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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ คคลฉบับ นี้ มีวัต ถุป ระสงค ที่จ ะศึกษาถึงการเพิ่มประสิท ธิภ าพ
หนวยงาน East Asia Unit (EAU) ในการตอบสนองยุทธศาสตรกรมเอเชียตะวันออก หนวยงาน East
Asia Unit ไดจัดตั้งขึ้นโดยกรมเอเชียตะวันออกตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงคในการทําหนาที่
ติดตาม วิเคราะห จัดทําภาพรวมสถานการณ ทิศทางและพัฒนาการในเรื่องตางๆ ตอประเด็นที่มี
ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก สนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของเจาหนาที่กรม
เอเชียตะวันออก และจัดทําเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th เพื่อเปนการเผยแพรความรูใหแก
ประชาชนผูสนใจ ตามหลักการดําเนินงานเพื่อการทูตสาธารณะ “Public Diplomacy”
หนวยงาน East Asia Unit ประสบปญหาดานงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรลดนอยลงทุก
ป ทําใหกรมเอเชียตะวันออกจําเปนตองวางแผนและบริหารจัดการโครงการตางๆ ของหนวยงาน
East Asia Unit ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับอยางรอบคอบ ซึ่งงบประมาณสวนใหญจะเปน
การจัดจางเจาหนาที่ EAU ที่เปนลูกจางโครงการ (outsource) ที่มีการจัดจางตามรอบปงบประมาณ
ลูกจางโครงการเหลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง เนื่องจากอาจเห็นวางานที่ทําอยูในปจจุบันไม
มั่นคง จึงทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการทํางานของหนวยงาน East Asia Unit
ดังนั้น ผูทํารายงานจึงตองการศึกษาถึงวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน East
Asia Unit โดยที่ไมตองพึ่งในเรื่องงบประมาณเพียงอยางเดียว จะมีแนวทางใดที่จะสามารถเพิ่ม
คุณภาพของเนื้องานโดยพึ่งพาบุคลากรใหนอยที่สุดในการทํางานดานวิเคราะห วิจัย ขอมูลในดาน
ตางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ใหมีลักษณะที่เปนขอมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษา
ทฤษฎีเชิงบริหารในรายงานฉบับนี้ทําใหเห็นวาหนวยงาน East Asia Unit ไดตอบสนองนโยบาย
ยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออกในดานใดบาง โดยการศึกษาจากทฤษฎี SWOT Analysis ทําให
เห็ นถึ งจุดแข็ง จุ ดออน โอกาสและอุปสรรคตางๆ ของการดําเนิน งานของหนว ยงานที่ตอบสนอง
นโยบายดานยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออก และจากการศึกษาทฤษฎี TQA ไดแสดงใหเห็นถึง
การบริหารจัดการหนวยงาน East Asia Unit ในปจจุบันวาควรเพิ่มในจุดใด และตองการการแกไขใน
จุดใดบาง
ผูทํารายงานไดเสนอแนวทางการพัฒนาหนวยงาน East Asia Unit ในรูปแบบที่จะใหเปน
หนวยงานที่สามารถรวบรวมความรูที่มีลักษณะในเชิงการวิเคราะห วิจัย ขอมูล ใหมากขึ้น โดยทําการ
ประมวลขอมูลจากสถาบันภายนอกประเทศและภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันภายนอกประเทศ
นั้น เจาหนาที่ EAU สามารถคนหาขอมูลจากหนวยงานหรือสถาบันที่เปน think tank ของประเทศ
นั้นๆ เชน สถาบัน NBR ของสหรัฐอเมริกา สถาบัน East Asia Policy ของสิงคโปร ที่มีบทความที่ไดมี
การวิเคราะห วิจัย นโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยูแลว
หนวยงาน East Asia Unit จึงตองรูจักวิธีการเรียนทางลัดเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเหลานั้นมา
เพื่อใหเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศไดใชประโยชนในการกําหนดบทบาทนโยบายตางๆ ได
อยางทันทวงที เนื่องจากปจจุบันเจาหนาที่กรมเอเชียตะวันออกมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานดาน
สารัตถะมากอยูแลว หากหนวยงาน East Asia Unit สามารถเปนหนวยงานที่ปอนขอมูลใหก็จะชวย
ใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงภารกิจของหนวยงาน East
Asia Unit ของกรมเอเชียตะวันออก ที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในดานการรวบรวมขอมูล และ
ประมวลองค ความรู เ กี่ ย วกั บ ประเทศในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออก เพื่อผลิตสื่อกลางทั้งในรูป แบบ
สิ่งพิมพ การใหการศึกษา ผานเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ในกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งในรายงานฉบับนี้ผูทํารายงานไดทําการศึกษาถึงแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน East Asia Unit ใหดียิ่งขึ้น
ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลสําคัญ ที่มีสว นในรายงานฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณได ไดแก
อาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน คือ เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูตระกูล ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน
ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร. ดํารงค วัฒนา ที่ทานทั้งสามไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําในการเขียน
รายงานครั้งนี้ โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู ที่กรุณาใหคําแนะนําและชี้แนะขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลตางๆ ที่มีสวนสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
อธิ บ ดี ก รมเอเชี ย ตะวั น ออก (นายดํ า รง ใคร ค รวญ) และผู อํ า นวยการกองวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
กรมสารนิเทศ (นายบัณฑิต หลิมสกุล) ที่สละเวลาใหสัมภาษณ และที่สําคัญยิ่ง คือ เจาหนาที่ของ
หนวยงาน East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออกทุกทานที่ไดใหขอมูล และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ดีเยี่ยมตลอดมา โดยเฉพาะนางสาวเนตรชนก ทองกอน ที่เปนผูชวยรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของหนวย
ใหผูทํารายงาน นอกจากนั้น ขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ภายใต
การนําของผูอํานวยการสถาบันฯ ที่ใหการดูแลเอาใจใสทุกรายละเอียดแกผูเขารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ ๕ อยางดียิ่ง
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๑.๑.๑ สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๑) ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเป น ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ทางสภาพ
ภูมิศาสตร (เปนผืนแผนดินใหญและหมูเกาะ) และทางชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา (เชน พุทธศาสนา
คริสตศาสนา และศาสนาอิสลาม) โดยความหลากหลายดังกลาวกอใหเกิดทั้งจุดออนและจุดแข็งใน
ภูมิภาค

ภาพที่ ๑ กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๒) เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรตอ outside players ที่อยูแวดลอม
เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และยังเกี่ยวของกับ outside players อื่นๆ เชน สหภาพ

๒
ยุโรป ตลอดจนกลุ มภูมิภาค อนุภูมิภาคตางๆ ที่เขามามีปฏิสัมพันธดวยผลประโยชนที่สอดคลองหรือ
ขัดแยงกัน รวมทั้งสงผลกระทบตอความเปนไปในภูมิภาคทั้งในแงที่เปนอุปสรรคและโอกาส
๓) ประเทศที่มีบทบาทดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (key regional
players) เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ซึ่งแขงขันแสดงบทบาทในภูมิภาคทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
๔) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบดวย ๑๕ ประเทศ และเขตเศรษฐกิจตางๆ
เป น ภู มิภ าคที่ มี ป ระชากรจํ า นวนมาก (ร อยละ ๒๗ หรื อกว า ๑ ใน ๔ ของประชากรโลก) ซึ่ งใน
ภาพรวมมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และมีศักยภาพเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่
สํ า คั ญ จึ ง เป น ป จ จั ย ดึ ง ดู ด ประเทศภายนอกภู มิ ภ าคในด า นเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น การ
แลกเปลี่ย นบริการ และหมายถึงโอกาสที่ประเทศในภูมิภ าคจะเพิ่มพูน การแลกเปลี่ยนและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจนี้ดวย โดยมีความเปนไปไดที่อาจกลายเปนเวทีความขัดแยงในรูปแบบใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับมิติเศรษฐกิจได สําหรับแนวโนมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใน
ภูมิภาคก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจีนกําลังกลายเปนเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคแทนที่ญี่ปุน
๕) มีประเด็นที่เปน transitional issues ที่สงผลกระทบทั้งภายในภูมิภาคและตอ
โลก อาทิ การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การลักลอบคาอาวุธ การคามนุษย การ
ลักลอบเขาเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย โจรสลัด และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ซึ่งเปน
ชองทางให state และ non-state actors ทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาคตองการหรือเขามามี
บทบาทในเรื่องเหลานี้
๖) มี intra-region players เชน อาเซียนและกรอบที่เกี่ยวเนื่อง เปนกลไก
เสริมสรางเสถียรภาพความมั่นคง และความรวมมือระหวางประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งมี
กลไกอนุภูมิภาค เชน GMS, ACMECS, IMT-GT ซึ่งสามารถเปนเครื่องมือของไทยและ players อื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมีกลไกความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ที่อาจสงผลกระทบเพิ่มขึ้นตอภูมิภาคใน
อนาคต เชน การประชุมไตรภาคีจีน – ญี่ปุน – เกาหลีใต การเจรจาหกฝาย Shanghai Cooperation
Organization
๗) เปนภูมิภาคที่ยังมีพื้นที่ที่มีความตึงเครียด (hot spots) อาทิ คาบสมุทรเกาหลี
เมียนมาร ชองแคบไตหวัน ทะเลจีนใต นอกจากนี้ยังมีปมทางประวัติศาสตรที่ยังไมไดรับการสะสาง
จึงเปนอุปสรรคตอการเพิ่มระดับความรวมมือระหวางกัน
๘) เป น ภู มิภ าคที่ มีป ระชากรมุส ลิ มจํา นวนมาก (ประมาณ ๒๕๐ ลานคน) ซึ่ ง
กอใหเกิดความเชื่อมโยงกับกลุมมุสลิมนอกภูมิภาค และเปนตัวแปรสําคัญตอการพัฒนาความมั่นคง
รูปแบบหนึ่งในปจจุบัน
๑.๑.๒ กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๑) ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑) ไดแก ประเทศและเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จีน
ญี่ ปุ น เกาหลี ใต เกาหลี เ หนื อ และเขตเศรษฐกิ จ (ฮ องกง ไต ห วัน มาเก า) ซึ่ ง (๑) ส ว นหนึ่ งเป น
มหาอํานาจ (จีน ญี่ปุน) ที่ปฏิสัมพันธระหวางกันและกันและกับมหาอํานาจนอกภูมิภาคสามารถสงผล
กระทบสําคัญใหกับภูมิภาคได (๒) ยังคงมีประเด็นตึงเครียดระหวางกันที่สามารถกระทบตอเสถียรภาพ

๓
และความมั่นคงในภูมิภาค เชน ปญหาคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธจีน-ไตหวัน ปมประวัติศาสตร
ระหวางญี่ปุน-จีน-เกาหลีใต (๓) สวนใหญเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาและอํานาจการตอรองในเวที
ระหวางประเทศสู งกว าไทย มี กําลั งซื้อและมีเศรษฐกิจสังคมที่ กาวหนาจึงเปนโอกาสใหไทยควรหา
ชองทางขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิทยาการ เชน creative economy, green economy
ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(๒) ประเทศเหล า นี้ จ ะดํ า เนิ น นโยบายการทู ต วั ฒ นธรรมเชิ ง รุ ก ได อ ย า ง
แนบเนียน (ญี่ปุน และเกาหลีใต) ดังนั้น ไทยจึงควรเรียนรูเพื่อประยุกตใช และในขณะเดียวกันก็ตอง
หาทางปองกันหรือสรางภูมิคุมตานทานในสังคมไทยดวย
๒) กลุมประเทศสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน/หมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(๑) ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ติมอร-เลสเต และสิงคโปร
ซึ่ง (๑) ประเทศแทบทั้งหมดลวนเปนสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน จึงมีประสบการณและความคุนเคยใน
การทํ า งานร ว มกั น กั บ ไทย (๒) ส ว นใหญ มี ร ะดั บ การพั ฒ นาใกล เ คี ย งกั บ ไทยและตกอยู ภ ายใต
สภาพแวดลอมระหวางประเทศคลายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังผานกระบวนการการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่องนับแตอดีต เชน ในกรอบอาเซียน จึงทําใหมีอุปนิสัยและความคุนเคยที่จะหารือและรวมมือ
กันในลักษณะ “competitive cooperation” มีศักยภาพที่ไทยจะเสริมสรางความรวมมือกับ
ประเทศในกลุมนี้ในดานตางๆ เพื่อปกปองหรือขยายผลประโยชนรวมกันไดบนพื้นฐานความเขาใจซึ่ง
กัน และกัน เชน การแลกเปลี่ย นสิน คาบริการ และความรวมมือในกรอบอาเซีย นเพื่อสรางดุล กับ
มหาอํานาจทั้งในและนอกภูมิภาค (๓) ประเทศสวนใหญเปนหมูเกาะ (maritime states) จึงมี
ผลประโยชนเรื่องความมั่นคงทางทะเล
(๒) เปนกลุมประเทศที่มีลักษณะพหุสังคม และสวนหนึ่งมีประชากรมุสลิม
จํานวนมาก นอกจากนั้นประเทศเหลานี้ยังมีประสบการณเกี่ยวกับปญหาความขัดแยง/ความรุนแรง
ระหว า งกลุ มชาติ พั น ธุ ห รื อกลุ มศาสนา จึ งทํา ใหมี ศักยภาพที่จ ะรว มมือหรือแลกเปลี่ย นบทเรีย น
ระหวางกันในเรื่องการตอตานแนวคิดนิยมความรุนแรงและการกอการราย การแกไขความขัดแยงใน
สังคมการบริหารจัดการชุมชนพหุสังคม และ Political Islam
๓) กลุมประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน หรือประเทศ CLMV
(๑) ได แก กัมพู ชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม ซึ่งมีที่ตั้ งอยูบนผืนทวีปเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับไทย มีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร เชน พรมแดนทางบกหรือทะเล
ประชิ ด กั น เป น ทางผ า นของแม น้ํ า โขง หรื อ อ า วไทย มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ไทยในด า นศาสนา
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จึงทําใหมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือสามารถสงผลกระทบตอไทยได
โดยตรงในหลายๆ เรื่อง เชน ประเด็นเขตแดน การลักลอบเขาเมือง อาชญากรรมขามชาติ โรคระบาด
และความขัดแยงทางประวัติศาสตร เปนตน อยางไรก็ดี ไทยควรจะรวมมือกับประเทศในกลุมนี้เพื่อ
เสริมสรางผลประโยชนรวมกัน ไดแก การพัฒนาเชื่อมโยงระหวางกันในดาน hardware (เสนทาง
คมนาคมทางบก) และ software (ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม) ความรวมมือเกี่ยวกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากแมน้ําโขงและพื้นที่ทางทะเลในอาวไทย ตลอดจนการรวมมือเพื่อ
เสริมสรางอํานาจตอรองทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจกับมหาอํานาจทั้งในและนอกภูมิภาค

๔
(๒) เปนกลุมประเทศที่มีแหลงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวน
มาก มีปจจัย การผลิตถูกกวาไทย โดยบางประเทศไดเริ่มเปดประเทศหรือเริ่มกระบวนการพัฒนา
ประเทศอยางจริงจัง และอีกสวนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในที่คอนขางสูงและตอเนื่องจึงทําให
รูปแบบความสัมพันธกับไทยมีทั้งมิติของโอกาส เชน การเปนฐานการลงทุนและตลาดสินคาอุปโภค
บริโภคที่สําคัญของไทย การพัฒนาภาพลักษณของไทยในเรื่องการใหความชวยเหลือ
(๓) บางประเทศมีปมประวัติศาสตรกับไทย ซึ่งทําใหเกิดความหวาดระแวง
ไทยเปนพื้นฐาน
(๔) ทั้งหมดมีภ าครัฐที่ร วมศูน ย คอนขางเปน เอกภาพและมีเสถียรภาพ มี
ความตอเนื่องในนโยบาย จึงทําใหสามารถตอรองกับไทยได แมวาในทางเศรษฐกิจและสังคมอาจยังคง
พึ่งพาไทยเปนสวนใหญ
๑.๑.๓ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับประเทศไทย
ป จ จุ บั น สถานการณ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ได แ ก กลุ ม ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออก เฉียงเหนือ (ญี่ปุน เกาหลีใต เกาหลีเหนือ จีน ไตหวัน ฮองกง มาเกา และมองโกเลีย) และ
กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน สิงคโปร เมียน
มาร เวียดนาม ลาว กัมพูชา และติมอร-เลสเต) มีความสลับซับซอนและออนไหว ทั้งดานความมั่นคง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเฉพาะความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ านที่ นั บ วั น จะมี มิ ติ
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ ไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงหลีกเลี่ยง
ผลกระทบไมไดหากเกิดปญหากับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
การดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศของไทย หรื อ การเขา ไปมี บ ทบาทในการช ว ย
แกปญหา ตาง ๆ ในภูมิภาคจึงตองเปนการดําเนินการในเชิงรุก ไมใชเพียงแตการตอบสนอง หรือ
แกไขสถานการณเฉพาะหนา ซึ่งการดําเนินนโยบายในลักษณะเชนนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับ
ข อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน ค รบถ ว น ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และที่ สํ า คั ญ คื อ “อย า งต อ เนื่ อ ง” โดยผ า นการ
กลั่นกรองอยางดี
ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออกจึงไดจัดตั้งหนวยงาน
East Asia Unit ขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ทําหนาที่ติดตาม วิเคราะห และจัดทําภาพรวมสถานการณ
ทิศทางและพัฒนาการในเรื่องตาง ๆ และตอประเด็นที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกันทั้งในระดับทวิภาคี
อนุ ภู มิภ าคและภู มิ ภ าค รวมทั้ งเชื่ อมตอ ประเด็น ของภูมิ ภ าคกั บ ประเด็น ทา ทายและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและในระดับโลกดวย และทําการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้แก
ประชาชนทั่วไปผานเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th
การจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit เปนไปตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูล
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ จ ะต องสร า งช องทางและกลไกเพื่อใหดํ าเนิน งานได อยางสอดคลอ งกับ รัฐ ธรรมนูญ และขอบท
กฎหมายที่เกี่ยวของ กลาวคือ

๕
๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑ กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับ
ทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
๒) มาตรา ๙ ของ พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ กํ า หนดให
หนวยงานภาครัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการดานตางๆ (ที่ไมร วมถึงขอมูลขาวสารที่ไมตอง
เปดเผยตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ และ ๑๕) ไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ภารกิจในภาพรวมของเจาหนาที่หนวยงาน East Asia Unit จะทําหนาที่วิเคราะห
และประเมินภาพรวมสถานการณระหวางประเทศในภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธระหวางกลุมความ
รวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับประเทศไทย และกับภูมิภาคอื่นที่สําคัญของโลก ประสานการ
จัดทํายุทธศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวันออก และรายประเทศ สนับสนุนขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับ
ประเทศในภูมิภาค ประสานงานและบริการขอมูล ขาวสาร รวมถึงงานประชาสัมพันธของกรมกับ
หน ว ยงานและบุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอก จั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น การพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละขี ด
ความสามารถของบุคลากรของกรม และดําเนินการเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th
๑.๑.๔ ความสําคัญของปญหา
แมวาหนวยงาน East Asia Unit จะจัดตั้งมาเปนระยะเวลา ๕ ป แลว ประสบ
ความสําเร็จในการเปน หนวยงานที่เผยแพรความรูใหแกประชาชนไดในระดับหนึ่ง เจาหนาที่ของ
หนวยงาน East Asia Unit ก็เปนกําลังสําคัญที่ชวยงานของกรมเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะงานของ
สํานักงานเลขานุการกรมเปนอยางดี แตก็ตองประสบปญหาในดานงบประมาณที่ไดรับจัดสรรลดลง
ทุกป จึงทําใหเกิดความไมแนนอนของการจัดจางบุคลากรที่เปนลูกจางหนวยงาน (outsource)
กรมเอเชียตะวันออกทราบถึงปญหาในดานงบประมาณ เนื่องจากกรมภูมิภาคอื่นๆ
ที่มีหนวยงานในลักษณะเดียวกันก็ประสบปญหานี้เชนเดียวกัน ดังนั้น กรมเอเชียตะวันออกจึงตองหา
แนวทางแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน East Asia Unit ใหสามารถปฏิบัติหนาที่และ
ผลิตผลงานไดตามที่ตั้งเปาหมายไว เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออก โดย
แสวงหาแนวทางใหมๆ ในการบริหารจัดการที่ไมจําเปนตองพึ่งพางบประมาณเปนที่ตั้งเพียงอยางเดียว
0

๑

มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรบั ทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน
หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุม ครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรบั ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว...........
มาตรา ๖๗.... การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว.......

๖
๑.๒ วัตถุประสงคการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล และพั ฒ นา
กระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน East Asia Unit เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรกรมเอเชีย
ตะวันออกและกระทรวงการตางประเทศ
๑.๒.๒ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของหนวยงาน East Asia Unit ที่ทําหนาที่
วิเ คราะห ติดตามข า วสารและสถานการณอยางตอเนื่อง รวมถึงการเปน ศูนยบ ริการความรูใหกับ
หนวยงานราชการและหนวยงานภาคนอก ในลักษณะ “Public Diplomacy”
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาข อมู ล สภาพปญหา ในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
East Asia Unit เมื่อเปรียบเทียบกับเจตนารมณของการจัดตั้ง
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๓.๑ วิเคราะหพัฒนาการของการจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒
จนถึงปจจุบันวามีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินและ
ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศหรือไมอยางไร
๑.๓.๒ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธของภาครัฐ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาสและอุปสรรคของของหนวยงาน East Asia Unit ที่เปน
ผลกระทบมาจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ โดยใช SWOT Analysis และ TQA
เพื่อตอบคําถามวาปจจุบันหนวยงานมีศักยภาพการพัฒนาอยูจุดใด
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อใชในการยืน ยันขอมูล ที่ไดจ ากการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ และเพื่อ ใช
อภิปรายผลการวิจัยที่กลาวมาแลวใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ ศึกษา Unit ในลักษณะเดียวกันของกรมภูมิภาคอื่น ๆ
๑.๕ ประโยชนของการศึกษา
๑.๕.๑ เพื่อประเมินสถานการณ/บทบาทของหนวยงาน East Asia Unit ใหทําหนาที่
วิเคราะหนโยบายทางดานยุทธศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยบนพื้นฐานที่มีงบประมาณจํากัดและ
จํานวนเจาหนาที่ที่มีอยูนอย
๑.๕.๒ เพื่อใหกรมเอเชียตะวันออกมีการสรางพัฒนาและจัดการองคความรูภายในกรมฯ
อยางเปนระบบและยั่งยืน รวมถึงทําใหเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ และสาธารณชนไทยทั่วไปมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานและนโยบายตางประเทศของไทยตอเพื่อนบานและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกดียิ่งขึ้น

๗
๑.๕.๓ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่หนวยงาน East Asia Unit กําลังประสบอยู และ
นําแนวทางมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมี
การทํางานไดอยางคลองตัว

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย – ศึกษา
หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน East Asia
Unit (EAU) เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรกรมเอเชียตะวันออก ผานการศึกษาพัฒนาการของ
การจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบันวามีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ
หรือไมอยางไร รวมถึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธของภาครัฐ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาสและอุปสรรคของของหนวยงาน East Asia Unit
ที่เปนผลกระทบมาจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดเสนอ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
๒.๑ โครงสราง อํานาจหนาที่ของหนวย East Asia Unit ภายใตกรมเอเชียตะวันออก กระทรวง
การตางประเทศ
๒.๑.๑ หลักการและเหตุผล (ความจําเปน/ ความสําคัญที่จะตองดําเนินการ)
๑) กรมเอเชียตะวันออกมีประเทศที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ๑๕ ประเทศ และ
เขตเศรษฐกิจ แบงเปน (๑) กลุมประเทศเพื่อนบานที่มีความสําคัญตอความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา
การลงทุน และสังคม (๒) ประเทศที่มีความสําคัญทางการเมือง และเศรษฐกิจระดับโลก (ญี่ปุน จีน
และเกาหลีใต) (๓) ประเทศที่มีความสําคัญตอไทยในเวทีพหุภาคี รวมทั้ง ASEAN ACMECS ACD
และ GMS ซึ่งมีพัฒนาการอยางตอเนื่องและรวดเร็ว มีผลประโยชนและผลกระทบตอประเทศไทย
อยางกวางขวาง ดังนั้นบริบทของความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศในเอเชียตะวันออกกับเนื้อหาดาน
ผลประโยชนและผลกระทบในกรอบภูมิภาค/พหุภาคี จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิจัย และ
กลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหการพิจารณาแนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธและ
กําหนดนโยบายตอประเทศเหลานี้เปนไปดวยความลึกซึ้งรอบดาน ตอบสนองผลประโยชนของไทย
ตามเปาหมายตลอดจนชวยใหไทยประเมินความเชื่อมโยงของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเหลานี้ และการติดตามความเคลื่อนไหว เปรียบเทียบความสัมพันธของประเทศตาง ๆ ภายใน
ภูมิภาคและภายในกลุมเปนไปอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
๒) การมีกลไกที่คอย monitor ความเปนไปของประเทศเหลานี้อยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลและจัดการองคความรูที่เกี่ยวกับประเทศเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปน
และเป น ประโยชน สํ าหรั บ ผู บ ริ ห ารและเจาหนาที่ของหนว ยงานตาง ๆ ในการกําหนดและกํากับ
นโยบายดานการตางประเทศใหตอบสนองผลประโยชนของไทยตามเปาหมาย ขณะเดียวกัน ก็จะชวย
รักษาและพัฒนาความสัมพันธในภาพรวมระหวางไทยกับประเทศเหลานี้ดวย

๙
๓) หนวยงาน East Asia Unit จะมีหนาที่ในการรวบรวม พัฒนาระบบความรูและ
จัดการองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนทุกหนวยงานในกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management – KM) ที่เปนตัวชี้วัดหนึ่งตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการในมิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร ภายใต “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ” (Public Management Quality Award – PMQA) และเปนตัวชี้วัดภาค
บังคับ
๔) กลไกดังกลาวจะมีสวนในการสรางเสริมความรูความเขาใจใหกับสาธารณชนไทย
ในภาพรวม เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธกับไทย
ที่ละเอียดออนตามแตละประเทศ อีกทั้งใหมีความเขาใจในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรของไทยกั บ
ประเทศในเอเชียตะวันออกทุกประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคโดยรวม เพื่อใหสาธารณชน
ไดมีสวนสนับสนุนผลักดันยุทธศาสตรของรัฐใหบรรลุผล ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการ “ตอยอด”
ผลประโยชนของไทยที่พึงไดจากนโยบาย/ ยุทธศาสตรนั้น ๆ
๒.๑.๒ บทบาทหนาที่ของหนวยงาน East Asia Unit
๑) เปนหนวยงานในลักษณะ research and analysis สําหรับเจาหนาที่โตะตางๆ
ในกรมเอเชียตะวันออก
๒) เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการองคความรู (knowledge management)
ของกรมเอเชียตะวันออก ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบภายในกรอบภูมิภาค (regional comparative
analysis) และประเด็นที่เปน issue-based ที่มีความสําคัญกับ ไทยในระยะกลางและระยะยาว
ตลอดจนสรางองคความรูเพื่อใชประโยชนตอไปในอนาคต
๓) ทําหนาที่เปนฝายสนับสนุนงานดานธุรการ (logistics support) ตาง ๆ ที่กรม
เอเชียตะวันออกมีสวนเกี่ยวของ เชน การเตรียมการประชุม และการจัดทําเอกสารการประชุมตางๆ
เปนตน
๔) เปนหน วยงานสนับสนุนการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของกรมเอเชีย
ตะวันออก โดยรวม โดยการนําองคความรูดานวิชาการที่ไดมีการกลั่นกรองนําไปเผยแพรแกสาธารณชน
สว นราชการต า ง ๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเปน สว นหนึ่งของงานการทูตสาธารณะ
(public diplomacy) ที่มุงใหภาคประชาสังคมเกิดความรูสึกเปนเจาของ (ownership) และมีสวน
รวมในการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางสรางสรรคและแข็งขัน
๕) เป นหน วยงานดําเนินกิจ กรรมสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิ ง
ยุทธศาสตรภายใตกรมเอเชียตะวันออก
๖) หนวยงาน East Asia Unit และเว็บไซต East Asia Watch จะเปนชองทาง
เพิ่มเติมใหกรมฯ และขาราชการที่รับผิดชอบมี in-house early warning ทําใหไดรับทราบ (sense)
ถึ ง ประเด็ น ที่ มี นั ย และน า จะเป น “ประเด็ น ร อ น” ซึ่ ง ควรได รั บ ความสนใจจากทั้ ง รั ฐ บาลและ
สาธารณชน

๑๐
๗) การจัดทําเว็บไซต East Asia Watch ซึ่งหนาเว็บไซตนี้ ยังจะสามารถใช
ประโยชนในดานการประชาสัมพันธกิจกรรมความรวมมือระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และจะเปนชองทางเสริมในการชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตองแกสาธารณชนดวย
๒.๑.๓ วัตถุประสงคของหนวยงาน East Asia Unit
๑) เพื่ อ ให มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และกลั่ น กรองข อ มู ล อย า งเป น ระบบ เพื่ อ ให ก าร
พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายและแนวทางการดําเนิน ยุทธศาสตรความสัมพัน ธ กับ ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเปนไปดวยความลึกซึ้งรอบดาน ตลอดจนสามารถประเมินความเชื่อมโยงของความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และติดตามความเคลื่อนไหวไดอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อชวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกรมฯ
๓) เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการประมวลและจัดการองคความรูที่เกี่ยวกับประเทศ
ในภูมิภาค และความสัมพันธของไทยกับประเทศเหลานี้ อันจะสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับการ
คนควาและอางอิงตอไป
๔) เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในนโยบายการตางประเทศของไทยตอประเทศ
เพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในหมูเจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติงาน
๕) เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ กลาง (ทั้ ง ในรู ป แบบของสิ่ ง พิ ม พ การให ก ารศึ ก ษา และผ า น
เว็บไซต) ในการสอดแทรกแนวคิด เหตุผลการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ ใหขยายเขาถึง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ตลอดจนเปนชองทางใหไดรับทราบความสนใจและความ
ตองการของภาคเอกชน และผูมีสวนรวมอื่น ๆ (stakeholders)
๖) เพื่อกระตุนใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรูและเกิดความรูสึกมีสวน
รวมเปนเจาของ (sense of ownership) ในนโยบายการตางประเทศของไทย และมีสวนในการ
สนับสนุนผลักดันยุทธศาสตรของรัฐใหบรรลุผล
๒.๑.๔ รูปแบบการดําเนินการ/ วิธีดําเนินงาน/ กิจกรรมยอย
๒.๑.๔.๑ การจั ด สถานที่ แ ละอุ ป กรณ เครื่ อ งใช สํ า นั ก งานที่ จํ า เป น เพื่ อ จั ด ตั้ ง
หนวยงาน East Asia Unit อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในลักษณะศูนยขอมูลที่เนนดานการประสานงานขอมูลและการไดรับ
การติดตอจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกจํานวนมาก โดยจะจัดซื้อคอมพิวเตอร Hard disk วัสดุ
อุปกรณที่จําเปนเพิ่มเติมสําหรับเก็บขอมูลที่ใชงานรวมกันภายในหนวยงาน ตลอดจนที่นั่งทํางานและ
อุปกรณสํานักงานที่จําเปน
๒.๑.๔.๒ การจัดจางพนักงานอยางนอย ๓ - ๔ คน เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงาน
East Asia Unit เพื่อสนับสนุนงานของกองตางๆ ในกรมเอเชียตะวันออก โดยมีขาราชการทําหนาที่กํากับ
ดูแล มอบหมายงาน และใชประโยชนจากผลผลิตที่ได โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ทําหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
๑) ฝายสนับสนุนดานการวิเคราะหวิจัย (research and analysis) อาทิ
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ บทบาทของ
ประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค การศึกษาขอมูลเชิงลึก (fact finding) หรือศึกษาวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ (comparative study) ในประเด็นตาง ๆ เปนตน รวบรวมชิ้นงาน สรุปประเด็นที่
นาสนใจและทันเหตุการณ โดยทําหนาที่เปน service provider ของขาราชการในกรมฯ ในแงของ

๑๑
ขอมูล ทําหนาที่ facts finding/facts filing และ in-house early warning ในการประสานงาน
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและบทวิเคราะหเชิงลึกจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซึ่งเปนพันธมิตรของกรมฯ อาทิ
นักวิชาการ หนวยงานวิจัยตาง ๆ รวมทั้ง สกว. ฯลฯ และเปนผูจัดทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน
พันธมิตรเหลานั้นใหทราบถึงประเด็นที่มีความสําคัญของกรมฯ เพื่อทําการศึกษาคนควา วิจัยและนํา
ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนตอไป
๒) ฝายสนับสนุนดานวิชาการ (knowledge management) ของกรมฯ
โดยทํ า หน า ที่ เ ป น service provider ให แ ก ข า ราชการในกรมฯ ในแง ของการจั ดทํ า เอกสาร
ประกอบการบรรยาย power point presentation เอกสารขาว publication และบทความ
สนับสนุนการรวบรวมและจัดทําขอมูลเพื่อไปเขารวมประชุม วิเคราะห และเปนวิทยากรในเวทีตาง ๆ
ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพใหขาราชการในกรมเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ
สําหรับผูบริหาร สนับสนุนการจัดทําและปรับปรุงขอมูล fact sheet และเอกสารตาง ๆ ใหทันสมัย
อยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยจดบันทึกการประชุม ฯลฯ ซึ่งผลที่ไดรับ คือ การสรางและจัดการองค
ความรูสําหรับกรมเอเชียตะวันออกอยางเปนระบบและยั่งยืน
๓) ฝายสนับสนุนดานพิธีการ (logistics) ในงานดานตาง ๆ ของกรมฯ
อาทิ การเตรียมการสําหรับจัดการประชุม การจัดทําเอกสารตาง ๆ สําหรับการประชุม และการ
เตรียมการสําหรับกิจกรรมโครงการตาง ๆ
๔) ฝา ยสนับสนุนการดําเนิน งานการทูตเพื่อสาธารณะ โดยทําหนาที่
เสริมการทํางานของขาราชการในกรมฯ ในดาน public diplomacy รวมถึง outreach ไปยัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนดูแลและ update เว็บไซต East Asia Watch
ฝ า ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามเป า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
ภายใตกรมเอเชียตะวันออก
๒.๑.๔.๓ โครงการจัดทําเว็บไซต East Asia Watch เพื่อเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธงานของ กรมฯ ในปจจุบัน และงานในอนาคตที่เจาหนาที่ในหนวยงาน East Asia Unit
จะมีสวนชวยสนับสนุนในการจัดทําขึ้น นอกจากนี้ เว็บไซตนี้ยังเปนชองทางเสริมในการชี้แจงขอมูล
ขอเท็ จจริ งที่ ถูกต องและนํา เสนอบทวิเคราะหตาง ๆ ในขายงานที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ
กระทรวงฯ และเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของภาคประชาสังคม
๑) การจัดจางบริษัทออกแบบหนาเว็บไซต สรางและบริห ารเว็บไซต
โดยจัดหมวดหมูการแสดงผลขอมูลวิเคราะหในภาพรวม วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค
ตลอดจนขอมูลเชิงลึกที่ไมสามารถหาไดจากแหลงขอมูลทั่วไป (intelligence) และนําเสนอแยกตาม
หัวขอ / ประเด็นที่สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน สะดวกตอการใชงาน โดยใชภาพกราฟฟก
๒) การจัดจางบริษัทดังกลาวเพื่อสรางระบบดูแลและแกไขขอมูลตาง ๆ
ของเว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ต
๓) มอบหมายใหเจาหนาที่หนวยงาน East Asia Unit เปนผูดูแลและ
update ขอมูลในเว็บไซต

๑๒
๒.๑.๕ ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
ตารางที่ ๑ แสดงผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ (Outcome)
- เอกสารประกอบคํ า บรรยาย เอกสารข า ว - ฐานขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย เปนประโยชนในการ
บทความ ตาง ๆ
ทํางานและเสริมสรางความรูความเข าใจของสวน
ราชการตาง ๆ ตลอดจน นักศึกษา ภาคเอกชน และ
- ปริมาณและคุณภาพของงานวิเคราะหวิจัย
สาธารณชน
- ปริมาณและคุณภาพของขอมูลเชิงลึก
- database ของกรมฯ
- การสรางและจัดการองคความรูสําหรับกรมเอเชีย
- การแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู
ตะวันออกอยางเปนระบบและยั่งยืน
- ปริ ม าณงานด า นพิ ธี ก ารที่ ห น ว ยงาน East - ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิ ผ ลของขาราชการใน
Asia Unit มีสวนในการสนับ สนุน อาทิ การปฏิบัติหนาที่ดานตาง ๆ โดยรวม เพิ่มขึ้น
จํานวนงานประชุม จํานวนผูเขาประชุม เปน - ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย ก า ร
ตน
ตางประเทศของสาธารณชนไทยตอประเทศเพื่อน
- เว็บไซตและการใชประโยชนจากเว็บไซต
บานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
- การแลกเปลี่ยนและรับทราบขอคิดเห็นของ - สาธารณชนรู สึ ก มี ส ว นร ว มและเป น เจ า ของใน
ประชาชน
นโยบายการตางประเทศของไทย
๒.๑.๖ ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
๑) จํานวนชิ้นงานเอกสารประกอบคําบรรยาย เอกสารขาว บทความตาง ๆ ไมต่ํา
กวา ๓๐ ชิ้นตอป
๒) ปริมาณครั้งที่เจาหนาที่ใหบริการ / คําปรึกษาหารือแกบุคคลภายนอก อยางนอย
๒๐ ครั้ง
๓) ปริมาณและคุณภาพของงานวิเคราะหวิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับไปใช (จํานวนงานไมต่ํากวา ๕ ชิ้น)
๔) ปริมาณและคุณภาพของขอมูลเชิงลึก และประโยชนที่ไดรับจากขอมูลดังกลาว
(จํานวนงานไมต่ํากวา ๕ ชิ้น)
๕) ประโยชนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู
๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการในการทํางานซึ่งควรจะเพิ่มขึ้น มี
ความคลองตัวในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นและมีขอผิดพลาดนอยลง หลังจากมีเจาหนาที่หนวยงาน East
Asia Unit ชวยสนับสนุนการทํางาน
๗) ปริมาณงานดานพิธีการที่หนวยงาน East Asia Unit มีสวนในการสนับสนุน
อาทิ จํานวนงานประชุม จํานวนผูเขาประชุม เปนตน (จํานวนงานไมต่ํากวา ๑๐ ครั้ง)
๘) จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตและกลุมเปาหมายที่เขามาใชบริการในแตละเดือน
อยางนอย ๑๐๐ คนตอเดือน โดยอาศัยการนับจํานวนผูเขาเยี่ยมชมผานหนาเว็บไซต

๑๓
๙) จํานวนขอมูลที่บรรจุในเว็บไซต (ไมต่ํากวา ๕๐ ชิ้น)
๑๐) ความรูความเขาใจที่มากขึ้นของสาธารณชนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทย
กับประเทศเพื่อนบาน และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๑๑) ความรูความเขาใจที่มากขึ้นของประชาชนเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออก
ที่มีความสําคัญทางการเมือง และเศรษฐกิจระดับโลก อาทิ จีน ญี่ปุน เปนตน
๒.๒ แนวคิด SWOT Analysis๑
ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีที่ใชวิเคราะหสภาพของหนวยงาน เพื่อประเมินสมรรถนะของหนวยงาน
วามีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคการดําเนินการอยางไร เพื่อใหทราบสถานการณในปจจุบัน
และสามารถ วิเคราะหแนวทางในการแกไขตอไปได ซึ่งผูวิจัยไดเลือกแนวคิด SWOT มาใชในการ
วิเคราะหหนวยงาน
๒.๒.๑ ความหมายของ SWOT Analysis
เป น การวิ เ คราะหส ภาพองค การ หรื อ หนว ยงานในปจ จุ บั น เพื่ อค น หาจุ ด แข็ ง
จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต
SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายดังนี้
S : Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
W: Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
O : Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได
T : Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน ขององคการ
๒.๒.๒ หลักการสําคัญของ SWOT
การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดาน คือ สภาพการณภายในและ
สภาพการณภ ายนอก ดังนั้น การวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะหส ภาพการณ
(situation analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม
(รูเขา) ชัดเจน และวิเ คราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัย ตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้ง
สิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูล
เหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกล
ยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป
๒.๒.๓ ประโยชนของการวิเคราะห SWOT
วิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกร
อยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมายใน
๑

แหลงที่มา: http://methawit.blogspot.com/2012/04/blog-post.html สืบคนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.
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ขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห
SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม
๒.๒.๔ ขั้นตอน / วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูก
สรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ
กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได
ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๒.๒.๔.๑ การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเกี่ยวกับการวิเคราะหและ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุก ๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนของ
องคกรแหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการ
บริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการ
ทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย
๑) จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายใน
จากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นเองวา ปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดน
ขององคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็ม
แข็งขององคกร
๒) จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัย
ภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายใน
องคกรที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปน
ประโยชนตอองคกร
๒.๒.๔.๒ การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น สามารถคนหา
โอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตราการรู
หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎี กา มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และสภาพแวดลอ มทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธี ใหมๆ และ
พัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ
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๑) โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวา
ปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบตอผลประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอ
การดําเนินการขององคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางให
หนวยงานเข็มแข็งขึ้นได
๒) อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะ
เผชิญแรงกระทบดังกลาวได
๒.๓ ทฤษฎีการบริหารจัดการ ๒
ผูวิจัยตองศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการเพื่อใหเห็นภาพรวมแนวทางในการบริหารจัดการ
หนวยงาน ในภาพรวม และนํามาปรับใชในการบริหารจัดการหนวยงาน East Asia Unit
๒.๓.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ
มีนักวิชาการไดใหความหมายกันไวมากมาย ตามแนวทางที่แตละทานไดศึกษามา เชน
Mary Parker Follett “การบริหารการจัดการเปนเทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดย
อาศัยผูอื่น”
George R.Terry “การบริหารการจัดการ เปนกระบวนการของการวางแผนการจัด
องคการ การกระตุนและการควบคุมใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยใชทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ”
James A.F.Stoner “การจัดการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)
ความพยายามของสมาชิกในองค การและการใชทรัพยกรตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุป ระสงคที่องคการ
กําหนดไว”
สร อยตระกู ล อรรถมานะ (๒๕๔๕: ๔๒๑) ได กล าวไวว า กระบวนการจั ดการ
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานจะตองเปนไปตามขั้นตอนตามลําดับ เปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะ
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเปนการลดความไมแนนอนแลว ยังทําใหสมาชิกในองคกร
มีความมั่นใจในการทํางานทําใหการทํางานมีประสิทธิผล การจัดลําดับการทํางานที่ดีไมควรมีลักษณะ
ตายตัวตองยืดหยุน ไดตามสถานการณอาจมีการปรับปรุงแกไข หรือปรับเปลี่ยนลําดับการทํางานได
เสมอ สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นดวย
๒.๓.๒ หนาที่ในการจัดการ (The Function of Management)
นักวิชาการและนักบริหารไดมีการวิเคราะหวา การจัดการเปนความรูที่มีประโยชน
ดังนั้น Luther Gulick และ Lymdall Urwick ไดกําหนดหนาที่ของผูบริหารในการจัดการไว ๗
ประการดวยกันคือ
P = Planning การวางแผน
O = Organizing การจัดองคกร
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แหลงที่มา: http://www.mcucr.com/home/includes/editor/assets/cassroom_cheet1.pdf สืบคนเมื่อ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.

๑๖
S = Staffing การจัดการคนเขาทํางาน
D = Directing การอํานวยการ
CO = Co-ordinating การประสานงาน
R = Reporting การรายงาน
B = Budgeting งบประมาณ
๒.๔ ทฤษฎีองคกรสมรรถนะสูง ๓
องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) หรือเรียกกันยอ ๆวา HPO
นักวิชาการบางทานเรียกวาองคกรที่เปนเลิศ (Excellence Organization) ในปจจุบันมีหนวยงาน
หลายแหงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐของไทยไดใหความสําคัญและนําเครื่องมือการบริหารตาง ๆ มา
พัฒนาหนวยงานเพื่อกาวไปสูองคกรสมรรถนะสูง
สําหรับความหมายขององคกรสมรรถนะสูงพูดงาย ๆ คือการเปนองคกรที่เกง มีแผนรองรับ
กับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดาน
ทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา
และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเปนที่ยอมรับ มิใชองคกรที่สามารถทํางานบรรลุเปาหมายที่กําหนด แต
ระบบภายในขององคกรเปนอยางไรไมสําคัญ ทําใหบางครั้งการบรรลุเปาหมายเกิดจากปจจัยอื่น ๆ
ไมไดเกิดจากองคกรนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาหนวยงานทํางานสําเร็จเพราะโชคชวย ซึ่งลักษณะ
เชนนี้จะไมยั่งยืนเพราะไมมีระบบที่ดี ดังนั้นองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีจึงจะเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง และเกิดความยั่งยืนในการทํางานในระยะยาว
ในการบริหารจัดการระบบภายในขององคกรเพื่อใหองคกรเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
นั้น มีเครื่องมือ หรือเทคนิคที่นํามาใชหลายเทคนิคขึ้นอยูกับองคกรใดจะเลือกใช แตเครื่องมือที่ใชกัน
อยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คือหลักเกณฑจาก Malcolm Baldridge National
Quality Award เรียกยอ ๆ วา MBNQA สําหรับประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดนํา
เกณฑ MBNQA มาปรับเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อ
เปนแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองคกรภาคเอกชนของไทยเปนองคกรสมรรถนะสูง ตอมา
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award :PMQA) เพื่อเปนแนวทางใหหนวยราชการใชใน
การประเมินตนเองเพื่อกาวไปเปนองคกรสมรรถนะสูง
3
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Available: kpi.dopa.go.th/doc/new7.doc accessed 30 Jun 2013.

๑๗

ภาพที่ ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ดังนี้

๒.๔.๑ ลักษณะขององคกรสมรรถนะสูง
องคกรสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ PMQA ประกอบดวย ๗ มิติ มีสาระสําคัญ

๒.๔.๑.๑ มิติที่ ๑ – การนําองคกร
ในมิ ติ นี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู บ ริ ห ารองค ก ร กล า วคื อ องค ก รใดจะมี
สมรรถนะสูงหรือไมนั้นสามารถดูไดจากผูบริหารวามีลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้หรือไม
๑) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ทิศทาง และความคาดหวังที่
ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีในการถายทอดวิสัยทัศนและขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ
๒) มีวิธีในการสรางบรรยากาศการทํางานและผลักดันบุคลากรใหทํางาน
บรรลุตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม
๓) มีการกํากับดูแลการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหมีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานและระบบการปองกันการทุจริต
๔) มีการทบทวนผลการดําเนินการขององคกร และเปรีย บเทียบการ
ทํางานกับหนวยงานอื่น มีการวิเคราะห ทบทวนขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดานรวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม
๕) มี การกําหนดวิธีป ฏิ บัติงานเพื่อใหองค กรมีการดําเนิน การอยางมี
จริยธรรม

๑๘
คําวาผูบริหารองคกรในที่นี้หมายถึง ผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําองคกร
กําหนดแนวทางการทํางานรวมทั้งตัดสินใจ เชน หากเปนองคกรระดับกรมผูบริหาร ไดแก อธิบดี รอง
อธิบดี หากเปนหนวยงานระดับสํานัก/กอง ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก/กอง หากเปนอําเภอ
ผูบริหารก็คือ อําเภอ
๒.๔.๑.๒ มิติที่ ๒ – การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
มิตินี้ถือเปนหัวใจในการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งในเบื้องตนตองมี
การกําหนดความทาทายตางๆ ที่สามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุม คือความทาทายภายในองคกร
ความทาทายภายนอกองคกร ความทาทายภายนอกองคกร และ ความทาทายดานอื่นๆ สิ่งที่ตองทํา
หลังจากรูถึงปญหาความทาทายและอุปสรรคแลวก็คือการวางแผนยุทธศาสตรและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร องคประกอบที่สําคัญสําหรับมิตินี้คือ
๑) มีการวางแผนที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององคกร
๒) มีการกําหนดเปาหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆ อยางเปน
ระบบ
๓) มีแผนที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลงได
เทาทันสถานการณ
๔) มีการเชื่อมโยงเปาหมาย คาชี้วัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคกร
๕) มีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
การมีแผนยุทธศาสตร มิไดหมายความวาจะตองทําเปนรูปเลมเสมอไป
เพียงแตผูบริหารองคกรมีการกําหนดทิศทางการทํางานของหนวยงานที่ชัดเจน คนในหนวยงานมี
ความเขาใจตรงกันเทานี้ ก็ถือวามีแผนยุทธศาสตรที่ดีแลว
๒.๔.๑.๓ มิติที่ ๓ – การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
มิตินี้เนนใหเห็นถึงความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่ง
อาจเปนไดตั้งแตประชาชน ผูประกอบการ และสวนราชการอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบตอนโยบายของ
องคกร การจัดการที่ดีในมิตินี้จะนําไปสูการกลาวถึงภาพลักษณขององคกรในทางที่ดี องคประกอบที่
สําคัญคือ
๑) มี การวั ด สํา รวจ เก็บ ข อมูล ความตอ งการ ความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพรอมรับฟงความคิดเห็นเพื่อใชในการออกแบบและปรับปรุงการ
ใหบริการ
๒) การใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนรวมทั้งความสะดวกสบาย
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๓) มี ก ารติ ด ต อ กั บ ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธพรอมทั้งมีการปรับปรุงวิธีการสรางความสัมพันธที่เหมาะสมและสอดคลองกับแผนกล
ยุทธในการใหบริการมีกระบวนการในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางตอเนื่องเพื่อสรางความพึงพอใจ เชน เปดโอกาสใหรองเรียนกับสวนราชการ

๑๙
๔) มีการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒.๔.๑.๔ มิติที่ ๔ – การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
มิตินี้ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูล จัดองคความรู วัด และวิเคราะห
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบที่สําคัญสําหรับมิตินี้คือ
๑) มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวิเคราะหแกไขปญหาการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสรางนวัตกรรม
๒) มีระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย
๓) มีระบบการรวบรวม และถายทอดความรูของบุคลากรการแสวงหา
และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
๒.๔.๑.๕ มิติที่ ๕ – การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
การมุ ง เน น ทรั พ ยากรบุ ค คลด ว ยการตอบสนองความพึ ง พอใจของ
บุคลากรในดานตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนาความรูความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมี
องคประกอบสําคัญคือ
๑) มี ก ารให โ อกาสบุ ค ลากรมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด อย า ง
สรางสรรค และการนําความคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองคกร
๒) มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากรภายใน
องคกร
๓) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีระบบการ
ใหรางวัลและสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ
๔) มีการสรางเสนทางความกาวหนา (career path) ใหกับบุคลากร
พรอมมีระบบในการพัฒ นา เชน การเตรีย มบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหารหรือตําแหนงที่มี
ความสําคัญตอภารกิจหลักขององคกร
๕) มีการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
๖) มีการสงเสริมดานสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๗) มี ก ารมอบหมายงานที่ ท า ทายและเหมาะสมเพื่ อ ให เ กิ ด ความ
รับผิดชอบตอองคกร
๒.๔.๑.๖ มิติที่ ๖ – การจัดการกระบวนการ
มิตินี้ครอบคลุมตั้งแตกระบวนงานภายในองคกร และกระบวนงานที่มีผล
ตอประชาชน เชนการกําหนดนโยบายตางๆ โดยมีองคประกอบคือ
๑) มีกระบวนงานที่สนับสนุนบุคลากรในการทํางานเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมาย
๒) มีความเชื่อมโยงระหวางกระบวนงานที่สรางคุณคาและตัวชี้วัดที่มีผล
ตอความสําเร็จขององคกร

๒๐
๓) มีการใชเทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลผลิตเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกระบวนงาน
๔) มี ก ารปรั บ ปรุง กระบวนงานหลั ก และกระบวนการสนั บ สนุ น ของ
หนวยงาน อยางสม่ําเสมอโดยใชขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
๕) มีวิธีการจัดการกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางาน
๖) มีการตรวจสอบกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงเชน งานดานการเงิน
พรอมหาทางปองกัน
๒.๔.๑.๗ มิติที่ ๗ – ผลลัพธการดําเนินการ
ในมิตินี้เปนผลที่เกิดจากการบริหารจัดการองคกรในมิติที่ ๑ ถึงมิติที่ ๖
โดยผลลัพธการดําเนินการแบงออกเปน ๔ มิติ ตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ
๑) มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
๒) มิติดานคุณภาพการใหบริการ
๓) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๔) มิติดานการพัฒนาองคกร
๒.๕ ทฤษฎี TQA ๔
TQA มาจากคําวา Thailand Quality Award รางวัลคุณภาพแหงชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
เครื่องหมายแหงความเปนเลิศในการบริหารจัดการในทุกดาน ตลอดจนผลประกอบการที่ดีขององคกร
สําหรับประเทศไทยไดมีการบรรจุ TQA ไวในแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชนคือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ด ตั้ ง โดยความร ว มมื อ ของภาครั ฐ และเอกชน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
พัฒนาการเพิ่มผลผลิตของภาครัฐและเอกชนใหมีระดับสูงขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพื่อการแขงขันในตลาดโลก เปนศูนยกลางประสานและรณรงคสงเสริมผลผลิตของประเทศ
๒.๕.๑ วัตถุประสงคของ TQA
เพื่อสนับสนุนการนําแนวทางรางวัลคุณภาพไปใชในการบริหารจัดการองคกรและ
ปรับ ปรุงความสามารถในการแขงขัน กระตุนใหเกิดการเรียนและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปน เลิศ
รวมทั้งประกาศเกียรติคุณแกองคกรที่ประสบความสําเร็จในการนํา TQA มาใช เพื่อแสดงใหนานาชาติ
เห็นถึงความมุงมั่น ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองคกร ซึ่งรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(TQA) ถือเปนมาตรฐานรางวัลระดับโลกที่ไดรับการยอมรับ เนื่องจากมีพื้นฐานทางดานเทคนิคและ
กระบวนการการตั ด สิ น รางวั ล เช น เดี ย วกับ รางวัล คุณ ภาพแห งชาติ ของสหรัฐ อเมริก า หรื อ The
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดนํา
เกณฑ MBNQA มาปรับใชเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับ
๔

Available: www.tqa.or.th/th//.html Accessed: 25 Jun 2013.

๒๑
และพัฒนาองคกรภาคเอกชนของไทยเปนองคกรสมรรถนะสูง
๒.๕.๒ แนวทางของ TQA
แนวทาง TQA คํานึงถึงความยืดหยุนในการดําเนินการที่สอดคลองและตอเนื่องของ
องคกรทั้ง ๗ หมวดดําเนินการ ไดแก
หมวด ๑ การนําองคกร : มุงเนนถึงความเขาใจของผูนําองคกรที่มุงสูการเปนเลิศใน
การบริหารจัดการองคกร ซึ่งตองเขาใจวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร รวมทั้งการสื่อสารความเขาใจ
ใหมีการรวมมือของทุกคนในองคกร รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ : หมายถึง การจัดทํากลยุทธเพื่อการขับเคลื่อน
องคกรและกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ตลอดจนการถายทอดกลยุทธนั้นไปสูภาคปฏิบัติไดอยาง
สอดคลอง
หมวด ๓ การมุงเนนลูกคาและตลาด : องคกรตองมีความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาและ
ความตองการของลูกคาอยางถองแท ตอบสนองไดอยางพึงพอใจ และมีความสัมพันธที่ดี
หมวด ๔ การจัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : เปนกระบวนการวัดผลการ
ดําเนิ นงานและทบทวนการดํ า เนิน งาน รวมถึงการบริห ารจัดการสารสนเทศ ความพรอมใชและ
เพียงพอในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร
หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร : บุคลากรถือเปนทรัพยากรสําคัญที่องคกรตองรักษา
และเพิ่ ม คุ ณ ค า การพั ฒ นาบุ ค ลากร จึ ง เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ที่ อ งค ก รต อ งมุ ง สร า งความผู ก พั น ซึ่ ง
สอดคลองกับคําขวัญที่วา “รูรัก รูสามัคคี”
หมวด ๖ การจั ดการกระบวนการ : ความเขาใจในการจัดการและออกแบบ
ระบบงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ ตลอดจนตองมีการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานขององคกรอยางยั่งยืน
หมวด ๗ ผลลัพธ : คือผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานผลผลิต
ดานการมุงเนนลูกคา ดานการเงินและตลาด ดานการมุงเนนบุคลากร ดานประสิทธิผลกระบวนการ
และดานการนําองคกร

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม ( SWOT Analysis) ของ
หนวยงาน East Asia Unit (EAU) กรมเอเชียตะวันออก
๓.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๑) นโยบายและการดําเนินความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ไดรับความสนใจและการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้สวนมาก
เปนประเทศที่มีความใกลชิดกับประเทศไทยทั้งดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรและมีผลประโยชนใกลชิดอยาง
เปนรูปธรรมกับไทยในทุกดาน
๒) กรมเอเชียตะวันออกเปนหนวยกลางประสานนโยบายและการดําเนินงานกับ
สถานเอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล ใหญและสํานั กงานการคา และเศรษฐกิจ ไทยในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกทั้งหมด ๑๕ ประเทศ และ ๓ เขตเศรษฐกิจ
๓) มีการวางพื้นฐานการบริหารงานขอมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การจัดทําเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ทําใหมีการสรางความรูความเขาใจในวงกวางและชวย
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและภาคประชาสังคม เชน ภาคเอกชน นักวิชาการ
๓.๑.๒ จุดออน (Weakness)
๑) จํ า นวนบุ ค ลากรมีไ มพ อเพี ย ง ทํ าให มีขี ดความสามารถจํา กั ดที่ จ ะสามารถ
ขั บ เคลื่ อนภารกิ จ ทั้ ง หมดให ส อดคล องกับ ความตองการ และตามพัน ธกรณีต าง ๆ รวมทั้ ง ความ
คาดหวังของทุกภาคสวนไดอยางอยางเต็มที่สมเจตนารมณและตามที่ควรจะเปน
๒) บุคลากรบางสวนยังขาดพื้นฐานทางวิชาการและความชํานาญในทักษะตาง ๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และมีการโยกยายสับเปลี่ยนบุคลากรในทุกระดับบอย ทําใหเกิดปญหาดาน
การเรียนรูงานหรือถายโอนงาน เปนเหตุใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง และความแมนยํารวดเร็ว
๓) ผูบริหารมีจํานวนนอย จึงอาจไมมีเวลาพอเพียงที่จะดูแลงานทั้งหมด ทําใหขาด
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกรณีเรงดวนและมีความละเอียดออนที่ตองการการ
ตัดสินใจ
๔) งบประมาณในการดําเนินงานไมพอเพียงและไมมีความแนนอนหรือตอเนื่อง
เปนเหตุใหไมสามารถวางแผนงานในระยะยาวได โดยเฉพาะภารกิจที่ตองทําในระยะยาว เชน การ
จัดการขอมูลและการเผยแพรความรู การจัดการสัมมนาตางๆ เปนตน
๕) มีผูเลนจํานวนมากที่มีผ ลประโยชนห ลากหลายซึ่งมีสวนในการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายไทยตอประเทศเพื่อนบานและประเทศที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ จึงตองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อสรางความเปนเอกภาพและบูรณาการ

๒๓
๓.๑.๓ โอกาส (Opportunities)
๑) นโยบายรั ฐ บาลซึ่ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นและประเทศที่ มี
นัยสําคัญทางเศรษฐกิจตอไทยอยางตอเนื่องเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน
๒) สถานการณระหวางประเทศมีพลวัตร มีความซับซอนเพิ่มขึ้น มีประเด็นที่เปน
เรื่องระดับโลก (Global Issues) ระดับภูมิภาค (regional issues) ซึ่งเปนทั้งความรวมมือและความ
ขั ด แย ง เพิ่ ม ขึ้ น และมี ผู เ ล น มากขึ้ น ทั้ ง รั ฐ และที่ ไ ม ใ ช รั ฐ จึ ง เป น โอกาสที่ จ ะริ เ ริ่ ม และผลั ก ดั น
ผลประโยชนของประเทศไทยได
๓) พัฒนาการความรวมมือในระดับภูมิภาคที่ทวีความใกลชิดและมีพลวัตรเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงของอาเซียน (ASEAN Connectivity) และการเปนประชาคมอาเซียนในป
๒๕๕๘ กรอบความรวมมือภูมิภาคอื่น ๆ เชน BIMSTEC MGC และ ACMECs เปนโอกาสที่จะพัฒนา
ใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคและตอยอดผลประโยชนของไทย
๔) พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
บทบาทของประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอไทยและเปนตลาดใหม เชน จีน เกาหลีใต กาว
รุดหนามากขึ้น จึงเปนโอกาสที่ไทยจะขยายผลประโยชนในมิติตาง ๆ กับประเทศเหลานี้
๓.๑.๔ ภัยคุกคาม (Threats)
๑) ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม เชน ประชาชน สื่อมวลชน ฝายนิติบัญญัติ
สวนรวม มีขอคิดเห็น มีความคาดหวังมากขึ้นตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็น
กับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีผลและมีความเชื่อมโยงตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐมากกวา
ในอดีต ทําใหกระทรวงการตางประเทศตองตอบสนองดวยความรวดเร็วทันเหตุการณ
๒) การกําหนดนโยบายมีความเชื่อมโยงระหวางมิติในประเทศและตางประเทศ
มากขึ้ น อย า งที่ ไ ม เ คยเป น มาก อ น และมี จํ า นวนผู ที่ เ กี่ ย วข อ งและมี ส ว นได ส ว นเสี ย เพิ่ ม มากขึ้ น
จําเปนตองมีการกําหนดทาทีและประสานการดําเนินนโยบายของหนวยงานไทยและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางเปนองครวมมากขึ้น
๓) มี ผู เ ล น หน า ใหมเ พิ่มขึ้น ในประเทศเพื่อ นบาน ที่พยายามแขงขั น และแสวง
ผลประโยชน ข องตนทั้ ง ด า นการเมื องและเศรษฐกิจ เปน เหตุ ใ ห ผ ลประโยชน ข องไทยอาจได รั บ
ผลกระทบ
๔) มีประเด็นระดับโลกใหม ๆ เชน ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาค และกรมเอเชียตะวันออกตองมีบทบาทหลักใน
การประสานและดําเนินการเพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และชวยเหลือ เชน กรณีแผนดินไหวและสึนา
มิที่ญี่ปุน เปนตน
๓.๒ การวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อกําหนดทางเลือก
๓.๒.๑ โอกาสกับจุดแข็ง ทางเลือก คือการดําเนินการเชิงรุก
๑) ไทยและประเทศเพื่อนบานมีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
และมีผลประโยชนที่เกี่ยวพันกันในทุกมิติ จึงควรเพิ่มขีดความสามารถใหมีความพรอมที่จะรุกในทุก
ดานเพื่อรักษาสถานะบทบาทนํา และความสัมพันธที่ดี เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการรักษา
และเสริมสรางผลประโยชนที่มีรวมกันใหเดินหนาตอไปในระยะยาว

๒๔
๒) ประเทศที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจกับไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศจีน ที่มี
ความสัมพันธกับไทยอยางใกลชิดทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจมายาวนาน ทําใหไทยมีศักยภาพและ
ควรจะเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือกับจีนอยางรอบดานใน
ทุกมิติ และริเริ่มกิจกรรมเชิงลึกและเชิงรุกมากขึ้นกับระดับมณฑลตา ง ๆ เพื่อการเขาถึงตลาดและ
แหลงความรวมมือตาง ๆ ของจีนโดยตรง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทวิภาคี ไทย-จีนกับ
ประเด็นที่เกี่ยวของและเกี่ยวพันกับผลประโยชนของไทยในกรอบภูมิภาคและโลกไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๓) หนวยงาน East Asia Unit (EAU) กรมเอเชียตะวันออก สามารถมีบทบาทนํา
หรื อ สนั บ สนุ น หน ว ยงานต า ง ๆ ในการเตรี ย มความพร อ มและผลั ก ดั น ผลประโยชน ข องไทยใน
กระบวนการกาวไปสูประชาคมอาเซียน และรองรับพัฒนาการของ ASEAN Connectivity
๓.๒.๒ จุดแข็งกับภัยคุกคาม ทางเลือกคือการเสริมสรางศักยภาพเพื่อรับมือและปองกัน
๑) ควรต องเสริ มสรางศักยภาพกลไกการวิเคราะหขอมูล ภาพรวมเชิงลึก การ
แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลขาวสารภายในกรมและตอภาคประชาสังคมใหมีความพรอม และมี
ความทันเหตุการณ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซตที่มีการเริ่มตนไวแลว
๒) ควรเพิ่ มศั กยภาพและจํา นวนบุค ลากรใหมี จํ านวนที่ ส อดคล องกับ ปริม าณ
ภารกิจ เพื่อใหมีโอกาสและเวลาที่จะสามารถสั่งสมความชํานาญ มีความรูและความเขาใจตอภารกิจที่
ไดรับมอบหมายในเชิงลึกมากขึ้น สามารถเขาถึงและหยั่งลึกขอมูลขาวสารไดดียิ่งขึ้นและมีทักษะความ
เชี่ยวชาญเพื่อรับกับสถานการณในภูมิภาค และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชนแหงชาติของไทย
๓) จําเปนตองมีบุคคลากรระดับสูงในระดับตัดสินใจเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจ
และความต อ งการขององค กรและหนว ยงานภายนอกดานการใหขอคิด เห็น การชี้แ จง และการ
ดําเนินการเรื่องที่มีความเรงดวนใหทันเหตุการณและทันทวงที
๔) ควรมี ก ารเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยการประสานงานกั บ ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ ให
กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายระหวางกระทรวงฯ หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวน
เสียมีความเปนองครวมมากขึ้น
๓.๒.๓ จุดออนกับโอกาส ทางเลือกคือความจําเปนตองปรับตัว
๑) ควรมี ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบประเทศที่ มี
ความสําคัญตอเรงดวนกับไทยในมิติการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บานและจีน ใหสามารถรองรับแนวโนมพัฒนาการความสัมพันธและบทบาทของประเทศเหลานี้ เพื่อ
ไมใหไทยสูญเสียความไดเปรียบ และโอกาส
๒) ควรต อ งเพิ่ ม จํานวนเจา หนาที่ซึ่ งมีความเชี่ ย วชาญเฉพาะดาน รวมทั้งลา ม
โดยเฉพาะดานประเทศเพื่อนบานและประเทศจีน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานขอมูล ภาษา และ
องคความรูในเชิงลึกที่มีความตอเนื่อง แมนยํา สําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๓) ควรมีการพัฒนากลไกการจัดระบบและบริหารขอมูล การวิเคราะหขอมูลใหมี
ความตอเนื่อง ทันเหตุการณ พรอมใชประโยชน และแบงปนกับหนวยราชการและภาคสวนอื่น ๆ เพื่อ
ประสานทาที ขยายเครือขายความรวมมือและสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทการดําเนินนโยบาย

๒๕
และภารกิจของกรมฯ ตอภูมิภาคในวงกวาง
๔) ควรมี การจั ดตั้งหนวยที่จะเปนกลไกการวางแผน การติดตามและวิเคราะห
ข อมู ล ในภาพรวมของภู มิ ภ าค ที่ มีค วามเชื่อ มโยงทั้ง ระดับ ทวิ ภ าคี ภู มิภ าคและระหวา งประเทศ
เกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหมีความลึกซึ้ง เขาถึง แมนยํา และเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและกําดําเนินกิจ กรรมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง
๓.๒.๔ จุดออนกับภัยคุกคาม ทางเลือกคือการชะลอการดําเนินการหรือเสียโอกาสหรือ
ประโยชน
ไทยจะเผชิญหนากับความทาทาย การแขงขัน และอาจจะเสียโอกาสในการรักษา
สถานะและการพัฒ นาผลประโยชนกับประเทศที่มีรากฐานความรว มมือที่ดีและมีความสัมพันธที่
ใกลชิดกับไทย และไทยอาจตกในสถานะที่เสียเปรียบ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ทั้งในระดับความทวิภาคี
และระหว า งประเทศตา ง ๆ อาจจะบานปลาย หากไมมีการเพิ่มขีดความสามารถของกรมเอเชีย
ตะวันออกและสรางความชํานาญของบุคลากร และเพิ่มจํานวนบุคลากรทั้งระดับตัดสินใจและปฏิบัติ
ใหพอเพียงตอปริมาณงาน และความหลากหลายของภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งขาดการประสาน
ความเขาใจและขอมูลที่ทันเหตุการณกับหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของอยางทันเหตุการณ
๓.๓ ผลการวิเคราะหทฤษฎี TQA กับหนวยงาน East Asia Unit
จากการศึกษาทฤษฎี TQA ทั้ง ๗ หมวดดําเนินการ จะเห็นไดวา
๓.๓.๑ ในดานการนําองคกร
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมเอเชี ย ตะวั น ออกมี ค วามเข า ใจในลั ก ษณะงานของ
หนวยงาน East Asia Unit ไดทราบถึงปญหา และมีความคาดหวังใหหนวยงาน EAU ทําหนาที่ในดาน
การติ ด ตามวิ เ คราะห ข อมู ล ข า วสาร ได ม ากยิ่ งขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากคํา สั ม ภาษณ ข องนายดํ า รง
ใครครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กลาวไววา
“ หนวย East Asia Unit เปนหนวยที่รวบรวม information gathering มีคนทํา
หนาที่ ประมวลข าวสาร ซึ่งนอกจากขอมูลที่เปน information แลว กรมฯ ยังตองการ idea
recommendation ที่เปนประโยชนในการทํางานของกรมฯ ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีโอกาสไดทําในเรื่องนี้
กรมฯ ตองการใหมีการเชื่อมตอกับนักคิดและนักวิชาการ
หนวย East Asia Unit ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารกับผูคนตางๆ ไดดีแลว ซึ่งเห็นได
จากการที่หนวยไดไปรวมกับกรมอื่นๆ จัดกิจกรรมสัญจรตางๆ แตยังตองการ presentation ใหเปนที่
รับรูทั่วไปใหมากขึ้น
ในอนาคต กรมฯ ตองการขอมูลที่เปนแบบ information gathering ตองมีคนไป
ประมวลภารกิจตางๆ เรื่อง idea ตางๆ ยังไมไดทํามาก ตองทําดานนี้ใหมากขึ้น โดยมีการจัดสัมมนา
brainstorm strategy เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อรับรูการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รัฐบาลมี
initiative เรื่องสําคัญอะไรบาง ซึ่งภายใตการวิเคราะห/วิจัย ควรทํางานรวมกับ สกว. มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัย เพื่อจะไดขอมูลที่เปนประโยชน และเปนการสรางองคความรู เพื่อตอยอด ดังนั้น หนวย

๒๖
East Asia Unit ตองเชื่อมตอกับหนวยงานเหลานี้เพื่อนําความรูมาชวยในกระทรวงฯ โดยทําหนาที่
เปน coordinator รวบรวมขอมูล ขาวสาร ความคิด ของทั้งภูมิภาค
นอกจากนั้ น กระทรวงฯ ควรมีกอง intelligence ทําหนาที่ตัดสิน ใจนโยบาย
กระทรวงฯ ยังขาดสิ่งนี้ ประเทศญี่ปุน/อังกฤษ/สหรัฐฯ มีหนวยที่ประมวลขอมูลดาน intelligence
เพื่อใหกระทรวงฯ ไดทราบถึงขอมูลที่เชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได จะเห็นไดวา การตัดสินใจดาน policy
ในเรื่องคาบสมุทรเกาหลี ปญหาโรฮิงญา ปญหา OIC ตองการขอมูลที่เปน intelligence ทั้งนั้น ”
๓.๓.๒ ในดานการวางแผนเชิงกลยุทธ
กรมเอเชียตะวันออกมีแผนงานสําหรับโครงการของกิจกรรมหนวยงาน East Asia
Unit อยูแลว ทั้งนี้ โครงการทั้งหลายที่ตั้งไวสามารถปรับเปลี่ยนไดซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณและความ
ตองการของกรมเอเชียตะวันออก
๓.๓.๓ ในดานการมุงเนนลูกคาและตลาด
เว็บไซต East Asia Watch ไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีผูเขาชมมากขึ้นจากป
แรกๆ ที่เริ่มจัดทําจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้น หนวยงาน East Asia Unit ยังไดไปรวมกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรขอมูลรวมกับกรมสารนิเทศ และมูลนิธิยุวทูตความดี โดยการจัดกิจกรรมในตางจังหวัด ทําให
เด็กๆ และเยาวชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไดเพิ่มมาก
ขึ้น ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณของ นายบัณฑิต หลิมสกุล ผูอํานวยการกองวิทยุกระจายเสียง กรม
สารนิเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กลาวไววา
“ ในการดําเนินกิจกรรมของ EAU รวมกับ กิจกรรมบัวแกวสัญจร เห็นไดวา
เจาหนาที่ EAU สามารถเขากับเด็กนักเรียนไดเปนอยางดี มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่ไปจัด
กิจกรรม อาจจะเปนดวยวัยที่ไมมากนัก จึงคุยกับเด็กๆ ไดรูเรื่อง สามารถสื่อสารกับเด็กไดดี ในฐานะที่
เป น ลู กค า ของหน ว ยงาน EAU รู สึ กพอใจกับ เจ าหน าที่ EAU เนื่อ งจากเปน เจา หน า ที่มี ความ
กระตือรือรน และเตรียมตัวกอนที่จะมารวมกิจกรรม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน แตเจาหนาที่
เหลา นี้ ก็อาจจะอยู รว มงานกั บ กรมฯ ไมน าน เนื่องจากมีจุดประสงคที่จ ะทํางานที่นี่เปน เพีย งงาน
ชั่วคราว ทั้งๆ ที่พวกเขาชวยเหลืองาน logistics ของกรมฯ ไดเปนอยางมาก
สําหรับในแงของเว็บไซต East Asia Watch ก็เห็นวาสามารถคนหาขอมูลไดงาย
มีการจัดกรุปปงไดดี มีขอมูลที่เนนเฉพาะดานการเมือง อาจเพิ่มในดานที่เกี่ยวของกับดานธุรกิจ ซึ่งจะ
ช ว ยให เ ชื่ อมต อ กั บ เว็ บ ไซต ข องกรมเศรษฐกิ จ ได ซึ่ งหากมีก ารจัดทํ าข อมู ล เชิง ลึก หรื อมี ขอ มูล ที่
วิเคราะหวิจัย มากขึ้น ก็จะเปนประโยชน เนื่องจากเว็บไซต EAU เปนเสมือนดานแรกใหคนหาขอมูล
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ”
๓.๓.๔ ในดานการจัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หนวยงาน East Asia Unit ยังขาดการวิเคราะห และการจัดการความรูไดไม
เพียงพอ โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานสารสนเทศที่ตองอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงเพื่อ
ดึงดูดลูกคา ทั้งนี้ การที่จะบริหารจัดการดานสารสนเทศใหทันสมัยก็ตองอาศัยงบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอดวย
๓.๓.๕ ในดานบุคลากร
ปจจุบันหนวยงาน East Asia Unit มีเจาหนาที่ประจําหนวยงานซึ่งเปนลูกจาง

๒๗
outsource จํานวน ๓ คน เจาหนาที่การทูตระดับปฏิบัติการ ๑ คน หนวยงานนี้อยูภายใตสํานักงาน
เลขานุการกรม โดยมีเลขานุการกรมเปนหัวหนา ขึ้นตรงตอรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่ดูแล
สํานักงานเลขานุการกรม และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ปจจุบัน เจาหนาที่ EAU ที่เปนลูกจาง
โครงการตองแบงเวลางานของตนเพื่อชวยงานธุรการของสํานักงานเลขานุการกรมดวย นอกจากนั้น
เจาหนาที่เหลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางาน
๓.๓.๖ ในดานการจัดการกระบวนการ
เนื่องจากหนวยงาน East Asia Unit มีขนาดเล็ก จึงมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะ
ยื ด หยุ น สํ า นั กงานเลขานุ การกรมจะวางแผนงานสําหรั บ หนว ยงานไวต ลอดป งบประมาณ แต ก็
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวัตถุประสงคของผูบริหารและลูกคาบริการ
๓.๓.๗ ในดานผลลัพธ
หนวยงาน East Asia Unit อาจประสบผลสําเร็จในดานลูกคาภายนอกที่เขามา
คนหาขอมูล แตขอมูลเหลานี้ก็ยังขาดการวิเคราะหที่ลึกซึ้ง ซึ่งถาอาศัยบุคลากรของหนวยงานทําการ
วิเคราะห วิจัย ขอมูล ดวยตนเองทั้งหมดก็คงเปนไปไมได จึงตองอาศัยขอมูลจากสถาบัน think tank
ตางๆ มาตอยอด

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๑.๑ หนวยงาน East Asia Unit กับงานยุทธศาสตรของรัฐบาล
หนวยงาน East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก ซึ่งไดกอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๕๒ ไดบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานในแงที่สามารถเชื่อมโยงงานตางๆ ของหนวยงาน
East Asia Unit เขากับยุทธศาสตรของรัฐบาลได ดังนี้
ตารางที่ ๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร
๑. การสรางเสริมความรูความเขาใจ สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดย
และให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ประชาชนและ
ระหว า งประเทศและการดํ า เนิ น สื่อมวลชนเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิด
นโยบายความสั มพั น ธกับ ประเทศ ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่ อนบ า นและประเทศในภู มิภ าค การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการ
เอเชียตะวันออก
คมนาคมขนส ง และความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ด า นต า งๆ กั บ
ประเทศเหลานั้น รวมทั้งความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาค (นโยบายรัฐบาลที่ ๖.๑)
๒. การเผยแพรกิจกรรมความรวมมือ สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออก ผลักดัน
ระหว า งไทยกั บ ประเทศต า งๆ ใน บ ท บ า ท อ า เ ซี ย น ใ น ว า ร ะ ที่ ไ ท ย เ ป น ป ร ะ ธ า น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ อาเซียน และเพิ่มบทบาทไทยในอาเซียน
ประเทศอาเซียน
(นโยบายรัฐบาลที่ ๖.๒)
๓. กลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ ก ร ะ ชั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ แ ล ะ ค ว า ม เ ป น หุ น ส ว น ท า ง
ให ส ามารถปรั บ ตั ว รั บ ผลกระทบ ยุทธศาสตรกับผูประกอบการใหสามารถปรับตัวรับ
และส งเสริ ม การใช ป ระโยชน จ าก ผลกระทบและสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลง
ความตกลงการคาเสรี (อาทิJTEPA) การคาเสรี (นโยบายรัฐบาลที่ ๖.๔)
๔. กลไกการหารือและรับฟงขอคิดเห็น
จากภาคส ว นต า งๆ ของสั ง คม
ระหว า งการเจรจาจั ด ทํ า ข อ ตกลง
การคาเสรีตางๆ

๒๙
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร
๕. ขยายชองทางเขาถึงภาคเอกชนภาค ดําเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และ
ประชาชน และสื่อมวลชน พรอมทั้ง การศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ย นในระดับประชาชนกับ
กระตุนใหประชาชน เรียนรูและเกิด นานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ
ความเข าใจในการต างประเทศของ ประเทศกําลังพัฒนา (นโยบายรัฐบาลที่ ๖.๕)
ไทย
๔.๑.๒ หนวยงาน East Asia Unit กับงานดานการทูตสาธารณะ
หนวยงาน East Asia Unit ประสบความสําเร็จในดานการดําเนินงานดานการทูต
สาธารณะ “Public Diplomacy” ของกรมเอเชียตะวันออก โดยนําองคความรูดานวิชาการที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเผยแพรแกสาธารณชน สวนราชการตางๆ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของงานการทูตสาธารณะ (Public diplomatic) ที่มุงเนนให
ภาคประชาสังคมเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) และมีสวนเริ่มในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศอยางสรางสรรค การเผยแพรองคความรูไดดําเนินการผานการจัดสัมมนา และชองทาง
เว็บไซต East Asia Watch ซึ่งมีการปรับปรุง ขอมูลขาวสารความรู บทวิเคราะหและบทความตางๆ
ใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา

ภาพที่ ๓ เว็บไซต East Asia Watch
นอกจากนั้ น เจ าหนาที่ EAU จะไปรว มกิจ กรรมสัญ จรตางๆ ที่กระทรวงการ
ตางประเทศ จัดอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมบัวแกวสัญจรโดยกรมสารนิเทศ และโครงการยุวทูต

๓๐
ความดี โดยมู ลนิ ธิ ยุว ทู ตความดี ซึ่ งเจาหนาที่ EAU จะทําหนาที่เผยแพรขอมูล ของภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกใหแกเด็กๆ ในตางจังหวัด ผานรูปแบบการจัดกิจกรรม การเลนเกมสตอบคําถาม หนวยงาน
East Asia Unit ไดจัดทําแผนพับและแผน Roll-up เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอชียตะวันออก
สําหรับใชจัดในการจัดกิจกรรมตางๆ

ภาพที่ ๔ กิจกรรมสัญจรของ East Asia Watch
๔.๑.๓ หนวยงาน East Asia Unit กับงานดานสนับสนุนกรมเอเชียตะวันออก
เจาหนาที่ EAU ทําหนาที่ฝายสนับสนุนงานดานธุรการ (logistics support) ตางๆ
ที่กรมเอเชียตะวันออกมีสวนเกี่ยวของ อาทิ การเตรียมการสําหรับจัดประชุม การจัดทําเอกสารตางๆ
สําหรับการประชุม โดยที่การจัดประชุมตางๆ ตองอาศัยบุคลากรเปนจํานวนมาก เจาหนาที่โตะตอง
ทํางานในดานสารัตถะ งานในสวน Logistics จึงเปนหนาที่ของหนวยงาน East Asia Unit
๔.๑.๔ หนวยงาน East Asia Unit กับงานวิเคราะหขอมูล
หนวยงาน East Asia Unit ยังไมบรรลุเปาหมายในขอนี้ กลาวคือ กรมเอเชีย
ตะวันออกตองการให หนวยงาน East Asia Unit มีบทบาทที่มากขึ้นในดานการเปนหนวยงานที่
จัดการองคความรูของกรมเอเชียตะวันออก ที่ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ จัดเตรียม
ขอมูลที่เปนประโยชนไดทันกาล ซึ่งการจะทําสิ่งเหลานี้ไดตองอาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่โตะที่มี
ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และจากหนวยงานภายนอกที่เปนศูนยขอมูลความรู
เชน สถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/ Institute of Southeast Asian Studies
(ISEAS) ของประเทศสิงคโปร/ The Japan Institute of International Affairs (JIIA) ของประเทศ
ญี่ปุน / ศูนยวิจัยปญหาระวางประเทศ สถาบันสังคมศาสตรแหงชาติจีนของจีน/ สถาบัน NBR ใน
สหรัฐอเมริกา/สถาบัน ISIS ของมาเลเซีย ซึ่งลวนเปนสถาบันที่เปน think tank ที่มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายดานตางประเทศของประเทศนั้นๆ

๓๑
๔.๒ ขอเสนอแนะ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) หนวยงาน East Asia Unit เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใตกรมเอเชียตะวันออก
ซึ่งกรมภูมิภาคอื่นๆ ในกระทรวงการตางประเทศตางก็มีหนวยงานเชนเดียวกันนี้ภายใตกรมของตน
เชน US Watch และ Europe Watch ดังนั้น เมื่องบประมาณที่จะใชบริหารจัดการหนวยงานเหลานี้
ของทุกกรมมาจากแหลงเดียวกันและถูกตัดทอนลง กรมภูมิภาคตางๆ ก็จะประสบปญหาที่คลายคลึง
กัน กระทรวงฯ จึงควรหาชองทางที่จะกันเงินในสวนนี้ใหคงอยู เมื่อเห็นวาหนวยงานเหลานี้เปนกําลัง
หลักที่ชวยเหลืองานตางๆ ของกรมฯ ใหสําเร็จ เพราะปจจุบันนี้เจาหนาที่การทูตตองรับภาระหนาที่ใน
งานด า นสารั ต ถะของตนมากพออยูแ ลว ดั งนั้ น การที่มี เจ าหนา ที่ เหลา นี้ม าช ว ยเหลือ งานในด า น
logistics จึงเปนเรื่องสําคัญ
๒) การพัฒนาหนวยงาน East Asia Unit ใหดํารงอยูไดภายใตงบประมาณที่จํากัด
กรมเอเชียตะวันออกจึงตองรูจักการบริหารจัดการหนวยงาน ที่มีจํานวนบุคลากรนอยและงบประมาณ
จํากัด กรมฯ ตองเลือกทํางานที่จะทําใหหนวยงานโดดเดนขึ้นแตใชบุคลากรนอย รูจักการใชบุคคล
ทํางานที่มีทักษะความสามารถหลากหลาย (Multi-skills)๑ เพื่อสามารถทํางานหรือทํากิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียงลําพัง รูจักทํางานในเชิงคุณภาพ มิใชแตในเชิงปริมาณ
๓) กระทรวงฯ ยั ง ขาดข อ มู ล ความรู ใ นระดั บ ที่ เ ป น intelligence
ซึ่ ง ใน
ตางประเทศจะมีหนวยงานที่ชวยกลั่นกรองขอมูลเหลานี้เพื่อชวยเหลืองานของขาราชการและผูบริหาร
ไดมาก ซึ่งหากกระทรวงฯ สามารถพัฒนาหนวยงานระดับ East Asia Unit ขึ้นมาทําในจุดนี้ไดก็จะ
เปนประโยชนตอกระทรวงฯ โดยหนวยงาน East Asia Unit จะตองทําการคนควาหาขอมูลที่มี
ลักษณะในเชิงลึก มีการวิเคราะห/ประมวล และจัดเก็บไวเปนหมวดหมูใหงายตอการคนหา โดยอาศัย
คนควาหาขอมูลจากหนวยงานที่เปน think tank ของตางประเทศ ที่มีการวิเคราะหและวิจัยขอมูล
ดานตางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกไวเปนอยางดี อาทิ สถาบัน National Bureau of Asia
Research (NBR) และสถาบัน East Asian Institute เปนตน
๑

การสรางหนวยงานที่มคี วามยืดหยุนคลองตัวอาจทําไดทั้ง
(๑) ในเชิงโครงสราง (Structural Flexibility) หมายถึง การเปลี่ยนหลักแนวคิดและนโยบายของหนวยงานในการ
สรรหาบุคคลเขาทํางานในตําแหนงงานหลักที่ในรูปแบบเดิมใชการจางแบบประจําหรือถาวรไปเปนการจางใหดํารง
ตําแหนงดังกลาวในแบบที่กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนง มีสญ
ั ญาจางงานระยะสั้นหรือในชวงเวลาที่กําหนดไม
เต็มเวลา หรือแบบจางเหมารับชวง
(๒) ในเชิงระบบปฏิบัติการ (Operational Flexibility) ที่มีไดทั้งรูปแบบการสรางความยืดหยุนทางหนาที่ความ
รับผิดชอบ (Functional Flexibility) ที่จําเปนตองใชบุคคลทํางานที่มีทักษะความสามารถหลากหลาย (Multiskills) เพื่อสามารถทํางานหรือทํากิจกรรมทีไ่ ดรบั มอบหมายไดเพียงลําพัง หรือรูปแบการสรางความยืดหยุนจาก
ความหลากหลายของเนื้องาน (Multi-tasking) ที่จําเปนตองใชบุคคลจากหนวยงานยอยมาทํางานรวมกัน ใน
ลักษณะการทํางานโครงการการทํางานเปนทีมงาน การสรางความยืดหยุนในระบบปฏิบัติการ อาจมีไดในรูปแบบ
ของการสรางความยืดหยุนทางจํานวน (Numerical Flexibility) ที่ทําใหระบบสามารถทําการโยกยาย ถายเท
กําลังคนภายในหนวยงานหรือกิจกรรมโครงการตางๆ ไปมา ไดอยางรวดเร็วและงายดายตามความจําเปนและความ
ตองการของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาหนึ่งๆ (ขอมูลโดยสํานักงาน ก.พ. /www.ocsc.go.th หนังสือพิมพ
มติชน วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๓๒
๔) สถาบัน NBR ตั้งอยูที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เปนเสมือนคลังสมองเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกไวอยางเปนหมวดหมู แบง
หัวขอออกเปน (๑) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ/เอเชียตะวันออกเฉียงใต/เอเชียใต/ตะวันออก
กลาง/เอเชี ย กลาง/รัส เซี ย และสหรัฐ อเมริกา (๒) ประเด็น ที่นาสนใจ อาทิ ประเด็น ยุทธศาสตร/
เศรษฐกิจและการคา/ความสัมพันธระหวางประเทศ/พลังงานและสิ่งแวดลอม/สังคมและวัฒนธรรม
(๓) สิ่งพิมพ เชน ยุทธศาสตรของเอเชีย นโยบายเอเชีย และบทความการวิเคราะหตางๆ ของ NBR
(๔) ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มีการจัดทํารายชื่อผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ซึ่งทําใหงายตอการคนหา (๕)
เหตุการณที่เกิดขึ้น การประชุมครั้งสําคัญๆ ที่ผานมา เชน การประชุมความมั่นคงดานพลังงาน การมี
สวนรวมเอเชีย ๒๐๑๓ (๖) การวิจัย โดยแบงเปน ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจการคา
และกิจการพลังงาน และยุทธศาสตรเอเชีย
๕) สถาบัน East Asian Institute อยูที่สิงคโปร ผลิตวารสาร East Asian Policy
(EAP) สถาบันจะทําการวิเคราะหแนวโนมดานตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
วัฒนธรรม และนโยบายตางประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะนโยบายของ
จีน/ฮองกง/มาเกาและไตห วัน ดังจะเห็นไดจากเนื้อหาที่มีลักษณะครอบคลุมทุกดาน และเห็นถึง
มุมมองของผูวางนโยบายเหลานั้น จึงเปนขอมูลที่มีลักษณะเชิงลึก ทําใหผูอานเขาใจถึงพัฒนาการ
ความเปลี่ ย นแปลงในภู มิภาคเอเชี ย ตะวันออก อาทิ บทความเรื่อง China’s Politics: New
Leadership Emerges from a Tumultuous Environment, China’s Foreign Policy:
responding to the US Pivot to Asia and managing Differences with its Neighbours และ
Japanese Politics in ๒๐๑๒-๒๐๑๓: Return of the Right?
ดังนั้น หากหนวยงาน East Asia Unit สามารถจัดหาขอมูลที่มีการวิเคราะหแลว
จากแหลงขอมูลที่เปน think tank ได ก็เปรียบเสมือนการทํางานทางลัด เปนเครื่องทุนแรงใหแก
เจาหนาที่ที่จะตองคนควาหาขอมูล
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๑) ในดานการวิเคราะหขอมูล หนวยงาน East Asia Unit จะตองเพิ่มบทบาทใน
การเปนศูนยกลางที่รวบรวมขอมูลวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกใหแกกระทรวงฯ/
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทําหนาที่ติดตามและวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยทํา
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากภายในหนวยงานของกระทรวงฯ
(กรมฯ/กองที่เกี่ยวของ/สถานเอกอัครราชการทูต/สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ) และจาก
ภายนอกกระทรวง (สถาบันดานการศึกษา สถาบันที่เปน think tank ในตางประเทศ) การทํางานใน
ลักษณะเชนนี้จะสามารถชวยเชื่อมตอขอมูลความรูที่เปนประโยชนจากสถาบันตางๆได โดยที่ไมตอง
ลงมื อจั ดทํ า ข อมู ลเอง ซึ่ งข อมู ล เหลานี้จ ะเปน ประโยชนแกขาราชการกระทรวงฯ ในการกําหนด
นโยบายและทาทีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกได
๒) ในดานบุคลากร โดยที่ปจจุบันกรมเอเชียตะวันออกมีเจาหนาที่ East Asia
Unit ที่เปนลูกจางโครงการเพียง ๓ คน และเจาหนาที่การทูต ๑ คน ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของเลขานุการกรม เจาหนาที่เหลานี้จะทําหนาที่ในการรวบรวมขาวสาร จัดทํา
เว็บไซต และไปรวมกิจกรรมใหความรูแกหนวยงานการศึกษา แตในทางปฏิบัติจะตองสนับสนุนงานใน

๓๓
ดานธุรการและประสานงานของกรมฯ ดังนั้น กรมเอเชียตะวันออกจึงควรจะตองมีเจาหนาที่ EAU
เพิ่มขึ้นอยางนอยอีก ๑ คน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหขอมูลทั้งหลาย โดยเปนเจาหนาที่ที่ทํางานใหกับ
หนวยงาน East Asia Unit โดยตรง และไมตองรับผิดชอบงานในดานธุรการของกรมฯ
จากการศึกษาถึงภารกิจของหนวยงาน East Asia Unit จะเห็นไดวาในปจจุบันเจาหนาที่
EAU มีสวนชวยเหลืองานในดานตางๆ ของกรมเอเชียตะวันออกเปนอยางมาก ไมวาจะเปนงาน
สนับสนุนดานธุรการและดานพิธีการ งานสนับสนุนดานการวิเคราะห วิจัย งานสนับสนุนดานการ
ดําเนินงานการทูตเพื่อสาธารณะ และงานสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ของกรมเอเชียตะวันออก โดยที่กรมเอเชียตะวันออกรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความสําคัญโดยตรงตอประเทศไทย ทั้งในดานความมั่นคง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่มีมิติเพิ่ม
มากขึ้นในทุกระดับ ประเทศไทยจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบและปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ได
ดังนั้น หากหนวยงาน East Asia Unit จะเพิ่มบทบาทของตัวเองในดานการวิเคราะห เจาะลึก ขอมูล
ขาวสาร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็จะเปนสวนชวยในการทํางานของเจาหนาที่กระทรวงฯ ไดมาก
ผู ศึ ก ษาวิ จั ย จึ ง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า กระทรวงการต า งประเทศจะเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
หนวยงาน East Asia Unit ที่มีสวนสนับสนุนการทํางานของกรมเอเชียตะวันออก และหากหนวยงาน
นี้ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่องก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองในทุกๆ ดาน
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อันจะนําไปสูการเปนตนแบบใหแกหนวยงานในลักษณะเดียวกันของกรม
ภูมิภาคอื่นๆ ตอไป
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