BRIC ฯลฯ ลวนสงผลไมมาก็นอยตอประเทศไทย ในฐานะประเทศหนึ่ง
ในประชาคมโลก
นอกจากนี้ การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ อาทิ สถานการณท างการเมือ ง
เหตุการณมหาอุทกภัย ก็สงผลตอการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงาน
ที่ตองประสานและชี้แจงกับตางประเทศดวยเชนกัน
จนถึงปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศยังคงสามารถเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน
รั ก ษาและส ง เสริ ม ผลประโยชน สถานะและบทบาทไทยในเวที ร ะหว า งประเทศ ด วยจํ า นวน
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ขาราชการ 1,537 คน แตการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นนับวันจะทวีความเร็ว และแรง
หากกระทรวงการตางประเทศไมสามารถกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยให สามารถรุกและ
รับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ก็อาจไมสามารถดําเนินงานดานการตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิผลได
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานฉบับนี้จะศึกษา ดังนี้
1.2.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกใน 10 ขางหนา
1.2.2 ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน
1.2.3 เสนอขอเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อขับเคลื่อนกระทรวง
การตางประเทศใน 10 ปขางหนา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึก ษา วิเ คราะหก ารเปลี่ย นแปลงของสถานการณโลก และเหตุก ารณใ น
ประเทศไทยระหวางป 2556-2566 ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ
และวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน ซึ่งจะทํา ให
ทราบวาการบริหารทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศมีความเหมาะสมที่จะขับเคลื่อน
กระทรวงการตางประเทศในอีก 10 ปหรือไม ทั้งนี้ จะรวบรวมขอมูลที่ทําการวิเคราะหมาสรุปเปน
ขอเสนอแนะตอไป
วิธีดําเนินการศึกษา ใชการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ไดแก จากเอกสารราชการ วรรณกรรมที่
เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณและใชแบบสอบถามขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
ในปจจุบัน
ระเบียบวิธีการศึกษา เชิงคุณภาพ
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้จะเปนประโยชนในการเตรียมทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อใหสามารถรุกและรับตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก ทั้งในโลกและในประเทศไทยที่
คาดวาจะเกิดขึ้นใน 10 ปขางหนา
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1.5 นิยามศัพท
องคการ คือ การรวมกลุมคนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่กํา หนดไว โดยมีโครงสราง
ทางสังคมที่มีความเปนทางการคอนขางสูง คําวาองคการจะมุงอธิบายภาพใหญขององคการในเชิง
วิชาการ (macro perspective)
องคก ร หมายถึง หนวยงานและกลไกการปฏิบัติใ นเชิง ของการบริห ารจัด การ (micro
perspective) ภายในองคการ
กลยุทธ คือ แผนหรือแนวทางการดําเนินการในอนาคต
การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) หมายถึง ศาสตรและศิลป
ในการใชคนใหเหมาะกับ งาน โดยตองมีเทคนิคในการรักษาและสง เสริม คนที่มี ค วามสามารถ
ในขณะเดียวกันก็ชวยพัฒนาคนมีความสามารถนอยใหมีความรูและความสามารถในการปฏิบัตงาน
ไดดียิ่งขึ้น หลักการสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษยมีหลักใหญ 3 ประการ ดังนี้
1.1.1 การคัดเลือกบุคคล
1.1.2 การอบรม และพัฒนาบุคลากร
1.1.3 การรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคาใหอยูกับองคการ
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่กําหนดไวในเปาหมาย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 กระทรวงการตางประเทศจัดเปนองคการ โดยทฤษฎีองคการ แบงไดเปน 3 กลุม
ทฤษฎี ดังนี้
1) กลุ ม ทฤษฎีที ่เ นน การใชห ลัก เหตุผ ล (rational model) ซึ ่ง ไดแ ก ทฤษฏีที่เ น น
ความสําคัญของโครงสราง เชน ทฤษฎีองคการขนาดใหญที่มีรูปแบบหรือการจัดการเชิงวิทยาศาสตร
ซึ่งใหความสําคัญกับหลักเกณฑ หลักเกณฑเหลานี้สวนใหญเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับโครงสราง
2) กลุมทฤษฏีที่เนนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน (natural model) กลุมนี้มีสองสํานักคือสํานัก
มนุษยสัมพันธ (human relation) และสํานักทรัพยากรมนุษย (human resources) ทั้งสองสํานักเนน
แนวความคิดของมนุษยนิยม
3) กลุมทฤษฎีระบบเปด (open system model) กลุมนี้เนนการศึกษาปฏิสัมพันธ ของ
องคการกับสิ่งแวดลอม สํานักนี้เห็นองคการเปนเหมือนสิ่งมีชีวิตซึ่งจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
เพื่อความอยูรอด องคการจึงตองมีการปรับตัวและบูรณาการ เพื่อสนองตอบสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
เพื่อสรางความสําเร็จในการประกอบกิจการ องคการจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
จากการคาดการณของนักวิชาการสวนใหญ จะเห็นไดวา ในอนาคต สภาพแวดลอมภายนอกจะมี
ความไมแนนอนสูงมากยิ่งขึ้น
โดยที่กระทรวงการตางประเทศเปนองคการภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงกับราชการตางประเทศ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานขององคการ จึงเห็น
วากระทรวงการตางประเทศนาจะตองใชแนวคิด กลุมทฤษฎีระบบเปดที่เห็นองคการเปนสิ่งมีชีวิต
และตองปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมจึงจะสามารถอยูรอดได
2.1.2 จากฐานคติ (assumption) วา ทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพย (Asset) นักวิชาการและ
นักปฏิบัติยอมรับโดยทั่วกันวาคนเปนสินทรัพยที่มีคามากที่สุดในองคการ และเปนหนึ่งในปจจัย
หลักในการพัฒนาและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จึงเกิดแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ ซึ่งหมายถึง การบูรณาการกลยุทธขององคการเขากับการคัดเลือกบุคคล การอบรมและ
พัฒนาบุค ลากร และการรัก ษาบุค คลนั้นไวกับ องคก าร กลา วอีก นัย หนึ่ง คื อ เปนการจัดการที่มี
ความชัดเจนในทิ ศทางและกลยุทธ ที่องคการกํา ลังนํ าไปสูการปฏิ บัติ โดยมีการจัดวางบุคลากร
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ที่เหมาะสมกับ ตํา แหนง งาน โดยบุค ลากรดัง กลา วจะตองมีทัศ นคติ ความสามารถ ทัก ษะและ
ความเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ มีแนวทางการพั ฒนาบุคคลเหลานั้นอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายที่สามารถกระตุนใหบุคลากรทุมเท
การทํางานใหกับองคการ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ และมีฝมือไว
กับองคการตลอดไป
ในปจจุบัน การจัดการเริ่มตระหนักถึงการปรับตัว เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
แตก็พบวาบอยครั้งที่องคการสวนใหญมุงตอบสนองเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายนอก แตกลับละเลย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคการเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย
ที่เปลี่ยนแปลงอยางมาก และเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลทําใหเกิดความไมสมดุลในการจัดการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีความ
ลงตัวกับการทํางานที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ในขณะที่สามารถสราง
ใหเกิดพลวัตในการแขงขันไดในเวลาเดียวกัน
กระทรวงการตางประเทศเปนกระทรวงที่มีขาราชการเพียง 1,537 คน โดยเปนสายการทูต
จํานวน 977 คน และสายสนับสนุน 560 คน โดยตองครอบคลุมงานทั่วโลก การจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ เพื่อรุกและรับกับปจจัยภายนอก เพื่อความอยูรอดขององคการจึง เปนเรื่องทาทาย
อยางยิ่ง
2. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 นายสุวิทย เมษินทรีย เขียนใน “เมื่อโลกไมใชใบเดิม” วา พลังขับเคลื่อนจากกระแส
โลกาภิวัตนทําใหโลกกําลังคอยๆ เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เปน “โลกที่คงรูป” เริ่มเกิดการเหลวเยิ้ม
เหมือนขี้ผึ้ง กลายเปน “โลกที่เลื่อนไหล” การเปลี่ยนสถานะดังกลาว นํามาสูการเพิ่มระดับความ
ซับ ซอนและความไมแนนอน ที่ครอบคลุม ทั้งในการทํา ธุรกรรมทางดา นเศรษฐกิจ การดํา เนิน
กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใชประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมของโลก
ในองครวม โลกที่เลื่อนไหลกอใหเกิดโอกาสของการเคลื่อนยายทุน สินคาและบริการ ตลอดจน
ผูคนอยางเสรี และแมประเทศที่พัฒนาแลวจะยังคงรักษาความเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกไวได
แตสัด สว นของประเทศกํา ลัง พัฒ นาในผลผลิต มวลรวมของโลก กํา ลัง เพิ่ม ขึ้น อยา งมีนัย และ
ถูกคาดหมายวาจะล้ําหนาประเทศกําลังพัฒนาแลว ภายในเวลาอีกไมเกินทศวรรษ โดยมีจีน อินเดีย
และประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียเปนตัวจักรสําคัญ กลายเปนปรากฏการณที่เรียกวา The Rise of Asia
โดยคาดการณ ว า ไม เ กิ น ป 2015 GDP ของโลกจะกระจุ ก ตั ว อยู ใ นแถบเอเชี ย ถึ ง ร อ ยละ 45
ขณะเดียวกันภัยคุกคาม ความเสี่ยง และวิกฤติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กับที่คาดวาจะเกิดในทศวรรษหนา
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จะพบว า มีหลายประเด็ นที่ จะยั ง คงสื บ เนื่ อง ได แก การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ การขยาย
อิทธิพลของจีน การพึ่งพาน้ํามัน การขยายตัวของอาวุธสงครามที่ มีการทําลายลางสูง และความ
ยากจนที่แผซานไปทั่วโลก (Global poverty) ซึ่งโลกที่เลื่อนไหลจะทําใหผูคนมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับความเสี่ยง ภัยคุ กคาม วิก ฤติม ากขึ้น เนื่ องจากวิก ฤติไ ดขยับ จาก Local2Local เปน Global2
Global
2.2.2. อเนก เหลาธรรมทัศน เขียนใน“บูรพาภิวัตน:ภูมิรัฐศาสตรและเศรษฐกิจโลกใหม”
วา พลังของประเทศบูรพา ซึ่งรวมถึงอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ญี่ปุน เกาหลีใต ตลอดจนการกาว
เขามาของบราซิล และเม็กซิ โก แอฟริกาใต รัสเซียและตุ รกี ประเทศบู รพาเหลานี้กําลังเขามาแทนที่
สหรั ฐอเมริ กา ซึ่ ง อ อ นแรงจากพิ ษ สงแฮมเบอร เกอร ไ ครซิ ส และยุ โ รปที่ ก า วสู ภาวะถดถอย แม
ประเทศไทยจะตั้งอยูในวงแหวนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย แตความไดเปรียบดานภูมิศาสตร จะไม
เอื้อประโยชนใดๆ เลย หากเราไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2.2.3 นายสุวิทย เมษินทรีย เขียนใน “โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม” วา โลก
หลังสังคมฐานความรู จะเปนโลกที่สัมพันธภาพของผูคนไดแผขยายออกไปจาก Many2Many สู
Mind2Mind โลกหลังสังคมฐานความรูจึงเปนโลกที่เนนในเรื่องกัลยาณมิตรมิใชเพียงแคพันธมิตร
แตเปนโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธของผูคนจากตางคนตางปด ไปสูตางคนตางเปด เปน
โลกที่กาวเลยความคิดของการแขงขันไปสูการรวมรังสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมรังสรรคทาง
สังคม ไมใชการรวมรังสรรคเชิงพาณิชย เพียงอยางเดียว เปนโลกที่ภูมิปญญาไดพัฒนากาวลวง
ปริมณฑลของทรัพยสินทางปญญา สูภูมิปญญามหาชน โลกหลังสังคมฐานความรู เปนโลกที่เปลี่ยน
สังคมมนุษยจากการพึ่งพิงไปสูสองโลกที่เสริมกันระหวางความเปนอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน
2.2.4 George Friedman เขียนใน “The Next Decade” วา การเปลี่ยนแปลงในโลกเปนไป
ดวยความเร็ว บางเหตุการณที่ขยายขอบเขตใหญโตในสื่อและในความคิดของสาธารณชน แตแลวก็
จางหายอยางรวดเร็ว ในทศวรรษหนา สหรัฐอเมริกายังคงมีอํานาจ โดยอาจเปนรูปแบบจักรวรรดิ
หรือรูปแบบสาธารณรัฐ เศรษฐกิจที่รุงเรืองของจีนจะชะลอตัวลง เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในตลาด
ตางประเทศ และสินคาที่จีนผลิต ไดก็ไมสามารถขายใหประชาชนในประเทศซึ่ง ยังยากจนอยู จีน
อาจพยายามคงอัตราการจางงานตามบริษัทตางๆ โดยการใหเงินอุดหนุนธุรกิจ และสนับสนุนให
ธนาคารปลอยกูใหกับบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนการทําลายระบบเศรษฐกิจของจีน ในทศวรรษหนา
จีนจะไมมีทางเลือก นอกจากการเพิ่มกําลังรักษาความปลอดภัยในประเทศ เนื่องจากคนตกงาน
อาจกอความไมสงบ และตองเก็บภาษีเพิ่มจากเมืองชายฝงทะเล รวมทั้งจากชาวจีนที่มีเงิน ซึ่งมีจํานวน
60 ลานคน เพื่อเลี้ยงกองทัพและกระจายรายไดใหกับชาวนา ญี่ปุนจะพยายามคงความเปนประเทศ
อุต สาหกรรมที ่ม ีอํา นาจ โดยการซื ้อ และขายทั ่ว โลก เพื่อ หาแหลง ทรัพ ยากรเพื่อ ขับ เคลื ่อ น
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อุตสาหกรรม ญี่ปุนจะใหความสนใจอยางมากกับปญหาเสนทางการเดินเรือ จากจํานวนคนญี่ปุน
ที่ลดลงเรื่อยๆ ในทศวรรษหนา ญี่ปุนจะเริ่มแสดงอํานาจโดยหาแหลงแรงงานและทรัพยากรจาก
ต า งประเทศ รวมทั้ ง ในจี น ด ว ย อย า งไรก็ ต าม ญี่ ปุ น จะคงมี ค วามสั ม พั น ธ ท างยุ ท ธศาสตร กั บ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย างยิ่งความปลอดภัยในการเดินเรือ จะยังคงอีกนานกวาที่จีนจะทาทาย
สหรัฐอเมริกาดานกองทัพเรือ และในทศวรรษหนา จีนจะไมสามารถขับไลสหรัฐอเมริกาออกจาก
ภูมิภาคได สหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับเกาหลีใตในทศวรรษหนา เพื่อถวงดุลจีนและญี่ปุน
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับออสเตรเลีย ซึ่งพึ่งพาการขนสงสินคาโดยทางเรือ
โดยจะรวมมื อกับสหรัฐอเมริกาในดานตางๆ เพื่อแลกกับ ความปลอดภั ยในเสนทางการเดินเรื อ
สิงคโปรก็เชนกัน ซึ่งตองการสหรัฐ อเมริกาในฐานะตลาด และผูปกปองอธิปไตย สหรัฐอเมริกาจะ
ใหความสําคัญกับ รัสเซีย ซึ่งจะเริ่มมีอํานาจ และตะวันออกกลาง เชนเดียวกับตุรกี และประเทศ
ยุโรปตะวันออกบางประเทศ ปากีสถานจะชวยสหรัฐอเมริกาในสงครามอัฟกานิสถานจนไม
สามารถตอกรกับอินเดีย ทําใหอินเดียมีอิทธิพลในภูมิภาค และอินเดียอาจจะอยากเพิ่มอํานาจใน
คาบสมุ ท รอิ น เดี ย โดยการเพิ่ ม กองทั พ เรื อ ซึ่ ง อาจอาจสร า งความกั ง วลให ส หรั ฐ อเมริ ก า แต
สหรัฐอเมริกาไมยอมเนื่องจากเสนทางเดินเรือในคาบสมุทรอินเดียเปนเสนทางในแปซิฟกสูอาว
เปอรเซีย ซึ่งอุดมไปดวยน้ํามัน ในทศวรรษหนาจะเห็นอินเดียเจริญทางเศรษฐกิจแตไมใชทางความ
มั่นคง
สําหรับสหภาพยุโรปจะไมเปนผูเลนสํา คัญในเวทีโลก เนื่องจากประเทศสมาชิกขาดความ
รวมมือทางการทหาร ซึ่งเปน deep power ยุโรปจะตอสูระหวางความเปนอธิปไตยของชาติกับความ
พยายามที่จะแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ การควบคุมทางเศรษฐกิจหลายประการอาจไมสามารถคงไวหลัง
ทศวรรษนี้ เนื่องจากประเทศเล็กกวาพบวาการควบคุ มเหลานั้นทําใหอยูในสถานะเสียเปรียบ และ
อยูภายใตระบบการจัดการของประเทศที่ใหญกวา วิกฤติเศรษฐกิจทําใหสหภาพยุโรปเกิดความ
สงสัยวาระบบเงินสกุลเดียวดีจริงหรือไม ประเทศบางประเทศอาจออกจากสหภาพยุโรป และบาง
ประเทศอาจไมยอมรับการควบคุมทั้งหมดจากบรัสเซลล อยางไรก็ดี นับวันอํานาจของเยอรมนีจะยิ่ง
ปรากฏ โดยในทศวรรษหน า เยอรมนี จ ะเป น พั น ธมิ ต รกั บ ฝรั่ ง เศสกั บ รั ส เซี ย ในขณะที่
สหราชอาณาจักรจะเขาใกลสหรัฐอเมริกามากขึ้น
2.2.5 Thomas Friedman เขียนใน “The World is Flat” วาศตวรรษที่ 21 คือ ยุคใหมของ
โลกาภิวั ตน ซึ่ง คือ โลกแบน ความหมายคือ ทุ ก คนไม มีแตม ต อในการดํ าเนินธุรกิจแลว เพราะ
เทคโนโลยีไดทําการเชื่ อมทรัพยากร และแหลงความรูทั่วโลกแลว นักบัญชีชาวอินเดียหรือวิศวกร
ซอฟรแวรอินเดียสามารถแบงปนความคิด และแขงขันอยางไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกับคน
อเมริกันหรือยุโรป ผูคนจากจีน ออสเตรเลียหรือคอสตาริกา สามารถนั่งทํางานจากบานในประเทศ
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ตน แต เ สมื อนมี ห อ งทํ า งานติ ดกั น ประเทศเล็ ก จะไม เ สี ย เปรี ย บประเทศใหญ อี ก ต อ ไป เพราะ
เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ทุกคนจะแขงขันกันดวยความสามารถอยางแทจริง โลกเปลี่ยนไป
แลว
2.2.6 Jeff Howe เขียนใน “Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the
Future of Business ” วา ในโลกเครือขายเสมือนจริง ซึ่งผูคนในโลกออนไลนชวยกันสราง
สารานุกรมวิกีพี เดีย สรางเว็บ ไซตคิ วาดอตคอมที่ชวยให คนทั่วโลกสงความชวยเหลือไปยังคน
ยากไร ใ นประเทศที่ ส าม และยั ง สร า งระบบปฏิ บั ติ ก ารลี นุ ก ซ ที่ ทํ า ให ยั ก ษ ใ หญ แ ห ง วงการ
คอมพิวเตอรตองทบทวนนโยบายของตัวเอง เราทุกคนคือ คราวด (crowd) เปนผูสรางสรรคสังคม
ใหมที่ทุกคนเทาเทียมกัน และเปนโลกของผูที่นับถือกันตามความสามารถอยางแทจริง
2.2.7 Siam Intelligence Unit (SIU) รวบรวมบทความและสัมภาษณนักวิชาการของไทยใน
หนังสือ “Transform Thailand” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร เศรษฐกรอาวุโสธนาคารโลกประจํา
ประเทศไทย ใหความเห็นเกี่ยวกับกับดักรายไดปานกลาง ซึ่งประเทศไทยอยูในกลุมนี้ โดยเห็นวา
หากไทยตองการกาวเปนประเทศรายไดสูง จะตองพัฒนารายไดไปทุ กภาคสวน การรวมกลุมทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนบวกสาม มาไดถูกจังหวะพอดี เพราะไทยอาจไมสามารถ
คาขายกับภูมิภาคที่พัฒนาแลวไดเหมือนเดิมอีกตอไป แตเมื่อเอเชียเปนภูมิภาคที่ขยายตัวมากที่สุด
ในโลก ก็ควรคาขายกันเองทั้งสิ้นคาและบริการ จะคาขายกับจี นและอินเดียดวยก็ได SIU เห็นวา
ความทาทายใหมของไทยในทศวรรษหนาคือปจจัยภายนอก ได แก การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลก (global economic shift) และการเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
การเปลี ่ย นแปลงของระบบเศรษฐกิจ โลกคือ การเปลี ่ย นแปลงจากระบบเศรษฐกิ จ ที ่นํ า
โดยสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกมาเปนโลกแบบหลายขั้ว (multi polar) ที่ประเทศเกิดใหมอื่นๆ
เริ่มมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เชน กลุมประเทศ BRICs (Brazil, Russia, India, China)
ที่ ส ะสมความมั่ ง คั่ ง จากเศรษฐกิ จ รู ป แบบใหม ๆ หลายชนิ ด ไม ว า จะเป น พลั ง การผลิ ต ของจี น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องรั ส เซี ย และบราซิ ล เทคโนโลยี และประชากรของอิ น เดี ย และรวมถึ ง
ประเทศเกิดใหมอื่นๆ เชน เม็กซิโก เกาหลีใต อินโดนีเซีย แอฟริกาใต ตุรกี เปนตน ประเทศไทย
ตองเริ่มมองหาตลาดใหมๆ มาทดแทนตลาดประเทศพัฒนาแลวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงิน
โลก โดยตองมองประเทศเกิดใหมเปนทั้งผูรับซื้อสินคาและผูผลิตสินคาให แลวขยับตัวเองไปยังจุด
ที่แตกตางจากคูแขง แตเหมาะกับบริบทของประเทศ รวมทั้งตลาดเกิดใหมอื่นๆ เชน ตะวันออกกลาง
แอฟริกา และอเมริกาใต นอกจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จโลกและการเปนประชาคมอาเซียน
ซึ่งเปนปจจัยใหญสองประการแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคที่จะเกิดในอนาคตอันใกลนี้
ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนผลจากการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในรอบ
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หนึ่งศตวรรษหลัง ทําใหกระแสน้ําในมหาสมุทรเกิดการเปลี่ยนแปลง และสงผลใหเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติตามมาอีกหลายประการ เชนมหาอุทกภัย เมื่อป 2554 จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกระทบไทยโดยตรงแลว หนวยงานดานวางแผนยุทธศาสตรของประเทศตองเตรียมพรอม
กับ การแกป ญหาในระยะยาวดวย สัง คมสูง วัย กลุ ม ประเทศพัฒ นาแลว อยา งยุโรป และญี ่ปุ น
กลายเปนสังคมผูสูงอายุ (ageing society) มานานแลว และประเทศไทยก็เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เชนกัน รัฐตองใชงบประมาณไปกับสวัสดิการของกลุมคนนี้เพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจตองหานวัตกรรม
ทางการผลิตแบบใหมที่ใชแรงงานนอยลง เนนที่ฝ มือมากขึ้น และภาครัฐตองปรับปรุงโครงสราง
ภาษีและงบประมาณ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมประชากรสูงวัยที่จะเพิ่มสัดสวนขึ้น
เรื่อยๆ ภัยความมั่นคงชนิดใหม ภัยคุกคามจะเปลี่ยนจากความมั่นคงแบบเดิมที่เปนความขัดแยง
ระดับสงครามขนาดใหญมาเปนภัยคุกคามแบบใหมๆ (non traditional threat) อยางกอการราย
ขบวนการแบงแยกดินแดน การประทวงจลาจล โรคระบาด ภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติ เชน
ขบวนการมาเฟย การค า มนุ ษย เป นตน ไทยต องเจอกั บป ญหาความไมส งบในจั ง หวั ดชายแดน
ภาคใตที่ยังไมมีทีทาจะสงบในอนาคตอันใกล ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและทรั พยากรธรรมชาติ
การเปดประเทศของจีนซึ่งมีประชากรหลักพันลานคน สงผลใหเศรษฐกิจจีนเติบใหญและตองการ
บริโภคพลังงานทรัพยากรสูงมาก จนเปนเหตุใหราคาน้ํามัน ราคาโภคภัณฑ ราคาอาหารถีบตัวขึ้น
จีนเองก็ ตองแสวงหาแหล ง ทรั พ ยากรใหมๆ ไม ว า จะเปนในเอเชี ย กลาง และแอฟริ ก า หรือการ
ครอบครองทรัพยากรในเขตมหาสมุทร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปนโครงขายอินเตอรเน็ต
อุปกรณพกพาชนิดใหมๆ หรือซอฟแวรที่มีรูปแบบการใชงานหลากหลาย กลายเปนปจจัยสําคัญที่มี
ผลกระทบตอสภาพสังคมอยางมาก รูปแบบการทํางาน สื่อมวลชน การคา การลงทุน จะถูกปฏิวัติ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเริ่ม เห็นความเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมเดิม ๆ ที่ถู กคุกคามจาก
เทคโนโลยีใหมๆ และไมสามารถปรับตัวใหเขากับยุคดิจิตอลได เชน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ภาพยนต
ดนตรี เปนตน สวนวิถีชีวิตของคนยุคใหมก็เปลี่ยนไป การทํางานที่บานไดรับความนิยมมากขึ้ น
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนมาอยูบนอินเทอรเน็ต ชองทางการขายสินคาผานออนไลนกลายเปน
กระแสหลัก การเสพขอมูลจะเปลี่ยนมาอิงกับอินเทอรเน็ตเปนหลัก สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
แบบเกาอยางมาก เหตุการณชุมนุมประทวงในอิหรานเมื่อป ค.ศ.2009 เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเมืองระดับนานาชาติ ซึ่งถูกผลิตซ้ําอีกครั้งในเหตุการณ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ (Arab Spring) เมื่อป ค.ศ. 2011
นายอิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์ เห็นวาจีนมีการเปดประตูการคาดวยเงินหยวนกับหลายประเทศ
อยางตอเนื่อง เงินหยวนอาจเขามามีบทบาทแทนดอลลารได นายสุรศักด ธรรมโม เห็นวาประเทศ
BRICs (Brazil, Russia, India, China) มีสัดสวนการขยายตัวของ GDP โลกมากขึ้นเปนลําดับและ

10
เห็นวากลุมนี้กําลังขึ้นมาเปนอีกแกนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
การปรับ โครงสร า งเศรษฐกิ จไทย SIU เสนอวา การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิจไทยมี
แนวทาง 4 ประการ ไดแก 1) ปรับเศรษฐกิจใหมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคมากขึ้น ทั้งในระดับเล็ก
คือภูมิภาคอาเซียนและระดับใหญคือภูมิภาคเอเชีย โครงสรางเศรษฐกิจไทยแบบเดิมๆ เริ่มอิ่มตัวแลว
และเมื่อผนวกกับกระแสโลกาภิวัตน การเติบโตของประเทศเกิดใหม ทําใหเศรษฐกิจไทยตองเริ่ม
หันมามองออกไปดานนอกประเทศมากขึ้น แนวโนมสําคัญในภูมิภาค 2 ประการที่ไทยสามารถใช
ประโยชนไดอยางดีคือ การผงาดขึ้นของเศรษฐกิจเอเชียในระดับโลก อันมีจีน ญี่ปุน อินเดียเปน
แกนนํา และการรวมประชาคมอาเซียนในป 2015 ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตรที่ดีมากตอ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากตั้งอยูกึ่งกลางระหวาง 3 มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเอเชีย โดยมี
อินเดี ยอยูท างตะวันตก ญี่ ปุนอยู ท างทิศ ตะวันออกเฉีย งเหนื อ และจี นอยู ทางเหนื อ ในสวนของ
อาเซียน ไทยอยูตรงกลางของอาเซียนภาคพื้นทวีป (Mainland ASEAN) ซึ่งประกอบดวยสมาชิกถึง
7 ประเทศ ปจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตรทางบกทําใหการคาและความรวมมือตามแนวชายแดน เกิดขึ้น
ไดงายกวาประเทศที่เปนเกาะอยูในมหาสมุทร (Maritime ASEAN) อยางฟลิปปนส หรืออินโดนีเซีย
มาก ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในภูมิภาคที่สามารถใชประโยชนจากการคาการขนสงทางบก
ไมวาจะเปนถนนหรือทางรถไฟ และการคาทางทะเลระหวางมหาสมุทรอินเดีย -แปซิฟก ไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ถนนและทางรถไฟจะเปนเสนเลือดสําคัญของคาบสมุทรแหลมทอง ผนวกกับ
เงื่อนไขดานกฎหมายและกฎระเบียบที่ผลักดันโดยประชาคมอาเซียน จะทําใหสนามการคาของ
อาเซียนเปลี่ยนไป การคา การลงทุน การขยายฐานการผลิตจะกาวขามพรมแดนความเปนชาติไปยัง
สมาชิกอาเซียน ไทยสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยและทรัพยกรธรรมชาติของประเทศ
เพื ่อ นบา นที ่ย ัง อุด มสมบูร ณ ในขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถขนถา ยสิน คา ผา นชอ งทางใหมๆ เชน
เวียดนามหรื อพมา สําหรั บการขนสงทางทะเล ไทยสามารถทํ าตัวเป นจุดแลกเปลี่ ยนสินค าจาก
ซีกโลกตะวันตก ซึ่งมีอินเดียและเบงกอลเปนคู คาสําคัญ แตยังรวมถึงตะวันออกกลาง แอฟริก า
ยุโรป และเอเชียกลาง กับโลกฝงตะวันออกที่มีสินคาจากญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย 2) ปรับเศรษฐกิจใหมีความสมดุล ลดการพึ่งพิงปจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตัวใดตัวหนึ่ง โครงสรางเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการสงออกมากเกินไป และเปนจุดออนเศรษฐกิจไทย
เสมอยามที่ภาคการสงออกมีปญหา ไทยควรปรับสมดุลโครงสรางเศรษฐกิจใหกระจายความสําคัญ
ไปยังปจจัยอื่นๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันก็กระจายตลาดการสงออกจากกลุมประเทศพัฒนาแลว ไปยัง
กลุมประเทศอื่นๆ เชน กลุมประเทศเกิดใหมอยาง BRICs ในสัดสวนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป และไทยตองเพิ่มความเปนอิสระ (independent) โดยลดการ
พึ่งพิงทรัพยากรจากตางชาติ ที่อาจสรางผลกระทบกรณีทรัพยากรขาดแคลนจากปจจัยตางๆ เชน

11
ภัยธรรมชาติ สงคราม ความขัดแยงทางการเมือง ทรัพยากรที่สําคัญที่ไทยตองพึ่งพิงตัวเองใหไดคือ
พลังงานและอาหาร นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง กลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอการปรับโครงสร างเศรษฐกิจโลกและการปรั บ
โครงสรางเศรษฐกิจไทย เมื่อ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 ความตอนหนึ่งคือ การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไทย เมื่อพิจารณาโครงสรางเศรษฐกิจจะเห็นวาเรากําลังมีขีดจํากัดในยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
ที่เนนการเติบโตดวยการสงออก (export-led growth strategy) เราจะตองเปลี่ยนยุทธศาสตรที่เนน
การเติบโตจากการบริโภคจากตลาดภายใน (domestic consumption growth) แตเราตองไมแคมอง
ในประเทศเรา ตลาดภายในคือเอเชีย เราตองมองระดับภูมิภาค
นายพันศักดิ์ วิญญรัตน อดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสองสมัย คือ รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลาวในงานสัมมนา “Thailand in Transition:
a Historic Challenge and What’s Next” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ความตอนหนึ่งวา อาเซียนจะ
กลายเปนศูนยกลางการระบายสินคาจากประเทศจีนและญี่ปุน ซึ่งจะเปนมหาอํานาจของเอเชียใน
ทศวรรษหน า โดยทั้ ง จี นและญี่ ปุ นกํ า ลั ง มองการสร า งโครงข า ยการคมนาคมในอาเซี ย น ซึ่ ง มี
ประเทศไทยเปนศูนยกลาง ประเทศจีนมีโครงการสรางทางรถไฟจากคุนหมิง ผานพมาและลาว
ลงมาออกทะเลที่ประเทศไทย เปนเสนทางแนวดิ่ง เหนือ -ใต สวนญี่ปุนตองการสรางถนนตัดขวาง
เวียดนามไปยังพมา เพื่อใหสินคาของญี่ปุนลงเรือมาขึ้นฝงที่ดานังหรือโฮจิมินหซิตี้ แลวไปออก
ทะเลฝงมหาสมุทรอิ นเดียที่เมื องทวายของพมา และสงขึ้นเรือขามไปยังเมืองเจนไนของอินเดี ย
ตอไป เมื่อลากถนนและทางรถไฟทั้งสองเสนบนแผนที่ จะไดภาพ “กางเขนหัวคว่ํา” หรือ reversed
cross ซึ่งมีจุดตัดอยูที่ภาคกลางของประเทศไทย
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล กลาวในการสัมมนาหัวขอ “ยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ความตอนหนึ่งวา ทําไมเราไมเปลี่ยนประเทศไทยเปน trader กําไรจาก
manufacturing นอยกวา trading อีก ทั้งนี้ 1) AEC (ASEAN Economic Community) ตองเตรียม
กฎเกณฑใหดีที่สุด เตรียมเปน trader of the region หากไทยไมขยับสวนนี้ สิงคโปรจะเปน trader
ของเอเชีย 2) logistics เสนทางคมนาคมตองสะดวก ถูก ทําใหรถไฟเปนเสนทางคมนาคมดีที่สุด
สําหรับสินคาที่วิ่งในอาเซียน โดยความพรอมในการเปน center อยูที่ไทยแลว
ดร.นิพนธ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เห็นวา
ภาคบริการของไทยเปนภาคที่ออนแอ โดยผลิตภาพการผลิตไมเพิ่มขึ้นเลย ทั้งที่เปนภาคที่มีการ
จางงานมากที่สุด ทั้งธนาคาร คมนาคม การเงิน บริการสวนตัว การทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 40
ของแรงงานทั้งหมด แรงงานสวนใหญมีระดับการศึกษาแคมัธยม เปนการใชแรงงานเข มขนมาก
ทํางานนานและไมคุม สาเหตุหนึ่งคือ มันไมมีการแขงขันก็เลยไมต องพัฒนาตนเอง การเพิ่มคาจาง
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ขั้นต่ําเปน 300 บาท เราตองปรับใหประสิทธิภาพแรงงานใหสอดคลองกับการจาง ดานนายจางก็
ตองเปลี่ยนสินคาที่ผลิต เราจะตองไปแขงขันกับเกาหลีใต มาเลเซีย ไมใชไ ปแขงคาแรงกับเวียดนาม
และลาว สิ่งที่จะเสริมตรงนี้คือการวิจัยและการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีทางการผลิต ซึ่งเรา
สามารถขายไดราคาแพง
2.2.8. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ บรรยายในการอบรมนัก บริหารการทูต รุนที่ 4 (นบท.) เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2555 วา เศรษฐกิจโลกตั้งแตป 2012 จะฟนตัวแบบกระทอนกระแทน GDP ของจีน
และอินเดียมี เพี ยงครึ่งของสหรั ฐอเมริ กา จึงไมอาจขั บเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไดเพีย งพอ สํา หรั บ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา IMF คํานวณวาหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา มีจํานวนรอยละ 100
ของ GDP แมสหรัฐอเมริกาจะบอกวามีรอยละ 80 เทานั้น นอกจากนี้ ตอไปสหรัฐอเมริกามีภาระ
ตองเลี้ย งดูผู สูงอายุใ นยุค Baby Boomer จํานวนมาก ซึ่งจํ าเป นตองใช เงินประกันสั งคมและ
สวัสดิการ ประเทศมีตนทุน ทําใหเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา อาจติดลบตนปหนา สวนจีน การสงออก
ไมดีอยางที่คาด จึงกระทบภาคอสังหาริมทรัพย ซึ่ งก็ตกต่ํากวาที่คิด และกระทบรัฐบาลทองถิ่น
เนื่องจากรัฐบาลจีนไมปลอยกู SME ทําให SME ขาดสภาพคลองในการทําธุรกิจ ทั้งนี้ คาดวา
รัฐบาลจีนจะใชนโยบายการเงิน การคลังกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งหากแรงไป อาจกอใหเกิดเงินเฟอ หรือ
หากไมแรงเทาที่ควร ก็จะทําใหเศรษฐกิจจี นตกต่ํากวาที่คาด สวนอินเดียก็เชนกัน เศรษฐกิจต่ําวาที่
คาด เห็นวา ไทยตองใชประโยชนจาก Greater Mekong Subregion (GMS) พยายามสรางถนน ทาง
รถไฟ การที่พมาเปดประเทศเปนการสรางศักยภาพใหภูมิภาคนี้เปนเขตเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี การ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบานเปนเรื่องสําคัญในระดับรัฐบาล เชน การสรางทาเรือ
ทวาย อาจดึงญี่ปุนมารวมลงทุนดวย เพราะญี่ปุนอยากพัฒนาทาเรือทวาย ประเทศไทยควรตองยึด
ติด GMS เมื่อตองการมองภาพใหญ
2.2.9. นายสันติ กีระนันท จากบริษัท Tris Ratings บรรยายในการอบรมนักบริหารการทูต
รุนที่ 4 (นบท.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยเชื่อวาในแงการเงิน ฮองกง และสิงคโปรมีความ
แข็งแรงที่สุดในโลก ในขณะที่กรีซมี rating ประเทศ เปน ccc ซึ่งต่ํากวากัมพูชาอีก และ S&P ได
downgrade สหรัฐอเมริกาจาก AAA เปน AA+ สําหรับความสามารถในการแขงขัน (competitiveness)
ซึ่งสัมพันธกับลําดับ sovereign ratings นั้น World Economic Forum (WEF) จัดใหไทยอยูอันดับที่
39 จาก 142 ประเทศ ตกลงจากเดิมที่ลําดับที่ 36 ในป 2009 และลําดับที่ 38 ในป 2010 ในขณะที่
เวียดนามอยูอันดับที่ 59 สวนในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดเพื่อการดําเนินธุรกิจ โดย Bloomberg
ประเทศในอาเซียนติดอันดับ ไดแก สิงคโปร(อันดับ 9) มาเลเซีย (อันดับ 32) และเวียดนาม (อันดับ 46)
สําหรับประเทศไทย S&P ระบุอยางชัดเจนวาใหระวังเรื่องการเมืองภายในประเทศ
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2.2.10. ฯพณฯ นาย Guan Mu เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย กลาวในการอบรมนัก
บริหารการทูตรุนที่ 4 ( นบท.) วา จีนกับไทยมีความใกลชิดกันทางภูมิศาสตร มีความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม สนิท ชิ ดเชื้ อทางสายเลื อด และมี ส ายสั ม พันธ ยื นยาวมาแตโ บราณ นอกจากนี ้ ยัง มี
ความสัมพันธที่ใกลชิดในระดับสูง โดยการเยือนไทยของรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ไดมีการลง
นามในบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือ ไดแก ระบบรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศไทย
และที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค ระบบการศึกษาที่ทันสมัยและอุปกรณการศึกษาที่มีเทคโลยีสูง ระบบ
บริ ห ารจั ด การน้ํ า ป อ งกั น น้ํ า ท ว ม น้ํ า แล ง ส ง เสริ ม เกษตรกรรม พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ ง นี้
เอกอัครราชทูตจีน เห็นวา ไมมีอะไรที่ไมเสีย แตเวลาเสียใหเสียนอยที่สุด และโดยที่นักทองเที่ยวจีน
มาเที่ยวไทยปละ 2 ลานคน จีนจึงอยากเห็นไทยมีบทบาทนําในเรื่อง connectivity
2.2.11 จากเอกสารสถิติจํานวนขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ ณ วันที่ 1 เมษายน
2555 ระบุวา กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการ จํานวน 1,537 คน แยกเปนสายการทูต 977 คน
หรือรอยละ 63.57 และสายสนับสนุน จํานวน 560 คน หรือรอยละ 36.43 และจากการประมวล
เอกสารของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับวุฒิ และแขนงวิชาเรียนของสายการทูต พบว า
รอยละ 42 ของขาราชการสายการทูตจบวิชาดานความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร
และการเมืองการปกครอง
รอยละ 26 จบแขนงวิชากฎหมาย
รอยละ 21 จบแขนงวิชาเศรษฐศาสตร
รอยละ 2 จบแขนงวิชายุโรปศึกษา
รอยละ 3 จบเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
รอยละ 2 จบวิชาเอเชียศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา
รอยละ 1 จบจีนศึกษา
รอยละ 1 จบตะวันออกกลางศึกษา
ร อ ยละ 2 จบแขนงอื่ น ๆ เช น รั ส เซี ย ศึ ก ษา แอฟริ ก าศึ ก ษา ลาติ น อเมริ ก าศึ ก ษา
การประชาสัมพันธ การบริหารองคการ ภาษาตางประเทศ เปนตน
แตละป กระทรวงการตางประเทศจะไดรับทุนจากรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง
การตางประเทศ ประมาณปละ 8 ทุน โดยนักเรียนทุนที่กลับมาตั้งแตป 2550 จนถึง 2555 ไดแก
ดานกฎหมาย จํานวน 27 คน เศรษฐศาสตร จํานวน 14 คน ดานความสัมพันธระหวางประเทศ
จํานวน 10 คน รัสเซียศึกษา จํานวน 1 คน ยุโรปศึกษา จํานวน 2 คน ตะวันออกกลางศึกษา จํานวน
5 คน สแกนดิเนเวียศึกษา จํานวน 1 คน เอเชียตะวันออกศึกษา จํานวน 1 คน
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สรุป
1.ในอีก 10 ปขางหนา สหรัฐอเมริกาจะยังคงมีบทบาทสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและความ
มั่นคง แมวาจะเริ่มออนแรงลง เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร และจะยังคงฟนตัวชามาก
จากการที่ ส หรั ฐอเมริ ก าต องใช จา ยเพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก ารและประกั นให กั บ ชาวอเมริ กั น รุ น Baby
Boomer ที่เริ่มแกตัวลง ในดานความมั่นคง สหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับการปกปองความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ (sea lane) ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุน ออสเตรเลีย สิงคโปร ซึ่งการ
ขนสงสินคาตองพึ่งพาเสนทางเดินทางเรือ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับเกาหลีใต
มากขึ้น เพื่อถวงดุลอํานาจของจีนและญี่ปุนในภูมิภาค
2. สหภาพยุโรป จะเริ่มออนแรงลงเนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในกรีซ ที่กระทบไปทั่ว
ทําใหการบริหารที่เปนเอกภาพของสหภาพยุโรปอาจเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยบางประเทศอาจไมยอมรับ
การควบคุมทั้งหมดจากบรัสเซลล ซึ่งรวมถึงความรวมมือทางทหารดวย
3. ประเทศเกิดใหมอื่นๆ จะเขามามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เชน จีน อินเดีย รัสเซีย
บราซิล แอฟริกาใต ตุรกี เกาหลีใต ประเทศในตะวันออกกลาง
4. แมวาจีนจะมี GDP เปนอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2011 แตก็ยังไมถึง
ครึ่งหนึ่งของ GDP สหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจจีนอาจมีปญหาในชวง 10 ปขางหนา นอกจากนี้
กองทัพเรือของจีนก็ยังไมสามารถตอกรกับสหรัฐอเมริกาไดในชวง 10 ปขางหนา อยางไรก็ดี จีนให
ความสําคัญกับ ASEAN Connectivity อยางมาก มองไทยอยางมหามิตรโดยสนับสนุนใหไทยเปน
ศูนยกลาง connectivity และจีนมีแผนการสนับสนุนการสรางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงผานพมา
ลาวและออกทะเลที่ ไ ทย อย า งไรก็ ดี โดยที่ จีนมี ป ระชากรมากเป นอั นดั บ หนึ่ ง ของโลก จึ ง ต อง
แสวงหาทรัพยากรจากตางประเทศอยางเขมขน
5. ญี่ปุนจะยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในโลก แตจะแสวงหาทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของตนอยางเขมขนเชนเดียวกับจีน โดยญี่ปุนสนับสนุนการสรางถนนในอาเซีย น
ภาคพื้นทวีป ตัดขวางจากเวียดนามไปยังพม า ตลอดจนสนับสนุนการสรางทาเรือทวายในพมา
6. อินเดียจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากจํานวนประชากรและเทคโนโลยี แตยัง
ไมเขมแข็งดานความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพเรือ
7. ประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม จะพัฒนามากขึ้น และเริ่มเปนคูแขงของไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เนื่องจากคาแรงงานถูกกวาไทย
8. การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหไทยไดรับประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งกรอบความรวมมือ GMS เนื่องจากเมื่อมองจากภูมิรัฐศาสตรแลว ไทยอยูในจุดศูนยกลาง
ของอาเซียนภาคพื้นทวีป (Mainland ASEAN)
9. เทคโนโลยีใหมๆ เชน โครงขายอินเตอรเน็ ต ซอฟแวรที่มีรูปแบบที่ใชงานหลากหลาย
อุปกรณพกพาใหมๆ ทําใหมีการติดตอกันอยางเลื่อนไหล ไรพรมแดน เปนปจจัยกระทบตอสภาพ
สังคมอยางมาก ทั้งรูปแบบการทํางาน สื่อมวลชน การคา การลงทุน การเคลื่ อนยายแรงงาน การขาย
สินคาแบบออนไลน จะเริ่มเห็นอุตสาหกรรมเดิมๆ เริ่มเสื่อมถอย แตเทคโนโลยีไดกอใหเกิดการ
รวมรังสรรคสังคมของคนทั่วโลกในโลกเสมือนจริงในขณะเดียวกัน เชน การสรางสารานุกรมวิกีพี
เดี ย ระบบปฏิ บั ติการลี นุก ซ ที่ ทุ ก คนในโลกสามารถใชง านได ฟ รี ปรากฏการณ นี้ทํ า ให ค นที่ มี
ความสามารถเทานั้นที่จะไดรับการยอมรับนับถือ อยางไรก็ดี การติดตอกันอยางเลื่อนไหลทําให
ผูคนมีโอกาสสัมผัสภัยคุกคามไดอยางทั่วถึงไปดวย (Global2Global)
10. ปจจัยมหภาคอื่นที่สําคัญในชวงทศวรรษหนา ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งไทยอยูในกลุมเสี่ยง และภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบใหมๆ ที่อาศัยชองโหวของกฎหมาย การพึ่งพาแหลงพลังงานจาก
ภายนอก
2.3. สรุปกรอบแนวความคิด
การจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต องสอดคล องกั บ ป จ จั ย ภายนอก จึ ง จะสามารถขั บ เคลื่ อ น
องคการไดอยางมีประสิทธิผล (บรรลุเปาหมายที่องคการตั้งไว)
ปจจัยภายนอก
Fit (สอดคลอง)
การบริหารทรัพยากรมนุษย

ประสิทธิผล

บทที่ 3
ผลการศึกษา

เพื่อสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นกับองคการ องคการตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ดังนั้น องคการตองมีกลยุทธที่คํานึงถึงสิ่งที่สภาพแวดลอมภายนอกตองการกับสิ่งที่องคการจะตอง
ตอบสนอง ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงกลยุทธที่สะทอนความสั มพันธระหวางเรื่องที่องคการตองการ
กับสิ่งที่จะไดรับจากสภาพแวดลอม
3.1 การวิเ คราะหส ภาพแวดลอ มภายนอก กอ นที่อ งคก ารจะกํ า หนดกลยุท ธ จะตอ ง
ตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อประเมิน โอกาส (opportunities) และขอจํากัดหรือภาวะ
คุกคาม (threats) จากสภาพแวดลอมภายนอก โดย ณ ที่นี้ จะใช “External Strategic Factor Analysis
Summary (EFAS) ของ T.L. Wheelen and J.D Hunger ในการทําสังเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของ
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งมีการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุและจัดทํารายการประเด็นดานโอกาสและดานขอจํากั ดตางๆ รายการละ
5 – 10 ประเด็น กรอกลงในคอลัมนที่ 1]
ขั้นตอนที่ส อง ถวงน้ํา หนัก ของประเด็นแตละประเด็นแลวกรอกลงในคอลัม นที่ 2] โดย
กําหนดใหมากที่สุดมีน้ําหนัก 1.0 ไปจนถึงไมสําคัญเลย มีน้ําหนัก 0.0 ทั้งนี้ โดยพิจารณาวาประเด็น
เหลานั้นมีผลกระทบตอฐานะเชิงกลยุทธขององคการเพียงใด ประเด็นที่มีน้ําหนักมากที่สุดก็จะถือวามี
ระดับความสําคัญสําหรับฝายบริหารมากที่สุดดวย ผลรวมของน้ําหนักทั้งหมดตองเปน 1.00
ขั้นตอนที่สาม ใหคะแนนแตละประเด็นในคอลัมน ที่ 3] เรียงตามลําดับจากคะแนน สูงสุด = 5
สูง = 4 ปานกลาง=3 ต่ํา = 2 และต่ํามาก = 1 ซึ่งคะแนนเหลานี้คิดจากการที่ฝายบริหารพยายาม
ตอบสนองตอสภาพแวดลอม ระดับคะแนนนี้ถือเปนดุลยพินิจของผูวิเคราะห
ขั้นตอนที่สี่ คูณน้ําหนักในคอลัมนที่ 2] กับคะแนนในชองที่ 3] แลวกรอกลงในคอลัมนที่ 4]
ขั้ นตอนที่ ห า บั นทึ ก ข อพิ จารณาเพื่ อ ชี้ แสดงถึ ง เหตุ ผลว า ทํ า ไมจึ ง เลื อกประเด็ น นั้ นๆ ใน
คอลัมนที่ 5]
ขั้นตอนที่หก รวมน้ําหนักคะแนนในคอลัมนที่ 4] ซึ่งคะแนนรวมนี้จะชวยทําใหเห็นวาจาก
น้ําหนักคะแนนเต็ม 5.00 กิจการของตนตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดดีเพียงใด
สําหรับการวิเคราะหปจจัยของสภาพแวดลอมภายนอกของกระทรวงการตางประเทศใน 10
ป ขางหนา โดยใช “External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) สรุปผล ดังนี้
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1] ปจจัยเชิงกลยุทธภายนอก 2] น้ําหนัก 3] คะแนน 4] น้ําหนักคะแนน 5] ขอพิจารณา
1

2

โอกาส (Opportunities)
☐ ในอีก 10 ปขางหนา สหรัฐอเมริกาจะ .05
ยังคงมีบทบาทสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง
☐ ประเทศเกิดใหมอื่นๆ จะเขามามี
.05
บทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เชน จีน
อินเดีย รัสเซีย บราซิล แอฟริกาใต ตุรกี
เกาหลีใต ประเทศในตะวันออกกลาง
☐ จีนใหความสําคัญกับ ASEAN
Connectivity อยางมาก มองไทยอยางมหา .10
มิตรโดยสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลาง
connectivity
☐ ญี่ปุนจะยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจใน
.10
โลก โดยจะแสวงหาทรัพยากรเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของตนอยางเขมขน
เชนเดียวกับจีน ญี่ปุนสนับสนุนการสราง
ถนนในอาเซียนภาคพื้นทวีป ตัดขวางจาก
เวียดนามไปยังพมา ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางทาเรือทวายในพมา
☐ การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
.20
อาเซียนทําใหไทยไดรับประโยชนมากที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบความรวมมือ GMS
เนื่องจากเมื่อมองจากภูมิรัฐศาสตรแลว ไทย
อยูในจุดศูนยกลางของอาเซียนภาคพื้นทวีป
(Mainland ASEAN)

3

5

4

3

0.15 สหรัฐฯ จะยังคงเปนตลาดรองรับ
สินคาไทย และรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ

1

0.05 สินคาไทยมีตลาดใหมๆ ที่
หลากหลายมากขึ้น เปนกระจาย
ความเสี่ยง

5

0.5

5

0.5

จีนมีอํานาจทางเศรษฐกิจในโลก
มีเงินสํารองจํานวนมากที่พรอม
สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสของไทย และเปนตลาด
รองรับสินคาไทยที่ใหญมาก
ญี่ปุนจะคงการลงทุนในไทย และ
เปนตลาดสงออกสําคัญของไทย
และสนับสนุนไทยในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส

3

จะมีการรวมตัวเปนประชาคม
0.6 เศรษฐกิจอาเซียนป 2015 ระบบ
ถนนมีการตัดผานแลว โดยไทย
เปนสี่แยกอินโดจีน
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ขอจํากัด (Threats)
☐ สหภาพยุโรป จะเริ่มออนแรงลง
เนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในกรีซ ที่
กระทบไปทั่ว ทําใหการบริหารที่เปน
เอกภาพของสหภาพยุโรปอาจเริ่ม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงความรวมมือทาง
ทหารดวย

.05

5

0.25 สินคาไทยสูญเสียตลาดสงออก
สําคัญ เปนผลดานลบ

☐ประเทศเพื่อนบานจะพัฒนามากขึ้น และ
เริ่มเปนคูแขงของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เนื่องจาก
คาแรงงานถูกกวาไทย
☐เทคโนโลยีใหมๆ เชน โครงขาย
อินเตอรเน็ต ซอฟแวรที่มีรูปแบบที่ใชงาน
หลากหลาย อุปกรณพกพาใหมๆ ทําใหมี
การติดตอกันอยางเลื่อนไหล ไรพรมแดน
เปนปจจัยกระทบตอสภาพสังคมอยางมาก
รวมทั้งทําใหผูคนมีโอกาสสัมผัสภัยคุกคาม
ไดอยางทั่วถึงไปดวย (Global2Global)

.15

2

0.3 เรื่องที่ตองระวัง

.10

1

0.1

☐ปจจัยมหภาคอื่นที่สําคัญในชวงทศวรรษ
หนา ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย
การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบใหมๆ ที่
อาศัยชองโหวของกฎหมาย การพึ่งพาแหลง
พลังงานจากภายนอก

.10

1

0.1 เปนผลดานลบ

☐จีนและญี่ปุนจะแสวงหาทรัพยากรอยาง
เขมขน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตน

.10

4

0.4 เปนเรื่องที่ตองระวัง

รวม

1.00

2.95

เปนผลดานบวก
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Source: T.L. Wheelen and J.D Hunger, “External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS).”
Strategic Management, 5th edition (New York: Addison-wesley, 1996.)
สรุ ป จากการวิ เคราะห ส ภาพแวดล อมภายนอก และการจั ดลํ า ดั บความสํ า คั ญ จากตัวเลข
น้ําหนักในคอลัมนที่ 2 เรียงลําดับจากมากไปหานอยเห็นวา ประเด็นใน 10 ปขางหนา เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก
1) การรวมตั ว เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นทํ า ให ไ ทยได รั บ ประโยชน ม ากที่ สุ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบความรวมมือ GMS เนื่องจากเมื่อมองจากภูมิรัฐศาสตรแลว ไทยอยูในจุด
ศูนยกลางของอาเซียนภาคพื้นทวีป (Mainland ASEAN)
2) ประเทศเพื่อนบานจะพัฒนามากขึ้น และเริ่มเปนคูแขงของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เนื่องจากคาแรงงานถูกกวาไทย
3) จีนให ความสําคัญกับ ASEAN Connectivity อยา งมาก มองไทยอยางมหามิตรโดย
สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลาง connectivity
4) ญี่ปุนจะยั งคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในโลก โดยจะแสวงหาทรัพยากรเพื่อขั บเคลื่อน
อุตสาหกรรมของตนอยางเขมขนเชนเดียวกับจีน ญี่ปุนสนับสนุนการสรางถนนในอาเซียนภาคพื้น
ทวีป ตัดขวางจากเวียดนามไปยังพมา ตลอดจนสนับสนุนการสรางทาเรือทวายในพมา
5) เทคโนโลยี ใหมๆ เชน โครงขายอินเตอรเน็ ต ซอฟแวรที่มีรูปแบบที่ใชงานหลากหลาย
อุปกรณพกพาใหมๆ ทําใหมีการติดตอกั นอยางเลื่อนไหล ไรพรมแดน เปนปจจัยกระทบตอสภาพ
สังคมอยางมาก รวมทั้งทําใหผูคนมีโอกาสสัมผัสภัยคุกคามไดอยางทั่วถึงไปดวย (Global2Global)
6) ปจจัยมหภาคอื่นที่สําคัญในชวงทศวรรษหนา ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบใหมๆ ที่อาศัยชองโหวของกฎหมาย การพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอก
7) จีนและญี่ปุนจะแสวงหาทรัพยากรอยางเขมขน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตน
8) ในอีก 10 ปขางหนา สหรัฐอเมริกาจะยังคงมีบทบาทสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและความ
มั่นคง
9) ประเทศเกิดใหมอื่นๆ จะเขามามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เชน จีน อินเดีย รัสเซีย
บราซิล แอฟริกาใต ตุรกี เกาหลีใต ประเทศในตะวันออกกลาง
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10) สหภาพยุโรป จะเริ่มออนแรงลงเนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในกรีซ ที่กระทบไปทั่ว
ทําใหการบริหารที่เป นเอกภาพของสหภาพยุโรปอาจเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงความรวมมือทาง
ทหารดวย
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
กระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน โดยสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
และจัดสงแบบสอบถามไปยังขาราชการในปจจุบัน
จากการสั มภาษณ ผูบ ริหาร ผูบ ริหารเห็นความสํ าคั ญของคนในองคก ร โดยเห็ นว าคนคื อ
ผูดําเนินบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักดานการตางประเทศของไทย
อยางไรก็ดี โดยที่คนในกระทรวงการตางประเทศมีนอย ในขณะที่งานดานการตางประเทศขยายตัว
มากขึ้นทั้งภายนอกและภายใน คนในกระทรวงการตางประเทศจึงตองมีความเหมาะสมในการเปน
generalist และ specialist และจําเปนตองตองมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหขาราชการกระทรวง
การตางประเทศเปนที่ยอมรับของหนวยงานอื่น คุณสมบัติสําคัญที่ตองมีคือ จิตสํานึกการบริก าร
(service mind) เพราะการตางประเทศเกี่ยวของกับทุกภาคสวนของสังคมไทยเชนกัน
สําหรับการคัดเลือก ตองใหความสําคัญอยางมากเพราะเป นการจางคนในระยะยาว โดยเห็น
วาตองใหคนมีความหลากหลาย เพราะงานของกระทรวงการตางประเทศมีหลายมิติ ตองเขากับงาน
ทั้งระหวางประเทศและภายในประเทศ นักเรียนทุนมีความสําคัญแตไมจําเปนตองจบดอกเตอร เพราะ
อาจมีปญหาการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมกระทรวงการตางประเทศ เนื่องจากเขารับราชการอายุมาก
แลว
เรื่องการพัฒนาคน ผูบริหารมองวา คนตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา ตองเนนการพัฒนาการ
การทํางานเปนทีมไมใชวิชาการอยางเดียว และมองวาความเชี่ยวชาญสามารถพัฒนาไดจากการทํางาน (onthe-job training) พื้นฐานของขาราชการกระทรวงการตางประเทศควรเปน generalist แตอาจพัฒนาเปน
specialist เมื่อมองเห็นความถนัด หรือจุดแข็งหลังทํางานไปแลวระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตองใชประโยชนจาก
จุดแข็งดังกลาวอยางเต็มที่ เชื่อวา ทุกคนมีศักยภาพ แตองคกรจะมองเห็นและใชศักยภาพนั้นหรือไม การ
หมุนเวียนงานมีความสําคัญในการพัฒนา โดยขาราชการควรตองเรียนรูงานอยางรอบดาน
การรักษาคน โดยที่คนในกระทรวงการตางประเทศจะอยูกันระยะยาว ขวัญกําลังใจเปนเรื่ อง
สําคัญ จึงตองใหความสําคัญกับขวัญกําลังใจของขาราชการ ตองใหขาราชการเห็นชัดเจนกวานี้วาเขา
จะเกษียณในฐานะเอกอัครราชทูต การออกประจํา การก็ตองชัดเจน เพราะขาราชการเสีย สละให
กระทรวงการตางประเทศมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานครอบครัว และขาราชการตองบริหารชีวิต
สวนตัวอยางเปนระบบกวานี้ การทํางานตองทําแบบมีคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมขององคกรมีความสําคัญ
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โดยเห็นวา วัฒนธรรมของกระทรวงการตา งประเทศควรเปนวัฒนธรรมแบบครอบครัว (family)
ทั้งในกระทรวงการตา งประเทศและในสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ วัฒนธรรมเชนนี้
ตองมีพื้นฐานจากการทํางานเปนทีม (Team work) นอกจากนี้ ยังเห็นวาผูบริหารของกระทรวง
การตางประเทศควรเปนลูกหมอที่ผานการฝกฝนมาอยางเขมขนตั้งแตแรกเขา
สําหรับการจัดสงแบบสอบถาม ไดจัดสงแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และไดรับการตอบ
กลับ จํานวน 170 ชุด ในการวิเคราะหครั้งนี้ ผูทําการศึกษาไดจัดแยกการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ระดับ
เพื่อเพิ่มความละเอียดของขอมูลไดแก ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ และ
เจาหนาที่สายสนับสนุน ทั้งนี้ จะรวมขาราชการทุกสายงาน สรุปผล ดังนี้
ก. ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 26 คน
ตารางที่ 1
รายการขอมูล
รอยละ
1. เพศ
ชาย
40
หญิง
60
2. อายุ
41-50
60
51-60
40
3.จบการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรี
20
ปริญญาโท
80
เมื่ อสอบถามว า เขามองผู บ ริ หารองค ก ารว าเห็ นความสํ า คั ญของคนในองค ก ารมากที่ สุ ด
หรือไม และคําถามวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารคนในกระทรวงการตางประเทศมาก
ที่สุดหรือไม ปรากฏวา ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษสวนมาก จํานวนรอยละ 53 จะเห็นดวยใน
คําถามแรกแตกลับเห็นดวยนอยในคําถามที่สอง
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของความคิดเห็นวาผูบริหารสูงของกระทรวงการตางประเทศ เห็น
ความสําคัญของขาราชการมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงการตางประเทศ
เห็นความสําคัญ
2. ขาราชการรูสึกวาผูบริหารเห็น
ความสําคัญของการบริหาร
คนในกระทรวงการตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
4

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
4

ไมตอบ

53

เห็นดวย
นอย
35

0

13

51

5

31

4

ความคิ ด เห็ น ของข า ราชการชํ า นาญการพิ เ ศษแง ค วามเป นกั น เอง ความยื ด หยุ น ในการ
ปฏิบัติงาน และความรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ เปนเหมือนบานและผูบังคับบัญชาเสมือนคน
ใกลชิดที่อยูในครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนคําถามวารูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกระทรวง
การตางประเทศ พบวา ขาราชการชํานาญการพิเศษสวนมากจะเห็นดวย ในจํานวน รอยละ 65 รอยละ
50 และรอยละ 61 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 รอยละของความคิดเห็นที่พนักงานมีตอผูบริหารระดับสูงและองคการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1.ผูบริหารสูงสุดของกระทรวง
การตางประเทศมีความเปนกันเอง
และยืดหยุนในการทํางาน
2.ทานมีความรูสึกวากระทรวง
การตางประเทศ เปนเหมือนบาน
และผูบังคับบัญชา เสมือนคนใกลชิด
ที่อยูในครอบครัวเดียวกัน
3.ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งของกระทรวง
การตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
15

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ

65

เห็นดวย
นอย
20

4

50

35

11

0

27

61

8

0

4

0
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ตอความเห็นของขาราชการระดับชํานาญการพิเศษเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดเห็นวา
ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับตัวขาราชการหรือไม พบวาสวนมากเห็นดวยมากที่สุดถึงรอยละ 58
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของความคิดเห็นที่วาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับ ขาราชการ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
รายการ มากที่สุด
ทานรูสึกวาความสําเร็จของกระทรวง
58
การตางประเทศ ขึ้นอยูกับตัว
ขาราชการ

เห็นดวย
15

เห็นดวย
นอย
27

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ
0

ดวยความเปนองคการภายใตระบบราชการ กระทรวงการตางประเทศ จึง มีระบบการรวม
ศูนยอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ ตอคําถามเรื่องการกระจายอํานาจใหกับขาราชการมากขึ้น
และการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษสวนใหญรอยละ 40 เห็นวาควรมีการเพิ่มอํานาจใหกับ
ขาราชการ และรอยละ 46 เห็นดวยมากที่สุดและรอยละ 50 เห็นดวยวาการตัดสินใจสวนใหญมาจาก
ระดับบน
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการตัดสินใจและการเพิ่ม
อํานาจใหขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวากระทรวงการ
ตางประเทศควรเนนการเพิ่มอํานาจ
ใหกับขาราชการ
2. ทานรูสึกวาการตัดสินใจสวนใหญ
มาจากระดับบน

เห็นดวย
มากที่สุด
9

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
32

ไมตอบ

40

เห็นดวย
นอย
16

46

50

4

0

0

3

24
ตอความเห็นเรื่องการหมุนเวียนงาน (rotation) เพื่อเพิ่มประสบการณใหรอบดาน และความ
เพียงพอในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ พบวา ขาราชการระดับชํานาญการพิ เศษเห็นดวยวาควรมีการ
หมุนเวียนงาน (rotation) เพื่อเพิ่มประสบการณใหรอบดาน และเห็นดวยวามีการฝกอบรมที่เพียงพอ
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการหมุนเวียนงาน (rotation) และ
ความเพียงพอในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานเห็นวาการ rotation เปน
การเพิ่มประสบการณการทํางาน
ใหรอบดานยิ่งขึ้น
2. ทานรูสึกวาไดรับการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานอยาง
เพียงพอ

เห็นดวย
มากที่สุด
34

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ

62

เห็นดวย
นอย
4

4

50

27

11

8

0

ดานความพึงพอใจในสภาพการทํางานในปจจุบัน ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษเห็นดวยวาสภาพการทํางานในปจจุบันมีสภาพที่พึงพอใจ
แตกลับเห็นดวยนอยวามีความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ตารางที่ 7 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจกับสภาพการทํางานในปจจุบันกับ
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกพึงพอใจกับสภาพ
การทํางานในปจจุบัน
2. ทานรูสึกวามีความสมดุลระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว

เห็นดวย
มากที่สุด
9

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
1

ไมตอบ

47

เห็นดวย
นอย
12

4

25

59

12

0

31
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สําหรับคําถามในเรื่องความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน และความรูสึกวาได
ใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ขาราชการะดับชํานาญการพิเศษเห็นดวยวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจนและเห็นดวย
วาไดใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ตารางที่ 8 แสดงรอยละความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจนและการใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวามีความกาวหนาใน
อาชีพอยางชัดเจน
2. ทานรูสึกวาไดใชความรู
ความสามารถในการทํางาน
อยางเต็มที่

เห็นดวย
มากที่สุด
0

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
19

ไมตอบ

54

เห็นดวย
นอย
19

12

69

15

4

0

8

ในแงการบริหารองคการ วา เหตุผลของผูบริหารในการประชุมขาราชการ คืออะไร โดยมี
ตัวเลือก ไดแก การแกปญหางาน วางแผน กําหนดงาน และชี้แจงทําความเขาใจ
พบวา ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ เห็นวา ผูบริหารจัดประชุม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
มากเปนอันดับแรก จํานวน รอยละ 38 กําหนดงานและวางแผนมีคะแนนเทากันคือรอยละ 23 และ
แกปญหางานรอยละ 16
ตารางที่ 9 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของผูบริหารในการจัดประชุม
รายการ
1. การแกปญหางาน
2. วางแผน
3. กําหนดงาน
4. ชี้แจงทําความเขาใจ

รอยละ
16
23
23
38
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สําหรับแนวทางการแกปญหาของผูบริหารเมื่อความคิดเห็นไมตรงกัน มี ความสืบเนื่องจาก
การจัดองคการในลักษณะระบบราชการที่รวมศูนย
ขา ราชการระดั บ ชํา นาญการพิ เศษสวนมากถึง ร อยละ 90 จึง เห็ นว าเมื่ อมี ป ญหาเกิ ดขึ้ น
ผูบริหารสูงสุดจะตัดสินใจ
ตารางที่ 10 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาของผูบริหารเมื่อมีความคิดเห็นไม
ตรงกัน
รายการ
1. ตัดสินใจตามเสียงสวนใหญ
2. ใชผูบริหารสูงสุดตัดสินใจ
3. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น

รอยละ
2
90
8

ปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด เรียงตามลําดับความสําคัญในทัศนะของ
ขาราชการ
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ เลือกการไดรับการยอมรั บจากผูบังคับบัญชาเปนปจจัย
อันดับ 1 จํานวนรอยละ 26 รองลงมาไดแก การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางเปนธรรม และงาน
ทาทาย จํานวนรอยละ 22 เทา กัน สวนในอันดับที่ 2 รอยละ 23 ก็เลื อกปจจัยการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาอีก สวนอันดับที่ 3 รอยละ 19 เห็นวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรมเปนปจจัย
ที่ทําใหอยากทํางาน
ตารางที่ 11 แสดงรอยละของปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด
ปจจัย
- สถานที่ทํางานทันสมัย
- เครื่องมือทันสมัย
- งานทาทาย
- ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรม
- ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถเกี่ยวกับงาน
- ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ

เลือกอันดับ เลือกอันดับ เลือกอันดับ
1
2
3
0
0
0
0
0
0
22
0
0
22
12
19
8
12
7
0
17
30
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- ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
- ไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน
- ไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน
- มีอิสระในการปฏิบัติงาน
- กระทรวงการตางประเทศ มีการอบรมอยางสม่ําเสมอ
-กระทรวงการตางประเทศ มีทุนการศึกษาสนับสนุน

26
8
14
0
0
0

23
12
12
12
0
0

11
15
7
11
0
0

สําหรับเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศนานๆ ขาราชการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเหตุผลว า เพราะมีความรักและความเชื่อมั่นในกระทรวงการตางประเทศ
โดยเลือกเปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 31 สวนอันดับ 2 เลือกความมั่นคงในงานและการที่กระทรวงการ
ตางประเทศใหความสําคัญกับบุคลากรในจํานวนเทากันคือรอยละ 19 สวนอันดับ 3 ที่ขาราชการ
ระดับชํานาญการพิเศษเลือกโดยสวนมากคือ การมีโอกาสกาวหนา ความมั่นคงในงาน และการที่
กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับบุคลากร
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวง
การตางประเทศนานๆ
ปจจัย
- การมีสวัสดิการดี
- การใหผลตอบแทนเปนเงิน
- การมีโอกาสกาวหนา
- การเลื่อนตําแหนง
- การพัฒนาความรูของบุคลากรตลอดเวลา
- การมีความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน
- การมีความรักและความเชื่อมั่นในกระทรวง
การตางประเทศ
- ความมั่นคงในงาน
- การทํางานที่ทาทายกับความรูและประสบการณ
- การที่กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญ
กับบุคลากร

เลือกอันดับ เลือกอันดับ เลือกอันดับ
1
2
3
5
0
0
0
5
11
20
15
19
0
11
4
0
0
8
4
11
8
31
15
8
16
9
19

19
5
19

19
4
19

28
ในทัศนคติของขาราชการ เหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษเห็นวาเปนเพราะมีโอกาสใชความรู โดยเลือกเปนอันดับหนึ่งถึง
รอยละ 35 และเลือกขอนี้เปนอันดับสองถึงรอยละ 27 สวนอันดับสาม เลือกเหตุผลดานความมั่นคง
ตารางที่ 13 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ปจจัย
มีชื่อเสียง
มั่นคง
เงินเดือนสูง
ภาพพจนดี
มีโอกาสใชความรู
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา

เลือกอันดับ 1 เลือกอันดับ 2 เลือกอันดับ 3
8
15
5
11
23
32
4
0
9
23
4
12
35
27
5
0
4
0
11
23
25
8
4
12

สวนคําถามสุดทาย ไดถามขาราชการวามีแผนจะลาออกหรือไม
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษรอยละ 58 ตอบวา ไม ในขณะที่ รอยละ 31 ตอบไมแนใจ
ตารางที่ 14 แสดงรอยละของคําตอบวาขาราชการมีแผนจะลาออกหรือไม
รายการ
ทานมีแผนจะลาออกหรือไม

ใช
11

ไม
58

ไมแนใจ
31

29
ข.ขาราชการระดับชํานาญการ จํานวน 64 คน
ตารางที่ 1
รายการขอมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
3. จบการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รอยละ
30
70
7
43
44
6
9
87
4

เมื่ อสอบถามว าเขามองผู บริ หารองค การว า เห็ นความสํ าคั ญของคนในองค การมากที่ สุ ด
หรือไม และคําถามวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารคนในกระทรวงการตางประเทศมาก
ที่สุดหรือไม ปรากฏวา ขาราชการระดับชํานาญการเห็นดวย จํานวนถึงรอยละ 50 ในคําถามแรก
และเห็นดวยรอยละ 64 ในคําถามที่สอง
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของความคิดเห็นวาผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
เห็นความสําคัญของขาราชการมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
การตางประเทศ เห็นความสําคัญ
ของขาราชการ
2. ทานรูสึกวาผูบริหารเห็น
ความสําคัญของการบริหารคนใน
กระทรวงการตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
3

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
9

ไมตอบ

50

เห็นดวย
นอย
34

6

20

47

22

5

4

30
ความคิดเห็นของขาราชการชํานาญการแงความเปนกันเอง ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
และความรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ เปนเหมือนบานและผูบังคับบัญชาเสมือนคนใกลชิ ดที่อยู
ในครอบครั ว เดี ย วกั น ตลอดจนคํ า ถามว า รู สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระทรวงการ
ตางประเทศ พบวา ขาราชการชํานาญการสวนมากจะเห็นดวย ในจํานวน รอยละ 65 รอยละ 40 และ
รอยละ 54 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 รอยละของความคิดเห็นที่ขาราชการมีตอผูบริหารระดับสูงและองคการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารสูงสุดของกระทรวง
การตางประเทศ มีความเปนกันเอง
และยืดหยุนในการทํางาน
2. ทานมีความรูสึกวากระทรวง
การตางประเทศ เปนเหมือนบาน
และผูบังคับบัญชาเสมือนคนใกลชิด
ที่อยูในครอบครัวเดียวกัน
3. ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งของกระทรวง
การตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
9

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
3

ไมตอบ

65

เห็นดวย
นอย
20

3

40

37

14

6

17

54

16

5

8

3

ตอความเห็นของขาราชการระดับชํานาญการเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดเห็ นวา
ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับตัวขาราชการหรื อไม พบวาสวนมากเห็นดวยรอยละ 46 และเห็น
ดวยมากที่สุดรอยละ 43
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของความคิดเห็นที่วาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับ ขาราชการ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
รายการ มากที่สุด
ทานรูสึกวาความสําเร็จของกระทรวง
43
การตางประเทศ ขึ้นอยูกับตัว
ขาราชการ

เห็นดวย
46

เห็นดวย
นอย
9

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ
2

31
ดวยความเปนองคการภายใตระบบราชการ ซึ่งเปนองคการภายใตระบบราชการ มีระบบการ
รวมศูนยอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ ตอคําถามเรื่องการกระจายอํานาจใหกับขาราชการมากขึ้น
และการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ขาราชการระดับชํานาญการสวนใหญรอยละ 48 เห็นวาควรมีการเพิ่มอํานาจใหกับขาราชการ
และรอยละ 50 เห็นดวย วาการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอ เรื่องการตัดสินใจและการเพิ่ม
อํานาจใหขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ
ควรเนนการเพิ่มอํานาจใหกับขาราชการ
2. ทานรูสึกวาการตัดสินใจสวนใหญมา
จากระดับบน

เห็นดวย
มากที่สุด
13

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
2

ไมตอบ

48

เห็นดวย
นอย
25

46

50

4

0

0

12

ตอความเห็ นเรื่องการ rotation เพื่ อเพิ่ม ประสบการณใหรอบดา น และความเพี ยงพอในการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
พบวา ขาราชการระดับชํานาญการเห็นดวยวาควรมีการ rotation เพื่อเพิ่มประสบการณให
รอบดาน และเห็นดวยนอยวามีการฝกอบรมที่เพียงพอ
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการหมุนเวียนงาน (rotation) และ
ความเพียงพอในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานเห็นวาการ rotation เปนการเพิ่ม
ประสบการณการทํางานใหรอบดานยิ่งขึ้น
2. ทานรูสึกวาไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการทํางานอยางเพียงพอ

เห็นดวย
มากที่สุด
22

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
1

ไมตอบ

65

เห็นดวย
นอย
12

5

24

43

26

2

0

32
ดานความพึงพอใจในสภาพการทํางานในปจจุบัน ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว ขาราชการระดับชํานาญการเห็นดวยวาสภาพการทํางานในปจจุบันมีสภาพที่พึงพอใจ แต
กลับเห็นดวยนอยวามีความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ตารางที่ 7 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจกับสภาพการทํางานในปจจุบันกับความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกพึงพอใจกับสภาพการทํางาน
ในปจจุบัน
2. ทานรูสึกวามีความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว

เห็นดวย
มากที่สุด
2

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
11

ไมตอบ

46

เห็นดวย
นอย
38

3

22

50

23

2

3

สําหรับคําถามในเรื่องความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน และความรูสึกวาได
ใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ขาราชการะดับชํานาญการเห็นดวยนอยที่สุดวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจนและเห็น
ดวยวาไดใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ตารางที่ 8 แสดงร อ ยละความเห็ น ว า มี ค วามก า วหน า ในอาชี พ อย า งชั ด เจนและการใช ค วามรู
ความสามารถอยางเต็มที่
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวามีความกาวหนาในอาชีพ
อยางชัดเจน
2. ทานรูสึกวาไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานอยางเต็มที่

เห็นดวย
มากที่สุด
4

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
37

ไมตอบ

17

เห็นดวย
นอย
34

6

59

23

6

6

8
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ในแงการบริหารองคการ วา เหตุผลของผูบริหารในการประชุมขาราชการ คืออะไร โดยมี
ตัวเลือก ไดแก การแกปญหางาน วางแผน กําหนดงาน และชี้แจงทําความเขาใจ
พบวา ขาราชการระดับชํานาญการ เห็นวา ผูบริหารจัดประชุม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
มากเปนอันดับแรก จํานวน รอยละ 56 กําหนดงานและวางแผนมีคะแนน 15 รอยละ 19 ตามลําดับ
และแกปญหางานรอยละ 10
ตารางที่ 9 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของผูบริหารในการจัดประชุม
รายการ
1. การแกปญหางาน
2. วางแผน
3. กําหนดงาน
4. ชี้แจงทําความเขาใจ

รอยละ
10
19
15
56

สําหรับแนวทางการแกปญหาของผูบริหารเมื่อความคิดเห็นไมตรงกัน มีความสืบเนื่องจากการจัด
องคการในลักษณะระบบราชการที่รวมศูนย
ขาราชการระดับชํานาญการสวนมากรอยละ 66 เห็นวาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ผูบริหาร
สูงสุดจะตัดสินใจ
ตารางที่ 10 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาของผูบริหารเมื่อมีความคิดเห็นไม
ตรงกัน
รายการ
1. ตัดสินใจตามเสียงสวนใหญ
2. ใชผูบริหารสูงสุดตัดสินใจ
3. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น

รอยละ
8
66
26

ปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด เรียงตามลําดับความสําคัญในทัศนะของ
ขาราชการ

34
ขาราชการระดับชํานาญการ เลือกผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรมเปนปจจัยอันดับ 1
จํานวนรอยละ 24 รองลงมาไดแก งานที่ทาทาย จํานวนรอยละ 18 สวนในอันดับที่ 2 รอยละ 24
เลือกปจจัยผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถเกี่ยวกับงาน สวนอันดับที่ 3 รอยละ 22 ก็ยังเลือก
ปจจัยผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
ตารางที่ 11 แสดงรอยละของปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด
ปจจัย
- สถานที่ทํางานทันสมัย
- เครื่องมือทันสมัย
- งานทาทาย
- ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรม
- ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับงาน
- ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
-ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
-ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา
- ไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน
- มีอิสระในการปฏิบัติงาน
- กระทรวงฯ มีการอบรมสม่ําเสมอ
- กระทรวงฯ มีทุนการศึกษาสนับสนุน

เลือกอันดับ 1
3
0
18
24
7

เลือกอันดับ 2
3
3
8
13
24

เลือกอันดับ 3
0
9
0
14
22

17
12
0
9
10
0
0

19
14
5
8
3
0
0

14
15
10
10
6
0
0

สําหรับเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศนานๆ
ขาราชการระดับชํานาญการ ใหเหตุผลวาเพราะการมีโอกาสกาวหนา โดยเลือกเปนอันดับ 1 ถึงรอยละ
20 สวนอันดับ 2 เลือกการมีโอกาสกาวหนาและความมั่นคงในงาน จํานวนรอยละ 17 เทากัน สวน
อันดับ 3 ที่ขาราชการระดับชํานาญการเลือกคือ การมีโอกาสกาวหนา

35
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวง
การตางประเทศนานๆ
ปจจัย
- การมีสวัสดิการดี
- การใหผลตอบแทนเปนเงิน
- การมีโอกาสกาวหนา
- การเลื่อนตําแหนง
- การพัฒนาความรูของบุคลากร
ตลอดเวลา
- การมีความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน
- การมีความรักและความเชื่อมั่นใน
กระทรวงการตางประเทศ
- ความมั่นคงในงาน
- การที่กระทรวงการตางประเทศให
ความสําคัญกับบุคลากร
- การทํางานที่ทาทายกับความรูและ
ประสบการณ

เลือกอันดับ 1
2
1
20
12
11

เลือกอันดับ 2
3
9
17
12
4

เลือกอันดับ 3
7
3
20
9
6

4
9

7
10

17
9

17
7

17
7

14
9

17

14

6

ในทัศนคติของขาราชการ เหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ขาราชการระดับชํานาญการเห็นวาเปนเพราะมีโอกาสใชความรู โดยเลือกเปนอันดับหนึ่งถึงรอยละ 32
และเลือกความมั่นคงเปนอันดับสองถึงรอยละ 29 สวนอันดับสาม เลือกเหตุผลดานความมั่นคงอีกและ
เลือกการมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยคะแนนเทากันรอยละ 20

36
ตารางที่ 13 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ปจจัย

เลือกอันดับ 1
9
14
5
0
19
32
0
16
5

- ชื่อเสียง
- มั่นคง
- สวัสดิการดี
- เงินเดือนสูง
- ภาพพจนดี
- มีโอกาสใชความรู
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีโอกาสพัฒนาตนเอง
-ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา

เลือกอันดับ 2
8
29
4
4
11
21
5
13
5

เลือกอันดับ 3
7
20
3
12
14
14
6
20
4

สวนคําถามสุดทาย ไดถามขาราชการวามีแผนจะลาออกหรือไม
ขาราชการระดับชํานาญการ รอยละ 43 ตอบวา ไมแนใจ ในขณะที่ รอยละ 34 ตอบไม และรอยละ 23
ตอบใช
ตารางที่ 14 แสดงรอยละของคําตอบวาขาราชการมีแผนจะลาออกหรือไม
รายการ
ทานมีแผนจะลาออกหรือไม

ใช
23

ไม
34

ไมแนใจ
43

37
ค.ขาราชการระดับปฏิบัติการ
ตารางที่ 1
รายการขอมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
3. จบการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รอยละ
49
51
77
23
0
0
51
41
8

เมื่ อสอบถามว าเขามองผู บริ ห ารองค การว า เห็ นความสํ าคั ญของคนในองค การมากที่ สุ ด
หรือไม และคําถามวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารคนในกระทรวงการตางประเทศมาก
ที่สุดหรือไม ปรากฏวา ขาราชการระดับปฏิบัติการเห็นดวย จํานวนรอยละ 50 ในคําถามแรก และ
เห็นดวยนอย รอยละ 43ในคําถามที่สอง
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของความคิดเห็ นวา ผูบ ริหารสู งของกระทรวงการตา งประเทศ
เห็นความสําคัญของขาราชการมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
การตางประเทศ เห็นความสําคัญ
2. ทานรูสึกวาผูบริหารเห็นความสําคัญ
ของการบริหารคนในกระทรวง
การตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
4

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
2

ไมตอบ

50

เห็นดวย
นอย
42

8

33

43

13

3

2
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ความคิดเห็นของขาราชการปฏิบัติการแงความเปนกันเอง ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
และความรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ เปนเหมือนบานและผูบังคับบัญชาเสมือนคนใกลชิดที่อยู
ในครอบครั ว เดี ย วกั น ตลอดจนคํ า ถามว า รู สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระทรวงการ
ตางประเทศ พบวา ขาราชการปฏิบัติการสวนมากจะเห็นดวย ในจํานวน รอยละ 72 เห็นดวยนอย
สําหรับคําถามที่สอง รอยละ 42 และเห็นดวยรอยละ 56 ในคําถามที่สาม
ตารางที่ 3 รอยละของความคิดเห็นที่ขาราชการมีตอผูบริหารระดับสูงและองคการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงฯ มี
ความเปนกันเองและยืดหยุนใน
การทํางาน
2. ทานมีความรูสึกวากระทรวงฯ เปน
เหมือนบานและผูบังคับบัญชา
เสมือนคนใกลชิดที่อยูในครอบครัว
เดียวกัน
3. ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
7

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
2

ไมตอบ

72

เห็นดวย
นอย
19

7

27

42

17

7

21

56

15

3

5

0

ตอความเห็นของขาราชการระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดเห็นวา
ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับตัวขาราชการหรือไม พบวาสวนมากเห็นดวยรอยละ 51 และเห็น
ดวยมากที่สุดรอยละ 41
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของความคิดเห็นที่วาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
ทานรูสึกวาความสําเร็จของกระทรวง
การตางประเทศขึ้นอยูกับตัวขาราชการ

เห็นดวย
มากที่สุด
41

เห็นดวย
51

เห็นดวย
นอย
8

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ
0

39
ดวยความเปนองคการภายใตระบบราชการ ซึ่งเปนองคการภายใตระบบราชการ มีระบบการ
รวมศูนยอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ ตอคําถามเรื่องการกระจายอํานาจใหกับขาราชการมากขึ้น
และการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ขาราชการระดับปฏิบัติการสวนใหญรอยละ 60 เห็นดวยมากวาควรมีการเพิ่มอํานาจใหกับ
ขาราชการ และรอยละ 51 เห็นดวยมากที่สุด วาการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการตัดสินใจและการเพิ่ม
อํานาจใหขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ
ควรเนนการเพิ่มอํานาจใหกับขาราชการ
2. ทานรูสึกวาการตัดสินใจสวนใหญมา
จากระดับบน

เห็นดวย
มากที่สุด
10

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ

60

เห็นดวย
นอย
15

51

43

3

0

3

15

ตอความเห็นเรื่องการ rotation เพื่อเพิ่มประสบการณใหรอบดาน และความเพียงพอในการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
พบวา ขาราชการระดับปฏิบัติการเห็นดวยมากรอยละ 59 วาควรมีการ rotation เพื่อเพิ่ม
ประสบการณใหรอบดาน และเห็นดวยนอยรอยละ 50 วามีการฝกอบรมที่เพียงพอ
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการหมุนเวียนงาน (rotation)
และความเพียงพอในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานเห็นวาการ rotation เปนการเพิ่ม
ประสบการณการทํางานใหรอบดานยิ่งขึ้น
2. ทานรูสึกวาไดรับการฝกอบรมเพื่อเพื่อ
ทักษะการทํางานอยางเพียงพอ

เห็นดวย
มากที่สุด
28

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
3

ไมตอบ

59

เห็นดวย
นอย
10

4

19

50

27

0

0

40
ดานความพึงพอใจในสภาพการทํางานในปจจุบัน ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว ขาราชการระดับชํานาญการเห็นดวยวาสภาพการทํางานในปจจุบันมีสภาพที่พึงพอใจ แต
กลับเห็นดวยนอยและนอยที่สุดวามีความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ตารางที่ 7 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจกับสภาพการทํางานในปจจุบันกับความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกพึงพอใจกับสภาพการทํางาน
ในปจจุบัน
2. ทานรูสึกวามีความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว

เห็นดวย
มากที่สุด
5

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
15

ไมตอบ

35

เห็นดวย
นอย
35

0

22

37

37

4

10

สําหรับคําถามในเรื่องความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน และความรูสึกวาได
ใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ขา ราชการะดับ ปฏิบั ติการเห็ นด วยน อยทั้ งความก าวหนา ในอาชี พอย างชั ดเจนและได ใ ช
ความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ตารางที่ 8 แสดงร อ ยละความเห็ น ว า มี ค วามก า วหน า ในอาชี พ อย า งชั ด เจนและการใช ค วามรู
ความสามารถอยางเต็มที่
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวามีความกาวหนาในอาชีพ
อยางชัดเจน
2. ทานรูสึกวาไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานอยางเต็มที่

เห็นดวย
มากที่สุด
0

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
25

ไมตอบ

20

เห็นดวย
นอย
50

3

36

50

8

3

5

41
ในแงการบริหารองคการ วา เหตุผลของผูบริหารในการประชุมขาราชการ คืออะไร โดยมี
ตัวเลือก ไดแก การแกปญหางาน วางแผน กําหนดงาน และชี้แจงทําความเขาใจ
พบวา ขาราชการระดับปฏิบัติการ เห็นวา ผูบริหารจัดประชุม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
มากเปนอันดับแรก จํานวน รอยละ 47 กําหนดงานและวางแผนมีคะแนน 20 เทากัน และแกปญหา
งานรอยละ 13
ตารางที่ 9 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของผูบริหารในการจัดประชุม
รายการ
1. การแกปญหางาน
2. วางแผน
3. กําหนดงาน
4. ชี้แจงทําความเขาใจ

รอยละ
13
20
20
47

สําหรับแนวทางการแกปญหาของผู บริหารเมื่อความคิดเห็นไมตรงกัน มีความสืบเนื่องจาก
การจัดองคการในลักษณะระบบราชการที่รวมศูนย
ขาราชการระดับปฏิบัติการสวนมากรอยละ 56 เห็นวาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ผูบริหาร
สูงสุดจะตัดสินใจ
ตารางที่ 10 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาของผูบริหารเมื่อมีความคิดเห็นไม
ตรงกัน
รายการ
1. ตัดสินใจตามเสียงสวนใหญ
2. ใชผูบริหารสูงสุดตัดสินใจ
3. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น

รอยละ
15
52
33

42
ปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด เรียงตามลําดับความสําคัญในทัศนะของ
ขาราชการ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ เลือกผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรมเปนปจจัยอันดับ 1
จํานวนรอยละ 19 รองลงมาไดแก งานที่ทาทาย จํานวนรอยละ 17 สวนในอันดับที่ 2 ปจจัยการไดรับ
การยอมรับจากผูบังคับบัญชาไดรับเลือกรอยละ 21 อันดับที่ 3 ปจจัยผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
ไดรับเลือกจํานวนรอยละ 15
ตารางที่ 11 แสดงรอยละของปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด
ปจจัย
- สถานที่ทํางานทันสมัย
- เครื่องมือทันสมัย
- งานทาทาย
- ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรม
- ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับงาน
- ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
- ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
- ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา
- ไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน
- มีอิสระในการปฏิบัติงาน
-กระทรวงการตางประเทศ มีการอบรม
อยางสม่ําเสมอ
-กระทรวงการตางประเทศ มีทุน
การศึกษาสนับสนุน

เลือกอันดับ 1
3
0
17
19
9

เลือกอันดับ 2
3
3
12
5
3

เลือกอันดับ 3
0
8
10
13
8

9
4
4
12
17
3

7
21
9
14
14
0

15
5
5
13
13
5

3

9

5

สําหรับเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศนานๆ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ ใหเหตุผลวาเพราะมีความมั่ นคงในงานและการทํางานที่ทาทายความรู
ความสามารถ โดยเลือกเปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 20 เทากันทั้งสองปจจัย สวนอันดับ 2 ปจจัยการ
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ทํางานที่ทาทายความรูความสามารถและความมั่นคงในงานก็ยังไดรับเลือกเปนอันดับ 2 สวนอันดับ 3
ที่ขาราชการระดับปฏิบัติการเลือกคือ การมีโอกาสกาวหนาและการเลื่อนตําแหนง ซึ่งมีคะแนนเทากัน
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวง
การตางประเทศนานๆ
ปจจัย
- การมีสวัสดิการดี
- การใหผลตอบแทนเปนเงิน
- การมีโอกาสกาวหนา
- การเลื่อนตําแหนง
- การพัฒนาความรูของบุคลากร
ตลอดเวลา
- การมีความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน
- การมีความรักและความเชื่อมั่นใน
กระทรวงการตางประเทศ
- ความมั่นคงในงาน
- การที่กระทรวงการตางประเทศให
ความสําคัญกับบุคลากร
- การทํางานที่ทาทายกับความรูและ
ประสบการณ

เลือกอันดับ 1
8
0
13
0
15

เลือกอันดับ 2
5
5
16
5
8

เลือกอันดับ 3
10
8
16
16
8

8
8

5
0

8
8

20
8

25
11

5
8

20

20

13

ในทัศนคติของขาราชการ เหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ขาราชการระดับปฏิบัติการเห็นวาเปนเพราะมั่นคง โดยเลือกเปนอันดั บหนึ่งถึงรอยละ 37 และเลือก
การมีโอกาสพัฒนาตนเองเปนอันดับสองถึงรอยละ 29 สวนอันดับสาม เลือกเหตุผลดานภาพพจนดี
และมีโอกาสใชความรู โดยมีคะแนนเทากันรอยละ 14
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ตารางที่ 13 แสดงร อยละของเหตุ ผลที่ ทํ า ให ข า ราชการอยากทํ า งานกั บ กระทรวงการ
ตางประเทศ
ปจจัย
- ชื่อเสียง
- มั่นคง
- สวัสดิการดี
- เงินเดือนสูง
- ภาพพจนดี
- มีโอกาสใชความรู
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีโอกาสพัฒนาตนเอง
-ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา

เลือกอันดับ 1
13
37
3
0
8
22
3
10
5

เลือกอันดับ 2
13
8
5
5
16
19
5
29
0

เลือกอันดับ 3
5
9
9
0
20
20
9
14
14

สวนคําถามสุดทาย ไดถามขาราชการวามีแผนจะลาออกหรือไม
ขาราชการระดับปฏิบัติการ รอยละ 43 ตอบวา ไมแนใจ ในขณะที่ รอยละ 34 ตอบไม และ
รอยละ 23 ตอบใช
ตารางที่ 14 แสดงรอยละของคําตอบวาขาราชการมีแผนจะลาออกหรือไม
รายการ
ทานมีแผนจะลาออกหรือไม

ใช
15

ไม
36

ไมแนใจ
49

45
ง. ขาราชการสายสนับสนุน
ตารางที่ 1
รายการขอมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
3. จบการศึกษาระดับสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี

รอยละ
20
80
37
10
31
22
26
74

เมื่อสอบถามวาขาราชการสายสนับสนุนมองผูบริหารองคการวาเห็นความสําคัญของคนใน
องคการมากที่สุดหรือไม และคําถามวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารคนในกระทรวงการ
ตางประเทศมากที่สุดหรือไมปรากฏวา ขาราชการสายสนับสนุนเห็นดวย จํานวนรอยละ 52 ในคําถาม
แรก และเห็นดวย รอยละ 46 ในคําถามที่สอง
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของความคิดเห็ นวา ผูบ ริหารสู งของกระทรวงการตา งประเทศ
เห็นความสําคัญของขาราชการมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
การตางประเทศ เห็นความสําคัญ
2. ทานรูสึกวาผูบริหารเห็น
ความสําคัญของการบริหารคนใน
กระทรวงการตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
2

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
8

ไมตอบ

52

เห็นดวย
นอย
30

11

46

31

4

8

8
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ความคิดเห็นของขาราชการสายสนับสนุนแงความเปนกันเอง ความยืดหยุนในการปฏิบั ติงาน
และความรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ เปนเหมือนบานและผูบังคับบัญชาเสมือนคนใกลชิดที่อยู
ในครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนคําถามวารูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ
พบวา ขาราชการสายสนับสนุนสวนมากจะเห็นดวย ในจํานวน รอยละ 49 เห็นดวยสําหรับคําถาม
ที่สอง รอยละ 54 และเห็นดวยรอยละ 58 ในคําถามที่สาม
ตารางที่ 3 รอยละของความคิดเห็นที่ขาราชการมีตอผูบริหารระดับสูงและองคการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงฯ มี
ความเปนกันเองและยืดหยุนใน
การทํางาน
2. ทานมีความรูสึกวากระทรวง
การตางประเทศ เปน เหมือนบานและ
ผูบังคับบัญชา
เสมือนคนใกลชิดที่อยูในครอบครัว
เดียวกัน
3. ทานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ

เห็นดวย
มากที่สุด
9

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
7

ไมตอบ

49

เห็นดวย
นอย
28

2

54

24

14

6

32

58

2

4

4

7

ตอความเห็นของขาราชการสายสนับสนุนเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดเห็นวา
ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับตัวขาราชการหรือไม พบวาสวนมากเห็นดวยรอยละ 46
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของความคิดเห็นที่วาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับ ขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
ทานรูสึกวาความสําเร็จของกระทรวง
การตางประเทศ ขึ้นอยูกับตัวขาราชการ

เห็นดวย
มากที่สุด
44

เห็นดวย
46

เห็นดวย
นอย
6

เห็นดวย
นอยที่สุด
0

ไมตอบ
4

47
ดวยความเปนองคการภายใตระบบราชการ ซึ่งเปนองคการภายใตระบบราชการ มีระบบการ
รวมศูนยอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ ตอคําถามเรื่องการกระจายอํานาจใหกับขาราชการมากขึ้น
และการตัดสินใจสวนใหญมากจากระดับบน
ขาราชการสายสนับสนุนสวนใหญรอยละ 58 เห็นดวยวาควรมีการเพิ่มอํานาจใหกับขาราชการ
และรอยละ 46 เห็นดวยมากที่สุด วาการตัดสินใจสวนใหญมาจากระดับบน
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการตัดสินใจและการเพิ่ม
อํานาจใหขาราชการ
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย ไมตอบ
รายการ มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
1. ทานรูสึกวากระทรวงการตางประเทศ
10
58
18
6
8
ควรเนนการเพิ่มอํานาจใหกับขาราชการ
2. ทานรูสึกวาการตัดสินใจสวนใหญมา
46
42
10
0
2
จากระดับบน
ตอความเห็นเรื่องการ rotation เพื่อเพิ่มประสบการณใหรอบดาน และความเพียงพอในการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
พบวา ขาราชการสายสนับสนุนเห็นดวยมากรอยละ 63 วาควรมีการ rotation เพื่อเพิ่ม
ประสบการณใหรอบดาน และเห็นดวยนอยรอยละ 40 วามีการฝกอบรมที่เพียงพอ
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของความคิดเห็นของขาราชการตอเรื่องการหมุนเวียนงาน (rotation)
และความเพียงพอในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานเห็นวาการ rotation เปนการเพิ่ม
ประสบการณการทํางานใหรอบดานยิ่งขึ้น
2. ทานรูสึกวาไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการทํางานอยางเพียงพอ

เห็นดวย
มากที่สุด
13

เห็นดวย
63

เห็นดวย
นอย
19

4

38

40

เห็นดวย ไมตอบ
นอยที่สุด
0
5
14

4
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ดานความพึงพอใจในสภาพการทํางานในปจจุบัน ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว ขาราชการสายสนับสนุนเห็นดวยวาสภาพการทํางานในปจจุบันมีสภาพที่พึงพอใจ และเห็น
ดวยและเห็นดวยนอยวามีความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ตารางที่ 7 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจกับสภาพการทํางานในปจจุบันกับ
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกพึงพอใจกับสภาพการทํางาน
ในปจจุบัน
2. ทานรูสึกวามีความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว

เห็นดวย
มากที่สุด
8

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
4

ไมตอบ

60

เห็นดวย
นอย
22

6

40

38

10

6

6

สําหรับคําถามในเรื่องความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน และความรูสึกวาได
ใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ขาราชการสายสนับสนุนเห็นดวยนอยและนอยที่สุดทั้งความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน
แตเห็นดวยวาไดใชความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
ตารางที่ 8 แสดงรอยละความเห็นวามีความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจนและการใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. ทานรูสึกวามีความกาวหนาในอาชีพ
อยางชัดเจน
2. ทานรูสึกวาไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานอยางเต็มที่

เห็นดวย
มากที่สุด
4

เห็นดวย

เห็นดวย
นอยที่สุด
34

ไมตอบ

14

เห็นดวย
นอย
42

16

48

24

10

2
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ในแงการบริหารองคการ วา เหตุผลของผูบริหารในการประชุมขาราชการ คืออะไร โดยมี
ตัวเลือก ไดแก การแกปญหางาน วางแผน กําหนดงาน และชี้แจงทําความเขาใจ
พบวา ขาราชการสายสนับสนุน เห็นวา ผูบริหารจัดประชุม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
มากเปนอันดับแรก จํานวน รอยละ 46
ตารางที่ 9 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของผูบริหารในการจัดประชุม
รายการ
1. การแกปญหางาน
2. วางแผน
3. กําหนดงาน
4. ชี้แจงทําความเขาใจ

รอยละ
12
30
12
46

สําหรับแนวทางการแกปญหาของผูบริหารเมื่อความคิดเห็นไมตรงกัน มีความสืบเนื่องจากการจัด
องคการในลักษณะระบบราชการที่รวมศูนย
ขาราชการสายสนับสนุนสวนมากรอยละ 43 เห็นวาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ผูบริหารสูงสุดจะ
ตัดสินใจ แตมีความใกลเคียงกับการเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น ซึ่งอยูที่รอยละ 41
ตารางที่ 10 แสดงรอยละความเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาของผูบริหารเมื่อมีความคิดเห็นไม
ตรงกัน
รายการ
1. ตัดสินใจตามเสียงสวนใหญ
2. ใชผูบริหารสูงสุดตัดสินใจ
3. เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น

รอยละ
16
43
41

ปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด เรียงตามลํา ดับความสําคัญในทัศนะของ
ขาราชการ
ขาราชการสายวนับสนุน เลือกผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรม และไดรับความ
รวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนปจจัยอันดับ 1 จํานวนรอยละ 18 เทากัน สวนในอันดับที่ 2 ปจจัย
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ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ และไดรับการยอมรับจากผูใตบั งคับบัญชา สวนอันดับที่ 3 ปจจัย
ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานไดรับเลือกจํานวนรอยละ 18
ตารางที่ 11 แสดงรอยละของปจจัยที่ทําใหขาราชการอยากทํางานมากที่สุด
ปจจัย
- สถานที่ทํางานทันสมัย
- เครื่องมือทันสมัย
- งานทาทาย
- ผูบังคับบัญชาใชอํานาจอยางชอบธรรม
- ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับงาน
- ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ
- ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
- ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา
- ไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน
- มีอิสระในการปฏิบัติงาน
-กระทรวงการตางประเทศ มีการอบรม
อยางสม่ําเสมอ
-กระทรวงการตางประเทศ มีทุนการ
ศึกษาสนับสนุน

เลือกอันดับ 1
6
4
10
18
8

เลือกอันดับ 2
7
10
3
12
10

เลือกอันดับ 3
5
5
11
9
18

12
6
2
18
10
4

14
14
3
12
12
3

16
13
9
11
3
0

2

0

0

สําหรับเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศนานๆ
ขาราชการสายสนับสนุน ใหเหตุผลวาเพราะมีความมั่นคงในงาน โดยเลือกเปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 41
สวนอันดับ 2 ที่ไดรับเลือกมากที่สุดคือ ปจจัยการมีสวัสดิการดี และอันดับ 3 คือ การมีความรักและ
ความเชื่อมั่นในกระทรวงการตางประเทศ

51
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวง
การตางประเทศนานๆ
ปจจัย
- การมีสวัสดิการดี
- การใหผลตอบแทนเปนเงิน
- การมีโอกาสกาวหนา
- การเลื่อนตําแหนง
- การพัฒนาความรูของบุคลากร
ตลอดเวลา
- การมีความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน
- การมีความรักและความเชื่อมั่นใน
กระทรวงการตางประเทศ
- ความมั่นคงในงาน
- การที่กระทรวงการตางประเทศให
ความสําคัญกับบุคลากร
- การทํางานที่ทาทายกับความรูและ
ประสบการณ

เลือกอันดับ 1
5
5
12
0
2

เลือกอันดับ 2
17
3
15
5
7

เลือกอันดับ 3
3
17
5
7
5

5
9

5
15

15
25

41
12

11
9

13
3

9

13
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ในทัศนคติของขาราชการ เหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ขาราชการสายสนับสนุนเห็นวาเปนเพราะมั่นคง โดยเลือกเปนอันดับหนึ่งถึงรอยละ 58 และเลือก
ความมีชื่อเสียงเปนอันดับสองจํานวนรอยละ 19 สวนอันดับสาม เหตุผลดานชื่อเสียงก็ยังไดรับเลือก
รอยละ 21
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ตารางที่ 13 แสดงรอยละของเหตุผลที่ทําใหขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศ
ปจจัย
- ชื่อเสียง
- มั่นคง
- สวัสดิการดี
- เงินเดือนสูง
- ภาพพจนดี
- มีโอกาสใชความรู
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีโอกาสพัฒนาตนเอง
-ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา

เลือกอันดับ 1
5
58
0
1
10
18
0
8
0

เลือกอันดับ 2
19
17
17
2
17
4
11
9
4

เลือกอันดับ 3
21
9
9
12
19
9
14
7
0

สวนคําถามสุดทาย ไดถามขาราชการวามีแผนจะลาออกหรือไม
ขาราชการสายสนับสนุน รอยละ 41 ตอบวา ไม ในขณะที่ รอยละ 35 ตอบไมแนใจ และ
รอยละ 24 ตอบใช
ตารางที่ 14 แสดงรอยละของคําตอบวาขาราชการมีแผนจะลาออกหรือไม
รายการ
ทานมีแผนจะลาออกหรือไม

ใช
24

ไม
41

ไมแนใจ
35

สรุป ขาราชการกระทรวงการตางประเทศทั้ง 4 ระดับเห็นดวยวาผูบริหารของกระทรวง
การตางประเทศเห็นความสําคัญ เชนเดียวกับที่ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศเห็นความสําคัญ
ของคนในองคกรที่เปนตัวจักรสําคัญในการรักษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเปน
หน วยงานหลั ก ของประเทศด า นการต า งประเทศ อย า งไรก็ ดี ข า ราชการระดั บ ชํ า นาญการพิ เศษ
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ยังเห็นดวยนอยวาผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารคนของกระทรวง
การตางประเทศ ในเรื่องวัฒนธรรมขององคการที่อยากใหขาราชการรูสึกเปนบาน (family) ขาราชการ
ทุกระดับยกเวนระดับปฏิบัติการ เห็นดวยวารูสึกกระทรวงการตางประเทศเหมือนบาน
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และผูบังคับบัญชาเหมือนคนในครอบครัว อยางไรก็ดี ทุกระดับเห็นดวยวาผูบริหารยืดหยุนและเปน
กันเอง และทุกระดับรูสึกภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากนี้ทุกระดับเห็น
ดวย และระดับชํานาญการพิเศษเห็นดวยมากที่สุดวา ความสําเร็จของกระทรวงการตางประเทศขึ้นอยู
กับตัวขาราชการ เชนเดียวกับที่ผูบริหารเห็นวา ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศตองเปนที่
ยอมรับของหนวยงานอื่น หากเราไมปรับปรุงตนเอง กระทรวงอื่นจะเห็นวากระทรวงการตางประเทศ
ไมเปนประโยชนเทาที่ควร
ความเห็นเรื่องการคัดเลือก ผูบริหารเห็นวา ขาราชการกระทรวงการตางประเทศควรมี
ความหลากหลาย ที่สําคัญคือ ตองมีมนุษยสัมพันธ ปจจัยสําคัญที่ทุกระดับเลือกในการเขาทํางานใน
กระทรวงการตางประเทศคือ ความมั่นคงในงาน นอกจากนี้ ขาราชการชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ
ปฏิบัติการ จะเลือกปจจัยการมีโอกาสใชความรู และการมีโอกาสพัฒนาตนเอง ในขณะที่ปจจัยสําคัญ
ของสายสนับสนุนคือ ความมีชื่อเสียง สวนปจจัยเรื่องภาพพจนดี เปนอีกปจจัยที่ระดับปฏิบัติการเลือก
ความเห็นเรื่องการพัฒนาคน ผูบริหารเห็นว า โดยที่โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขาราชการ
กระทรวงการตางประเทศจึงตองมีการพัฒนาตลอดเวลาเชนกัน on- the- job training มีความสําคัญ
และขาราชการควรมีการเรียนรูงานอยางรอบดาน และเมื่อฝกงานอยางรอบดานแลว จนทราบความ
ถนัดหรือจุดแข็งของแตละคน ก็ตองดึงศักยภาพมาใชงาน ในฐานะ specialist ซึ่งขาราชการทุกระดับ
เห็นดวยจนถึงเห็นดวยมากที่สุดวา การหมุนเวียนงานเปนการเพิ่มประสบการณทํางานใหรอบดาน
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี ขาราชการทุกระดับ ยกเวนระดับชํานาญการพิเศษกลับเห็นดวยนอยวาไดรับการ
ฝกอบรมอยางเพียงพอ
การรักษาคน ผูบริหารเห็นวา การจางงานของคนในกระทรวงการตางประเทศเปนการจาง
ระยะยาว ขวั ญ กํ า ลั ง ใจจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ โดยข า ราชการต อ งทํ า งานแบบมี คุ ณ ภาพชี วิ ต เห็ น ว า
ขาราชการเสียสละมาก จึงควรมีความชัดเจนเรื่องการออกประจําการและตองเห็นภาพวาจะเกษียณ
ระดับเอกเอกอัครราชทูต ปจจัยรวมกันที่ขาราชการอยากทํางานกับกระทรวงการตางประเทศนานๆ
คือความมั่นคงในงาน ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และปฏิบัติการมีปจจัยรวมอีก
ปจจัยคือ การมีโอกาสกาวหนา ขาราชการชํานาญการพิเศษเห็นปจจัยความรักและความเชื่อมั่นใน
กระทรวงการต า งประเทศเป น ป จ จั ย อั น ดั บ หนึ่ ง และป จ จั ย ที่ ก ระทรวงการต า งประเทศเห็ น
ความสําคัญของบุคลากรเปนอีกปจจัย สําหรับขาราชการระดับปฏิบัติการ นอกจากความมั่นคงแลวยัง
เลือกปจจัยเรื่องการทํางานที่ทาทายความสามารถเปนอันดับหนึ่ง สวนสายสนับสนุนใหความสําคัญ
กับเรื่องสวัสดิการและมีความรักความเชื่อมั่นในกระทรวงการตางประเทศ ในเรื่องความพอใจกับ
สภาพการทํางานในปจจุบัน ทุกระดับแสดงความเห็นดวย แตในเรื่องความสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัว มีความหลากหลาย โดยขาราชการระดับชํานาญการพิเศษเห็นดวยมากที่สุด
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ในขณะที่ระดับชํานาญการและปฏิบัติการเห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด สวนสายสนับสนุน
เห็นดวย ในเรื่องความเห็นเรื่องความกาวหนาในอาชีพอยางชัดเจน ทุกระดับเห็นดวยนอย ยกเวน
ระดับชํานาญการพิเศษที่เห็นดวย และความเห็นเกี่ยวกับการไดใชความรูความสามารถในการทํางาน
อยางเต็มที่ ทุกระดับเห็นดวย ยกเวนระดับปฏิบัติการที่เห็นดวยนอย
สํ า หรั บ ป จจั ย ที่ จะทํ า ให ข า ราชการอยากทํ า งานให ก ระทรวงการต า งประเทศอย า งเต็ ม ที่
ขาราชการทุกระดับจะเลือกอันดับหนึ่ง สอง สาม วนเวียนอยูที่ปจจัยของผูบังคับบัญชา ซึ่งไดแก
การไดรับ การยอมรับจากผู บังคั บบัญชา ผูบัง คับบัญชาใชอํา นาจอยา งชอบธรรม ผูบัง คับบั ญชามี
ความรู ค วามสามารถเกี ่ย วกับ งาน ผูบ ัง คับ บัญ ชามีค วามรับ ผิด ชอบ และสายสนับ สนุน จะให
ความสําคัญกับการไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน และคําถามเรื่องการลาออก ขาราชการทุกระดับ
ตอบวา ไม ยกเวนระดับปฏิบัติการที่ตอบวา ไมแนใจ
ผูนําขององคกรจึงมีความสําคัญ โดยขาราชการมีความเห็นเรื่องระบบการบริหารงานของ
กระทรวงการตางประเทศ วาเห็นดวยในเรื่องการเพิ่มอํานาจใหขาราชการ (empowerment) และเห็น
วาผูบริหารจัดประชุมเพื่อการชี้แจงทําความเขาใจมากกวาปจจัยการแกปญหา วางแผน กําหนดงาน
และเมื่อมีปญหายามความเห็นไมตรงกัน ผูบริหารสูงสุดจะตัดสิน มากกวาการตัดสินใจตามเสียงสวน
ใหญ หรือเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น อยางไรก็ดี ในประเด็นนี้ จํานวนสายสนับสนุนที่
เลือกระหวางใชผูบริหารตัดสินใจกับเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นมีความใกลเคียงมาก
3.3 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ลําดับสุดทาย ผูทําการศึกษาจะนําปจจัยภายนอก
และการจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศมาวิเคราะห โดยใช SWOT Matrix เพื่อ
กําหนดกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยของกระทรวงการตางประเทศเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการ
ตางประเทศใน 10 ปขางหนา ดังนี้
ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน

การรวมตัวเปน
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทําใหไทย
ไดรับประโยชนมาก
ที่สุดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกรอบ GMS ซึ่ง
ไทยเปนจุดศูนยกลาง

จีนใหความสําคัญกับ
ASEAN Connectivity
มองไทยอยางมหามิตร
โดยสนับสนุนใหไทย
เปนศูนยกลาง
Connectivity แตจะ
แสวงหาทรัพยากรอยาง
เขมขนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของตน

ญี่ปุนจะยังคงมีอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจในโลก
และสนับสนุนการ
สรางถนนในอาเซียน
ภาคพื้นทวีปตัดขวาง
จากเวียดนามไปยังพมา
ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางทาเรือทวายใน
พมา แตจะแสวงหา
ทรัพยากรอยางเขมขน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของตน

เทคโนโลยีใหมๆ เชน
โครงขายอินเตอรเน็ต
ซอฟแวรที่มีรูปแบบ
การใชงานหลากหลาย
อุปกรณพกพาใหมๆ
ทําใหมีการติดตอกัน
อยางเลื่อนไหล ไร
พรมแดน เปนปจจัย
กระทบตอสภาพ
สังคมอยางมาก
รวมทั้งทําใหคนมี
โอกาสสัมผัสภัยคุก
ตามไดอยางทั่วถึง

ปจจัยมหภาคอื่นๆ
เชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัย
คุกคามใหมๆ เชน
การกอการราย
การคามนุษย โรค
ระบาด ภัยพิบัติ
อาชญากรรมขาม
ชาติในรูปแบบ
ใหมๆ ที่อาศัยชอง
โหวของกฎหมาย
การพึ่งพาพลังงาน
จากภายนอก
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การคัดเลือก
คน

การพัฒนาคน

-คัดเลือกผูที่มี
ความสามารถใชภาษา
ลาว เขมร พมา
เวียดนามในการสอบ
สนามใหญ
-ใหทุนกระทรวงการ
ตางประเทศในดาน
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใตศึกษาใหสม่ําเสมอ
ทุกป
-พัฒนาขาราชการที่
ถนัดหรือแสดงจุดแข็ง
วาสนใจประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งลาว เขมร
พมา เวียดนามใหเปน
ผูเชี่ยวชาญ
(specialist) หรือ
พัฒนาขาราชการที่จบ
การศึกษาดานเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา ซึ่งมีรอยละ 3
ในกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยให
ทํางานในกรมเอเชีย
ตะวันออก หรือกรม
อาเซียน เปน on-thejob training พรอมทั้ง
สนับสนุนใหใชภาษา
โดยการเปนลาม
-จัดใหออกประจําการ
ในประเทศเพื่อนบาน
มากกวา 1 ครั้ง

-จัดงานใหเหมาะสม
การรักษาคน

เพื่อสามารถใชความรู
ความสามารถอยาง
เต็มที่
-สรางความเชื่อมั่นวา
มีการพัฒนาในอาชีพ
อยางชัดเจน

-คัดเลือกผูที่สามารถใช
ภาษาจีนในการสอบ
สนามใหญ
-ใหทุนกระทรวงการ
ตางประเทศในดานจีน
ศึกษาที่จีน โดยตอง
สามารถพูด อาน เขียน
จีนได

-พัฒนาขาราชการที่

-คัดเลือกผูที่สามารถใช
ภาษาญี่ปุนในการสอบ
สนามใหญ
-ใหทุนกระทรวงการ
ตางประเทศดานเอเชีย
ตะวันออกศึกษา ไป
ศึกษาที่ญี่ปุน โดยตอง
พูด อาน เขียน
ภาษาญี่ปุนใหไดดวย

พัฒนาขาราชการที่ถนัด
ถนัดหรือแสดงจุดแข็ง หรือแสดงจุดแข็งวา
วาสนใจจีน ใหเปน
สนใจญี่ปุน ใหเปน
ผูเชี่ยวชาญ (specialist) ผูเชี่ยวชาญ (specialist)
หรือพัฒนาขาราชการที่ หรือพัฒนาขาราชการที่
จบดานจีนศึกษา ที่
จบดานเอเชียตะวันออก
ทํางานอยูในกระทรวง ที่ทํางานอยูในกระทรวง
การตางประเทศ
การตางประเทศ
จํานวนรอยละ 2 โดย จํานวนรอยละ 2 โดย
ใหทํางานในกรมเอเชีย ใหทํางานในกรมเอเชีย
ตะวันออก หรือกรม
ตะวันออก หรือกรม
อาเซียน เพื่อเปน onอาเซียน เพื่อเปน onthe-job training รวมทั้ง the-job training รวมทั้ง
สนับสนุนใหฝกฝนการ สนับสนุนใหฝกฝนการ
ใชภาษาจีน โดยการ
ใชภาษาญี่ปุน โดยการ
เปนลาม
เปนลาม
-อาจใหทุนการศึกษา
-อาจใหทุนการศึกษา
ระยะสั้นที่จีน เพื่อสราง ระยะสั้นที่ญี่ปุน เพื่อ
ความคุนเคยกับ
สรางความคุนเคยกับ
วัฒนธรรมและวิธีการ วัฒนธรรมและวิธีการ
คิดของจีน
คิดของญี่ปุน
-จัดใหออกประจําการที่ -จัดใหออกประจําการที่
จีนมากกวา 1 ครั้ง
ญี่ปุนมากกวา 1 ครั้ง
จัดงานใหเหมาะสม
จัดงานใหเหมาะสม
เพื่อสามารถใชความรู เพื่อสามารถใชความรู
ความสามารถอยาง
ความสามารถอยาง
เต็มที่
เต็มที่
-สรางความเชื่อมั่นวามี -สรางความเชื่อมั่นวามี
การพัฒนาในอาชีพ
การพัฒนาในอาชีพ
อยางชัดเจน
อยางชัดเจน

-คัดเลือกผูที่จบ

-คัดเลือกจากสนาม

การศึกษาดานนิเทศ
ศาสตร หรือ
สื่อมวลชนจากการ
สอบสนามใหญ

ใหญ

-พัฒนาขาราชการที่

พัฒนาขาราชการที่
ถนัดหรือแสดงจุดแข็ง ถนัดหรือแสดงจุด
วามีความสนใจใน
แข็งวาสนใจงาน
งานประชาสัมพันธ
นพหุภาคีใน
กับมวลชน โดยตอง
ประเด็นปญหาขาม
พัฒนา และใหการ
ชาติ สนับสนุนให
อบรมเกี่ยวกับองค
ทํางานในกรม
ความรูใหมๆ ในเรื่อง องคการระหวาง
การสื่อสารมวลชน
ประเทศ การเขา
และการใชอุปกรณที่ รวมประชุม
เปนเทคโนโลยีใหมๆ ระหวางประเทศ
เพื่อเปน on-the-job
training และ
สนับสนุนใหเขา
รวมการอบรม
ระยะสั้นใน
องคการระหวาง
ประเทศ
-สนับสนุนการ
ออกประจําการใน
post พหุภาคี
จัดงานใหเหมาะสม
เพื่อสามารถใชความรู
ความสามารถอยาง
เต็มที่
-สรางความเชื่อมั่นวา
มีการพัฒนาในอาชีพ
อยางชัดเจน

จัดงานใหเหมาะสม
เพื่อสามารถใช
ความรูความ
สามารถอยางเต็มที่
-สรางความเชื่อมั่น
วามีการพัฒนาใน
อาชีพอยางชัดเจน

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 ขอสรุป
โดยที่ทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพย (Asset) ที่มีคาที่สุดในองคการ และเปนหนึ่งในปจจัย
หลักในการพัฒนาและขับเคลื่ อนองคการ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย จึงตองดําเนินการ
เชิงกลยุทธ กลาวคือ ตองมีการบูรณาการที่ fit กลยุทธขององคการเขากับการคัดเลือกบุคคล การ
พัฒนาบุคลากร และรักษาบุคคลนั้นไวกับองคการ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนการจัดการที่มีความ
ชัด เจนในทิศ ทางและกลยุท ธที ่อ งคก ารกํ า ลัง นํ า ไปสู ก ารปฏิบ ัต ิ โดยมีก ารวางบุค ลากรที่
เหมาะสมกับตํา แหนง งาน โดยบุคลากรดังกลาวจะตองมี ทัศนคติ ความสามารถ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่ fit (สอดคลอง) กับกลยุทธขององคการ มีแนวทางการพัฒนาบุคคลเหลานั้นอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายที่สามารถกระตุนใหบุคลากรทุมเท
ทํางานใหกับองคการ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการรั กษาขาราชการที่มีศักยภาพ และมีฝมือไวกับ
องคการตลอดไป
สําหรับกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศใน 10 ป
ขางหนา ผูเขียนเห็นวา โดยที่กระทรวงการตางประเทศเปนกระทรวงเล็ก มีทรัพยากรจํากัด จึงมี
ความจํา เป นที่ ตองบริหารทรัพ ยากรให เกิ ดประโยชนสู งสุ ด ดัง นั้น ผู เขี ย นจึ งไดวิ เคราะห ปจจั ย
ภายนอกที่จะมีความสําคัญที่จะกระทบผลประโยชนของไทยมากที่สุด ใน 10 ปขางหนา ไดแก
1) การรวมตั วเป นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ทยได ป ระโยชน ม ากที่ สุ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบ Greater Mekong Subregion ซึ่งไทยเปนจุดศูนยกลางของอาเซียนภาคพื้น
ทวีป และเพื่อนบานยังพัฒนามากขึ้น และเริ่มเปนคูแขงของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานเขมขน เนื่องจากคาแรงงานถูกกวาไทย
2) จีนใหความสําคัญกับ ASEAN Connectivity มองไทยอยางมหามิตร โดยสนับสนุนให
ไทยเปนศูนยกลาง Connectivity
3) ญี่ปุนจะยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในโลก โดยจะแสวงหาทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของตนอยางเขมขนเชนเดียวกับจีน ญี่ปุนสนับสนุนการสรางถนนในอาเซียนภาคพื้น
ทวีป ตัดขวางเวียดนามไปยังพมา ตลอดจนสนับสนุนการสรางทาเรือทวายในพมา
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4) เทคโนโลยีใหมๆ เชน โครงขายอินเตอรเน็ต ซอฟแวรที่มีรูปแบบที่ใชงานหลากหลาย
อุปกรณพกพาใหมๆ ทําใหมีการติดตอกันอยางเลื่อนไหล ไรพรมแดน เปนปจจัยกระทบตอสภาพ
สังคมอยางมาก รวมทั้งทําใหผูคนมีโอกาสสัมผัสภัยคุกคามไดอยางทั่วถึงไปดวย (Global2Global)
5) ปจจัยมหภาคอื่นที่สําคัญในชวงทศวรรษหนา ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบใหมๆ ที่อาศัยชองโหวของกฎหมาย การพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอก
เพื่ อให ก ารจั ดการทรัพ ยากรมนุษ ย ข องกระทรวงการต า งประเทศ ซึ่ง ได แก การคั ดเลื อก
การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใหมีความสอดคลอง (fit) กับปจจัยภายนอกดังกลาวขางตน
ซึ่งจะสงผลใหงานของกระทรวงการตางประเทศมีประสิทธิผล สรุปได ดังนี้
1) ตอประเด็นการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน การแผอิทธิพลของจีน และการคง
อํานาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุน การคัดเลือกจึงควรใหความสําคัญกับผูทีมีความสามารถใชภาษาลาว
เขมร พมา เวีย ดนาม จีน และญี่ปุ นในการสอบสนามใหญ หรือให ทุนกระทรวงการต างประเทศ
เพื่อใหศึกษาในดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีนศึกษาและเอเชียตะวันออกศึก ษา ใหส ม่ํา เสมอทุก ป
เพื่อ สรา งคนใหทัน การเปลี่ย นแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น สํา หรับ การพัฒ นา อาจพัฒนาจากขาราชการที่
ถนัดหรือแสดงจุดแข็งวาสนใจประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งลาว เขมร พมา เวียดนาม จีน ญี่ปุน
ใหเปนผูเชี่ย วชาญ (specialist) หรือพัฒนาขา ราชการที่จบการศึกษาดานเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต
ศึกษา จีนศึกษา และเอเชียตะวันออกศึกษา ซึ่งมีสาขาละประมาณรอยละ2- 3 ซึ่งทํางานอยูแลวใน
กระทรวงการต างประเทศ โดยใหทํ างานในกรมเอเชี ยตะวั นออก หรื อกรมอาเซี ยน เป น on-the-job
training พรอมทั้งสนับสนุนใหฝกการใชภาษาโดยการเปนลาม
นอกจากนี้ ยั ง อาจให ทุ น การศึ ก ษาระยะสั้ น ที่ จี น และญี่ ปุ น เพื่ อ สร า งความคุ น เคยกั บ
วัฒนธรรมและวิธีการคิดของทั้งสองประเทศ พรอมทั้งจัดใหออกประจําการในประเทศเพื่อนบาน
ประเทศจีนและญี่ปุนตามความเชี่ยวชาญให มากกวา 1ครั้ง เพื่อสรางเครือขาย (network) ในเรื่อง
การรักษาคน ควรจัดงานใหเหมาะสม เพื่อสามารถใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และตองสราง
ความเชื่อมั่นวามีการพัฒนาในอาชีพอยางชัดเจน
2) ตอประเด็นเทคโนโลยีใหมๆ เชน โครงขายอินเตอรเน็ต ซอฟแวรที่มีรูปแบบที่ใชงาน
หลากหลาย อุ ป กรณ พ กพาใหม ๆ ทํ า ให มี ก ารติ ดต อกั น อย า งเลื่ อนไหล ไร พ รมแดน การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษยที่สอดคลอง (fit) คือ การคัดเลือกคน ควรคัดเลือกผูที่จบการศึกษาดานนิเทศศาสตร
หรือสื่อมวลชนจากการสอบสนามใหญ เพียงอยางเดียว การพัฒนาคน จะเนนการสรางบุคลากรจาก
การพั ฒนาคนภายในมากกว า โดยพั ฒนาขาราชการที่ ถนัดหรื อแสดงจุดแข็งวามี ความสนใจในงาน
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ประชาสัมพันธกับมวลชน โดยตองพัฒนา และใหการอบรมเกี่ยวกับองคความรูใหมๆ ในเรื่องการ
สื่อสารมวลชนและการใชอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ และการรัก ษาคน ก็ควรตองจัดงานให
เหมาะสม เพื่อสามารถใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และตองสรางความเชื่อมั่นวามีการพัฒนา
ในอาชีพอยางชัดเจน
3) ตอประเด็นปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคาม
ใหมๆ เชน การกอการราย การคามนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบใหมๆ
ที่อาศัยชองโหวของกฎหมาย การพึ่งพาพลังงานจากภายนอก เห็นวา การคัดเลือกคน คัดเลือกจาก
สนามใหญเพียงอยางเดียวก็เหมาะสม การพัฒนาคน เนนการสรางคนจากการพัฒนาขาราชการที่มี
อยูที่ถนัดหรือแสดงจุดแข็งวาสนใจงานพหุภาคีในประเด็นปญหาขามชาติ สนับสนุนใหทํางานใน
กรมองคการระหวางประเทศ การเขารวมประชุมระหวางประเทศ เพื่อเปน on-the-job training และ
สนับสนุนใหเขารวมการอบรมระยะสั้นในองคการระหวางประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการออก
ประจําการใน Post พหุภาคี สวนการรักษาคน ก็เชนเดียวกับการรักษาบุคลากรที่มีคา คือ จัดงานให
เหมาะสม เพื่อสามารถใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และตองสรางความเชื่อมั่นวามีการพัฒนา
ในอาชีพอยางชัดเจน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในขณะที่ภารกิจของกระทรวงการตา งประเทศตามกระแสโลกภิวั ตนมีเพิ่ม ขึ้นทุกขณะ
กระทรวงการตางประเทศจึงจําตองใหความสําคัญกับการเรียงลําดั บความสําคัญของภารกิจและ
กําหนดกลยุทธอยางชัดเจน เพื่อจะไดจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
กระทรวงการตางประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่จํากัด คนจึงมีคาสําหรับองคการมาก การ
จั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นลั ก ษณะเดิ ม อาจไม เหมาะสมกั บ กระทรวงการต า งประเทศที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ซึ่งคือการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ผานการใชทักษะการวางแผน
เสมอ ตั้งแตการคัดเลือก การพัฒนาและการรักษาบุคลากร ที่สอดคลอง (fit) กับกลยุทธขององคการ
โดยผูเขียนเห็นวา การขาดการวางแผนที่ดียอมเปนผลใหองคการขาดความพรอมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ นอย างรวดเร็ว และบางครั้ งก็รุนแรงอี กด วย และยั งทํา ให องค การตกอยูใ น
สถานะที่เสียเปรียบจากการแขงขัน ผูเขียนเห็นวา การคิดไปขางหน าดวยการกําหนดกลยุทธของ
องคการที่ชัดเจน ยอมทําใหการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดประโยชนสูงสุด และ
ผลักดันใหองคการอยูในตําแหนงที่ไดเปรียบ
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4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลเชิงกลยุทธ ตองวางแผนโดยตองใหสอดคลอ งกับกล
ยุทธขององคการซึ่งผานการศึกษาปจจัยภายนอกและภายในตามทักษะการวางแผนที่ดีมาแลว การ
คัดเลือกตองดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเชิงกลยุทธที่มีความรูความสามารถตามกลยุทธองคการที่
กําหนด พรอมทั้งตองพิจารณาคุณสมบัติของผูนั้นดวยวาเหมาะสมกับองคการหรือไม เชน หาก
กระทรวงการต า งประเทศเน นนโยบายการทํ า งานเป นที ม ก็ ตอ งพิ จารณาบุ ค คลที่ มี คุ ณสมบั ติ
ดังกลาว ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา ในเรื่องของความรูความสามารถการใชองคความรูเรื่อง สมรรถนะ
(competency) นาจะมีสวนชวยในเรื่องการคัดเลื อก โดยที่เปนการจางงานระยะยาว กระทรวงการ
ตางประเทศ จึงควรใหความสนใจและใสใจเปนลําดับแรก
ในที่นี้ ผูเขียนขอเสนอทัศนะของ David C. McClelland แหงมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งได
แสดงแนวคิดเรื่อง Competency ไวในบทความชื่อ Testing for Competence Rather than
Intelligence วา IQ ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงาน และความสําเร็จโดยรวม แต Competency กลับเปน
สิ่งที่สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานไดดีกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นชัดเจนวา ผูที่เรียนเกง ไมใช ผู
ที่ทํางานเกง Competency ในความหมายของ McClelland จึงหมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
ซึ่งประกอบดวย ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก
(Attributes/Behavior)
ทั้ ง นี้ กระทรวงการต า งประเทศเคยทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง Competency ซึ่ ง เป น Core
Competency ขององคการไวระดับหนึ่งแลว จึงนาจะสานตอและนํามาใชประโยชน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคนเชิงกลยุทธ การพัฒนาคนก็ควรตองดําเนินการเชิงกลยุทธ
คือตองสอดคลองกับกลยุทธองคการ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนวิเคราะหวา การตางประเทศใน 10
ปข างหน า ควรให ความสํา คัญกับ จีน ญี่ปุ น และประเทศอาเซี ยน ดั งนั้ น กลยุ ทธ การอบรมและ
พัฒนาก็ควรตองดําเนินการใหสอดคลองกับกลยุทธ ดังกลาว ซึ่งควรตองดําเนินการในทุกสายงาน
ทั้งสายการทูต และสายสนับสนุน เชน การเรียนภาษาจีน ญี่ปุน เพื่อนบาน ก็ควรตองสนับสนุนให
เรียนทั้งสายการทูตและสายสนับสนุน
อย า งไรก็ ดี การพั ฒ นาคนเชิ ง กลยุ ท ธ เ ช น นี้ จะเป น การสร า ง ความเป น ผู เ ชี่ ย วชาญ
(specialist) สําหรับคนกลุมดังกลาว ซึ่งจากการศึกษาของ Daniel Ferreira และ Raaj K. Sah , Who
gets to the top? Generalist versus Specialists in Managerial Organisations, February 2012 สรุปได
วา การอานขอมูลของ generalist แมวาจะแมนยํานอยกวา specialist แตการสื่อสารไปยังผูมีลําดับสูง
กวาจะดีกวา นอกจากการสื่อสารแลว generalist ยังมีการตัดสินใจที่ดีกวา specialist ดังนั้น การที่
องคการลงทุนกับ การสราง specialist อาจสง ผลให generalist ซึ่งเปนกลุมคนที่ สําคัญกับการ
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ตัดสินใจขององคการมีจํานวนลดลง ซึ่งทําใหการไดเปรียบในการแขงขันขององคการลดลงดวย
ผูเขียนจึงเห็นวา การพัฒนาคนเชิงกลยุทธจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง ผูบริหารตอง
แนใจเกี่ยวกับความถนัดหรือจุดแข็งของบุคลากรในสังกัด อยางแทจริง กอนเสนอแนะการพัฒนา
ตามศักยภาพของบุคคลนั้นๆ การพัฒนา specialist มิเชนนั้นจะกระทบกับจํานวน generalist ที่เปน
กําลังสําคัญขององคการ
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว า ป จจั ย ในการจู ง ใจให ข า ราชการทุ ก สายอยากทํ า งานกั บ
กระทรวงการตางประเทศ มักจะเปนปจจัยที่วนเวียนกับผูบังคับบัญชา ผูเขียนจึงเห็นวา การอบรม
ความเปนผูนํา (Leadership) ใหกับผูบริหารตั้งแตระดับตน จึงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
สังคมไทยเปนสังคมที่ยึดถือตัวบุคคลมากกวายึดถือระบบ จะใหความสําคัญกับความสามารถสวน
บุ ค คล คื อ การยึ ด มั่ น ในคนใดคนหนึ่ ง เป น หลั ก นอกจากนี้ ข า ราชการในระดั บ ชํ า นาญการ
ปฏิบัติการ และสายสนับสนุนเห็นวา ไดรับการอบรมไมเพียงพอ กระทรวงการตางประเทศจึงควร
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอบรมอย า งจริ ง จั ง โดยอาจพิ จ ารณาการพั ฒ นาคนโดยใช ส มรรถนะ
(Competency) ตามประเภทของคนในองคการ โดย Ordione (2000) (อางถึงในหนังสือชําแหละ
สมรรถนะเพื่ อการพั ฒนา โดย ดร. สุ รชั ย พรหมพั นธุ ) ได แบ ง พนั ก งานในองค ก ารออกเป น 4
ประเภท ไดแก
1) Star/Talent หรื อ ดาวรุ ง ที่ มี ค วามโดดเด น เป น พิ เ ศษ เป น กลุ ม คนที่ มี ผ ลงาน
(Performance) สูง และมีศักยภาพ (Potential) สูง กลุมนี้จะมีประมาณรอยละ 10-20 คนกลุมนี้
ทํางานอยางเปนระบบด วยตนเอง และยังสามารถตอยอดใหกับงานนั้นๆ ได เรียนรูและสรรหา
วิธีการใหมๆ มาประยุกตใชในการทํางานอยูเสมอ แนวทางการพัฒนาคนกลุมนี้ ไดแก การพัฒนา
ความคิดเชิงกลยุทธ อบรมสัมมนา และใหศึกษาตอในหลักสูตรสําคัฯๆ ที่มีสวนใหคนกลุมนี้เกิด
ความภูมิใจ และชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานสําหรับคนกลุมนี้ดวย
2) Work Horse หรือมางาน เปนกลุมคนที่มีผลงานสูง แตมีศักยภาพต่ํา ซึ่งเปนพนักงาน
สวนใหญขององคการ จะทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทําไดทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ นอกจากนั้น ยังทํางานไดเสร็จตามกําหนดเวลา แตไมมีความคิดสรางสรรค
แนวทางการพัฒนาคนกลุมนี้ ไดแก ตองเนนความคิดเชิงวิเคราะห และความคิดสรางสรรค รวมทั้ง
ใชระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การสอนงาน (Coaching)
3) Questionable หรือเด็กดีที่มีปญหา เปนกลุมคนที่ผลงานต่ํา แตมีศักยภาพสูง อาจทําบาง
ชิ้นดี แตที่เหลือกลับไมไดมาตรฐาน ทั้งนี้ อาจเพียงเพราะขาดทักษะหรือประสบการณ จึงทําใหเกิด
ความเข า ใจที่ ไ ม ต รงกั น ได ทํ า ให ก ลายเป น คนที่ คิ ด แต ไ ม ล งมื อ ปฏิ บั ติ พบว า ในองค ก ารจะมี
ประมาณรอยละ 10-15 ตอป การพัฒนาคนกลุมนี้ ควรเนนการใหคําปรึกษา (Counseling) เพื่อใหคน
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กลุมนี้เขาใจการทํางานอยางมืออาชีพ ใชระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อที่จะติดตามวาไดนําคําปรึกษาที่
ไดรับนั้นไปปรับใชไดอยางเต็มที่หรือไม การสอนงาน การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การฝกทํางาน
เปนทีมที่ใชกระบวนการการมีสวนรวม เปนตน
4) Deadwood หรือกลุมไมผุเปนกลุมคนที่มีผลงาน และศักยภาพต่ํา มีการทํางานเปนไปใน
ลักษณะงานประจําวัน ไมมีความคิดสรางสรรค หรือริเริ่มทําสิ่งใหมๆ หรือเพิ่มคุณคาใหกับผลงาน
ไมมีสวนรับผิดชอบในผลลัพธสุดทายของงานที่เกิดขึ้น การพัฒนาอาจเนนความคิดเชิงบวก เปด
โอกาสใหทํ า งานและติดตามกํ า กับ งาน การมอบหมายงาน การมี ส วนร วม สรา งแรงจูง ใจ เช น
รางวัล คําชม เปดโอกาสใหสรางผลงานใหเกิดความภาคภูมิใจ
ข อ เสนอแนะในการรั ก ษาคนเชิ ง กลยุ ท ธ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี ค า มากที่ สุ ด ใน
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํางานกับองคการมาเปนเวลานาน มีความรูความเชี่ยวชาญในงาน
ของกระทรวงการตางประเทศ ดังนั้น หากองคการตองเสียบุคลากรผูนั้นไป หรือไมสามารถใชกล
ยุ ท ธ จู ง ใจให พ วกเขาเหล า นั้ น ทุ ม เทกํ า ลั ง กายและกํ า ลั ง ใจในการทํ า งานให กั บ กระทรวงการ
ตางประเทศได ก็เทากับเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูขององคการอยางไมมีป ระสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
การรักษาทรัพยากรมนุษยจึงตองมีกลยุทธที่ชัดเจนในการสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ทําใหขาราชการ
เหล า นั้ น ทุ ม เททํ า งานให กั บ กระทรวงการต า งประเทศมากขึ้ น และมี ค วามรั ก และเชื่ อ มั่ น ต อ
กระทรวงการตางประเทศตลอดไป ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ จะพบวา ขาราชการในแตละระดับและ
ตางสายงานจะมีแรงจูง ใจในการทํา งานที่ ตางกั น เช น นัก การทูตปฏิบัติการเห็นวา งานท าทายมี
ความสําคัญ ในขณะที่สายสนับสนุนเห็นวา สวัสดิการมีความสําคัญ และยังพบวา ขาราชการระดับ
ปฏิบัติการมีความเปนไปไดที่จะลาออก
Peter Cappelli เขียนใน Harvard Business Essentials Series เรื่อง Hiring and Keeping the
Best People (แปลโดยประคัลภ ปณฑพลังกูร ) วา สําหรับเหตุผลจูงใจหลักๆ ที่ทําใหคนยังคงอยาก
ทํางานกับองคกร คือ
1. ความภาคภูมิใจในองคกร พนักงานตองการทํางานกับองคกรที่มีระบบการจัดการที่ดี มี
ผูนําที่มีทักษะและความสามารถ ซึ่งหมายถึงผูนําระดับสูงที่มีวิสัยทัศน และมองเห็นภาพอนาคต
ขององคกรที่ชัดเจน และมีความสามารถในการสรางกลยุทธเพื่อนําพาองคกรไปสูวิสัยทัศนนั้นได
รวมทั้งสามารถทําใหทุกๆ คนมองเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของวิสัยทัศนนั้น
2. หัวหนางานที่นานับถือ สิ่งสําคัญมากคือ ความสัมพันธระหวางพนักงานกับหัวหนางาน
ของตน พนั ก งานจะอยากอยู ทํ า งานกั บ บริ ษั ท ถ า เขามี หั ว หน า งานที่ เ ขาให ค วามเชื่ อ ถื อ และ
สนับสนุนการทํางานของเขาอยางเต็มที่
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3. ระบบบริหารคาตอบแทนที่เปนธรรม พนักงานจะอยากทํางานกับบริษัทที่มีระบบการ
จายคาตอบแทนที่เปนธรรม ซึ่งไมเพียงรวมถึงการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่แขงขันไดใน
อุตสาหกรรม แตยังรวมถึงคาตอบแทนที่จับตองไมไดในลักษณะของโอกาสในการเติบโตในงาน
การไดเรียนรูงาน และโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน
4. การเขากับผูอื่นได การทํางานดวยการใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเขากับเพื่อนรวมงาน
ไดอยางดีนั้น ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่พนักงานอยากจะอยูทํางานกับองคกร
5. งานที่มีความหมายและมีคุณคา พนักงานจะอยากทํางานกับบริษัทที่เปดโอกาสใหเขาได
ทํางานที่เขาชอบและมีความสนใจอยางมาก ความพึงพอใจและความนาตื่ นเตนในงานจะทําให
พนักงานสรางผลลัพธในการทํางานไดอยางดี
อนึ่ ง โดยที่ ก ระทรวงการต า งประเทศเป นกระทรวงที่ มี ข า ราชการจํ า นวนไม ม าก แต มี
คุณภาพสูง การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงนาจะสามารถกระทําไดจนถึงรายบุคคล และแมวาสายการ
ทูตจะเปนสายงานหลักในการขับเคลื่อนกระทรวงการตางประเทศ แตประสิทธิผลขององคการจะ
เกิดขึ้นไมได หากไมไดรับความรวมมือจากสายงานอื่น ดวย
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