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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หนวยงาน East Asia Unit (EAU) ในการตอบสนองยุทธศาสตรกรมเอเชียตะวันออก หนวยงาน East 
Asia Unit ไดจัดตั้งข้ึนโดยกรมเอเชียตะวันออกตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงคในการทําหนาท่ี
ติดตาม วิเคราะห จัดทําภาพรวมสถานการณ ทิศทางและพัฒนาการในเรื่องตางๆ ตอประเด็นท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก สนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของเจาหนาท่ีกรม
เอเชียตะวันออก และจัดทําเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th เพ่ือเปนการเผยแพรความรูใหแก
ประชาชนผูสนใจ ตามหลักการดําเนินงานเพ่ือการทูตสาธารณะ “Public Diplomacy”  

หนวยงาน East Asia Unit ประสบปญหาดานงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรลดนอยลงทุก
ป ทําใหกรมเอเชียตะวันออกจําเปนตองวางแผนและบริหารจัดการโครงการตางๆ ของหนวยงาน 
East Asia Unit ใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับอยางรอบคอบ ซ่ึงงบประมาณสวนใหญจะเปน
การจัดจางเจาหนาท่ี EAU ท่ีเปนลูกจางโครงการ (outsource) ท่ีมีการจัดจางตามรอบปงบประมาณ 
ลูกจางโครงการเหลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง เนื่องจากอาจเห็นวางานท่ีทําอยูในปจจุบันไม
ม่ันคง จึงทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการทํางานของหนวยงาน East Asia Unit  

ดังนั้น ผูทํารายงานจึงตองการศึกษาถึงวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน East 
Asia Unit โดยท่ีไมตองพ่ึงในเรื่องงบประมาณเพียงอยางเดียว จะมีแนวทางใดท่ีจะสามารถเพ่ิม
คุณภาพของเนื้องานโดยพ่ึงพาบุคลากรใหนอยท่ีสุดในการทํางานดานวิเคราะห วิจัย ขอมูลในดาน
ตางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ใหมีลักษณะท่ีเปนขอมูลเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้จากการศึกษา
ทฤษฎีเชิงบริหารในรายงานฉบับนี้ทําใหเห็นวาหนวยงาน East Asia Unit ไดตอบสนองนโยบาย
ยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออกในดานใดบาง โดยการศึกษาจากทฤษฎี SWOT Analysis ทําให
เห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคตางๆ ของการดําเนินงานของหนวยงานท่ีตอบสนอง
นโยบายดานยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออก และจากการศึกษาทฤษฎี TQA ไดแสดงใหเห็นถึง
การบริหารจัดการหนวยงาน East Asia Unit ในปจจุบันวาควรเพ่ิมในจุดใด และตองการการแกไขใน
จุดใดบาง  

ผูทํารายงานไดเสนอแนวทางการพัฒนาหนวยงาน East Asia Unit ในรูปแบบท่ีจะใหเปน
หนวยงานท่ีสามารถรวบรวมความรูท่ีมีลักษณะในเชิงการวิเคราะห วิจัย ขอมูล ใหมากข้ึน โดยทําการ
ประมวลขอมูลจากสถาบันภายนอกประเทศและภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันภายนอกประเทศ
นั้น เจาหนาท่ี EAU สามารถคนหาขอมูลจากหนวยงานหรือสถาบันท่ีเปน think tank ของประเทศ
นั้นๆ เชน สถาบัน NBR ของสหรัฐอเมริกา สถาบัน East Asia Policy ของสิงคโปร ท่ีมีบทความท่ีไดมี
การวิเคราะห วิจัย นโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยูแลว 
หนวยงาน East Asia Unit จึงตองรูจักวิธีการเรียนทางลัดเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนเหลานั้นมา
เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศไดใชประโยชนในการกําหนดบทบาทนโยบายตางๆ ได
อยางทันทวงที เนื่องจากปจจุบันเจาหนาท่ีกรมเอเชียตะวันออกมีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานดาน
สารัตถะมากอยูแลว หากหนวยงาน East Asia Unit สามารถเปนหนวยงานท่ีปอนขอมูลใหก็จะชวย
ใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงภารกิจของหนวยงาน East 
Asia Unit ของกรมเอเชียตะวันออก ท่ีไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในดานการรวบรวมขอมูล และ
ประมวลองคความรูเก่ียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือผลิตสื่อกลางท้ังในรูปแบบ
สิ่งพิมพ การใหการศึกษา ผานเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเจาหนาท่ีในกรมเอเชียตะวันออก ซ่ึงในรายงานฉบับนี้ผูทํารายงานไดทําการศึกษาถึงแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน East Asia Unit ใหดียิ่งข้ึน 

ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลสําคัญท่ีมีสวนในรายงานฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณได ไดแก 
อาจารยท่ีปรึกษาท้ังสามทาน คือ เอกอัครราชทูตจันทรทิพา ภูตระกูล ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน 
คํ้าชู และรองศาสตราจารย ดร. ดํารงค วัฒนา ท่ีทานท้ังสามไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําในการเขียน
รายงานครั้งนี้ โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน คํ้าชู ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและชี้แนะขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้ผูทํารายงานขอขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีมีสวนสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายดํารง ใครครวญ) และผู อํานวยการกองวิทยุกระจายเสียง            
กรมสารนิเทศ (นายบัณฑิต หลิมสกุล) ท่ีสละเวลาใหสัมภาษณ และท่ีสําคัญยิ่ง คือ เจาหนาท่ีของ
หนวยงาน East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออกทุกทานท่ีไดใหขอมูล และปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง       
ดีเยี่ยมตลอดมา โดยเฉพาะนางสาวเนตรชนก ทองกอน ท่ีเปนผูชวยรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของหนวย
ใหผูทํารายงาน นอกจากนั้น ขอขอบคุณเจาหนาท่ีสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ภายใต 
การนําของผูอํานวยการสถาบันฯ ท่ีใหการดูแลเอาใจใสทุกรายละเอียดแกผูเขารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนท่ี ๕ อยางดียิ่ง 

 

ชนิดา กมลนาวิน 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ภูมิหลัง / ความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา ๖ 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา ๖ 
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา ๖ 
๑.๕ ประโยชนของการศึกษา ๖ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย – ศึกษาหรือวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ / กรอบ
ความคิดท่ีใชในการศึกษา ๘ 
๒.๑ โครงสราง อํานาจหนาท่ีของหนวยงาน East Asia Unit ภายใตกรมเอเชีย

ตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ ๘ 
๒.๒ แนวคิด SWOT Analysis ๑๓ 
๒.๓  ทฤษฎีการบริหารจัดการ ๑๕ 
๒.๔  ทฤษฎีองคกรสมรรถนะสูง ๑๖ 
๒.๕  ทฤษฎี TQA ๒๐ 

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา  ๒๒ 
๓.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม ( SWOT 

Analysis) ของหนวยงาน East Asia Unit (EAU) กรมเอเชียตะวันออก ๒๒ 
๓.๒ การวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือกําหนดทางเลือก ๒๓ 
๓.๓  ผลการวิเคราะหทฤษฎี TQA กับหนวยงาน East Asia Unit ๒๕ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๒๘ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๘ 
๔.๒ ขอเสนอแนะ ๓๑ 

บรรณานุกรม ๓๔ 
ประวัติผูเขียน ๓๕ 
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สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ ๑๒ 
ตารางท่ี ๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ๒๘ 
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สารบัญภาพ 
 
 

ภาพท่ี ๑ กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ๑ 
ภาพท่ี ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๗ 
ภาพท่ี ๓ เว็บไซต East Asia Watch ๒๙ 
ภาพท่ี ๔ กิจกรรมสัญจรของ East Asia Watch ๓๐ 
 

 



 

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑  ภูมิหลัง / ความสําคัญของปญหา 
๑.๑.๑  สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

๑)  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายท้ังทางสภาพ
ภูมิศาสตร (เปนผืนแผนดินใหญและหมูเกาะ) และทางชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา (เชน พุทธศาสนา 
คริสตศาสนา และศาสนาอิสลาม) โดยความหลากหลายดังกลาวกอใหเกิดท้ังจุดออนและจุดแข็งใน
ภูมิภาค 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 
๒)  เปนภูมิภาคท่ีมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรตอ outside players ท่ีอยูแวดลอม 

เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย และยังเก่ียวของกับ outside players อ่ืนๆ เชน สหภาพ



๒ 

 

ยุโรป ตลอดจนกลุมภูมิภาค อนุภูมิภาคตางๆ ท่ีเขามามีปฏิสัมพันธดวยผลประโยชนท่ีสอดคลองหรือ
ขัดแยงกัน รวมท้ังสงผลกระทบตอความเปนไปในภูมิภาคท้ังในแงท่ีเปนอุปสรรคและโอกาส 

๓)  ประเทศท่ีมีบทบาทดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (key regional 
players) เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ซ่ึงแขงขันแสดงบทบาทในภูมิภาคท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม 

๔)  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบดวย ๑๕ ประเทศ และเขตเศรษฐกิจตางๆ 
เปนภูมิภาคท่ีมีประชากรจํานวนมาก (รอยละ ๒๗ หรือกวา ๑ ใน ๔ ของประชากรโลก) ซ่ึงใน
ภาพรวมมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และมีศักยภาพเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกท่ี
สําคัญ จึงเปนปจจัยดึงดูดประเทศภายนอกภูมิภาคในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การ
แลกเปลี่ยนบริการ และหมายถึงโอกาสท่ีประเทศในภูมิภาคจะเพ่ิมพูนการแลกเปลี่ยนและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจนี้ดวย โดยมีความเปนไปไดท่ีอาจกลายเปนเวทีความขัดแยงในรูปแบบใหมๆ ท่ี
เก่ียวของกับมิติเศรษฐกิจได สําหรับแนวโนมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใน
ภูมิภาคก็เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยจีนกําลังกลายเปนเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคแทนท่ีญี่ปุน 

๕)  มีประเด็นท่ีเปน transitional issues ท่ีสงผลกระทบท้ังภายในภูมิภาคและตอ
โลก อาทิ การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การลักลอบคาอาวุธ การคามนุษย การ
ลักลอบเขาเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย โจรสลัด และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ซ่ึงเปน
ชองทางให state และ non-state actors ท้ังจากภายในและภายนอกภูมิภาคตองการหรือเขามามี
บทบาทในเรื่องเหลานี้ 

๖)  มี intra-region players เชน อาเซียนและกรอบท่ีเก่ียวเนื่อง เปนกลไก
เสริมสรางเสถียรภาพความม่ันคง และความรวมมือระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาค รวมท้ังมี
กลไกอนุภูมิภาค เชน GMS, ACMECS, IMT-GT ซ่ึงสามารถเปนเครื่องมือของไทยและ players อ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ยังมีกลไกความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบเพ่ิมข้ึนตอภูมิภาคใน
อนาคต เชน การประชุมไตรภาคีจีน – ญี่ปุน – เกาหลีใต การเจรจาหกฝาย Shanghai Cooperation 
Organization 

๗)  เปนภูมิภาคท่ียังมีพ้ืนท่ีท่ีมีความตึงเครียด (hot spots) อาทิ คาบสมุทรเกาหลี 
เมียนมาร ชองแคบไตหวัน ทะเลจีนใต นอกจากนี้ยังมีปมทางประวัติศาสตรท่ียังไมไดรับการสะสาง 
จึงเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมระดับความรวมมือระหวางกัน 

๘)  เปนภูมิภาคท่ีมีประชากรมุสลิมจํานวนมาก (ประมาณ ๒๕๐ ลานคน) ซ่ึง
กอใหเกิดความเชื่อมโยงกับกลุมมุสลิมนอกภูมิภาค และเปนตัวแปรสําคัญตอการพัฒนาความม่ันคง
รูปแบบหนึ่งในปจจุบัน 

๑.๑.๒  กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
๑) ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๑)  ไดแก ประเทศและเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จีน 
ญี่ปุน เกาหลีใต เกาหลีเหนือ และเขตเศรษฐกิจ (ฮองกง ไตหวัน มาเกา) ซ่ึง (๑) สวนหนึ่งเปน
มหาอํานาจ (จีน ญี่ปุน) ท่ีปฏิสัมพันธระหวางกันและกันและกับมหาอํานาจนอกภูมิภาคสามารถสงผล
กระทบสําคัญใหกับภูมิภาคได (๒) ยังคงมีประเด็นตึงเครียดระหวางกันท่ีสามารถกระทบตอเสถียรภาพ
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และความม่ันคงในภูมิภาค เชน ปญหาคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธจีน-ไตหวัน ปมประวัติศาสตร
ระหวางญี่ปุน-จีน-เกาหลีใต (๓) สวนใหญเปนประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาและอํานาจการตอรองในเวที
ระหวางประเทศสูงกวาไทย มีกําลังซ้ือและมีเศรษฐกิจสังคมท่ีกาวหนาจึงเปนโอกาสใหไทยควรหา
ชองทางขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิทยาการ เชน creative economy, green economy 
ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(๒)  ประเทศเหลานี้จะดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกไดอยาง
แนบเนียน (ญี่ปุน และเกาหลีใต) ดังนั้น ไทยจึงควรเรียนรูเพ่ือประยุกตใช และในขณะเดียวกันก็ตอง
หาทางปองกันหรือสรางภูมิคุมตานทานในสังคมไทยดวย 

๒) กลุมประเทศสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน/หมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(๑)  ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ติมอร-เลสเต และสิงคโปร 

ซ่ึง (๑) ประเทศแทบท้ังหมดลวนเปนสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน จึงมีประสบการณและความคุนเคยใน
การทํางานรวมกันกับไทย (๒) สวนใหญมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกับไทยและตกอยูภายใต
สภาพแวดลอมระหวางประเทศคลายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังผานกระบวนการการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่องนับแตอดีต เชน ในกรอบอาเซียน จึงทําใหมีอุปนิสัยและความคุนเคยท่ีจะหารือและรวมมือ
กันในลักษณะ “competitive cooperation” มีศักยภาพท่ีไทยจะเสริมสรางความรวมมือกับ
ประเทศในกลุมนี้ในดานตางๆ เพ่ือปกปองหรือขยายผลประโยชนรวมกันไดบนพ้ืนฐานความเขาใจซ่ึง
กันและกัน เชน การแลกเปลี่ยนสินคาบริการ และความรวมมือในกรอบอาเซียนเพ่ือสรางดุลกับ
มหาอํานาจท้ังในและนอกภูมิภาค (๓) ประเทศสวนใหญเปนหมูเกาะ (maritime states) จึงมี
ผลประโยชนเรื่องความม่ันคงทางทะเล 

(๒)  เปนกลุมประเทศท่ีมีลักษณะพหุสังคม และสวนหนึ่งมีประชากรมุสลิม
จํานวนมาก นอกจากนั้นประเทศเหลานี้ยังมีประสบการณเก่ียวกับปญหาความขัดแยง/ความรุนแรง
ระหวางกลุมชาติพันธุหรือกลุมศาสนา จึงทําใหมีศักยภาพท่ีจะรวมมือหรือแลกเปลี่ยนบทเรียน
ระหวางกันในเรื่องการตอตานแนวคิดนิยมความรุนแรงและการกอการราย การแกไขความขัดแยงใน
สังคมการบริหารจัดการชุมชนพหุสังคม และ Political Islam 

๓) กลุมประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน หรือประเทศ CLMV 
(๑) ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูบนผืนทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับไทย มีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร เชน พรมแดนทางบกหรือทะเล
ประชิดกัน เปนทางผานของแมน้ําโขง หรืออาวไทย มีความคลายคลึงกับไทยในดานศาสนา 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จึงทําใหมีโอกาสกระทบกระท่ังหรือสามารถสงผลกระทบตอไทยได
โดยตรงในหลายๆ เรื่อง เชน ประเด็นเขตแดน การลักลอบเขาเมือง อาชญากรรมขามชาติ โรคระบาด 
และความขัดแยงทางประวัติศาสตร เปนตน อยางไรก็ดี ไทยควรจะรวมมือกับประเทศในกลุมนี้เพ่ือ
เสริมสรางผลประโยชนรวมกัน ไดแก การพัฒนาเชื่อมโยงระหวางกันในดาน hardware (เสนทาง
คมนาคมทางบก) และ software (ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม) ความรวมมือเก่ียวกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากแมน้ําโขงและพ้ืนท่ีทางทะเลในอาวไทย ตลอดจนการรวมมือเพ่ือ
เสริมสรางอํานาจตอรองท้ังในดานความม่ันคงและเศรษฐกิจกับมหาอํานาจท้ังในและนอกภูมิภาค 
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(๒)  เปนกลุมประเทศท่ีมีแหลงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวน
มาก มีปจจัยการผลิตถูกกวาไทย โดยบางประเทศไดเริ่มเปดประเทศหรือเริ่มกระบวนการพัฒนา
ประเทศอยางจริงจัง และอีกสวนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในท่ีคอนขางสูงและตอเนื่องจึงทําให
รูปแบบความสัมพันธกับไทยมีท้ังมิติของโอกาส เชน การเปนฐานการลงทุนและตลาดสินคาอุปโภค
บริโภคท่ีสําคัญของไทย การพัฒนาภาพลักษณของไทยในเรื่องการใหความชวยเหลือ 

(๓)  บางประเทศมีปมประวัติศาสตรกับไทย ซ่ึงทําใหเกิดความหวาดระแวง
ไทยเปนพ้ืนฐาน 

(๔)  ท้ังหมดมีภาครัฐท่ีรวมศูนย คอนขางเปนเอกภาพและมีเสถียรภาพ มี
ความตอเนื่องในนโยบาย จึงทําใหสามารถตอรองกับไทยได แมวาในทางเศรษฐกิจและสังคมอาจยังคง
พ่ึงพาไทยเปนสวนใหญ 

๑.๑.๓  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับประเทศไทย 
ปจจุบันสถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไดแก กลุมประเทศในเอเชีย

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 ท้ังดานความม่ันคง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานท่ีนับวันจะมีมิติ
ความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในทุกระดับ ไทยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงหลีกเลี่ยง
ผลกระทบไมไดหากเกิดปญหากับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

การดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย หรือการเขาไปมีบทบาทในการชวย
แกปญหา ตาง ๆ ในภูมิภาคจึงตองเปนการดําเนินการในเชิงรุก ไมใชเพียงแตการตอบสนอง หรือ
แกไขสถานการณเฉพาะหนา ซ่ึงการดําเนินนโยบายในลักษณะเชนนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับ
ขอมูลท่ีมีประโยชนครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และท่ีสําคัญ คือ “อยางตอเนื่อง” โดยผานการ
กลั่นกรองอยางดี 

ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออกจึงไดจัดตั้งหนวยงาน 
East Asia Unit ข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีทําหนาท่ีติดตาม วิเคราะห และจัดทําภาพรวมสถานการณ 
ทิศทางและพัฒนาการในเรื่องตาง ๆ และตอประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงเก่ียวของกันท้ังในระดับทวิภาคี 
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังเชื่อมตอประเด็นของภูมิภาคกับประเด็นทาทายและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและในระดับโลกดวย และทําการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนเหลานี้แก
ประชาชนท่ัวไปผานเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th 

การจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit เปนไปตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีกําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูล
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีจะตองสรางชองทางและกลไกเพ่ือใหดําเนินงานไดอยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และขอบท
กฎหมายท่ีเก่ียวของ กลาวคือ 
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๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 0

๑ กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับ
ทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

๒) มาตรา ๙ ของ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให
หนวยงานภาครัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการดานตางๆ (ท่ีไมรวมถึงขอมูลขาวสารท่ีไมตอง
เปดเผยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๔ และ ๑๕) ไวใหประชาชนเขาตรวจดู  

ภารกิจในภาพรวมของเจาหนาท่ีหนวยงาน East Asia Unit จะทําหนาท่ีวิเคราะห
และประเมินภาพรวมสถานการณระหวางประเทศในภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธระหวางกลุมความ
รวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับประเทศไทย และกับภูมิภาคอ่ืนท่ีสําคัญของโลก ประสานการ
จัดทํายุทธศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวันออก และรายประเทศ สนับสนุนขอมูลและองคความรูเก่ียวกับ
ประเทศในภูมิภาค ประสานงานและบริการขอมูล ขาวสาร รวมถึงงานประชาสัมพันธของกรมกับ
หนวยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอก จัดกิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาองคความรูและขีด
ความสามารถของบุคลากรของกรม และดําเนินการเว็บไซต www.eastasiawatch.in.th 

๑.๑.๔  ความสําคัญของปญหา 
แมวาหนวยงาน East Asia Unit จะจัดตั้งมาเปนระยะเวลา ๕ ป แลว ประสบ

ความสําเร็จในการเปนหนวยงานท่ีเผยแพรความรูใหแกประชาชนไดในระดับหนึ่ง เจาหนาท่ีของ 
หนวยงาน East Asia Unit ก็เปนกําลังสําคัญท่ีชวยงานของกรมเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะงานของ
สํานักงานเลขานุการกรมเปนอยางดี แตก็ตองประสบปญหาในดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรลดลง
ทุกป จึงทําใหเกิดความไมแนนอนของการจัดจางบุคลากรท่ีเปนลูกจางหนวยงาน (outsource) 

กรมเอเชียตะวันออกทราบถึงปญหาในดานงบประมาณ เนื่องจากกรมภูมิภาคอ่ืนๆ 
ท่ีมีหนวยงานในลักษณะเดียวกันก็ประสบปญหานี้เชนเดียวกัน ดังนั้น กรมเอเชียตะวันออกจึงตองหา
แนวทางแกไขและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน East Asia Unit ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลิตผลงานไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว เพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรของกรมเอเชียตะวันออก โดย
แสวงหาแนวทางใหมๆ ในการบริหารจัดการท่ีไมจําเปนตองพ่ึงพางบประมาณเปนท่ีตั้งเพียงอยางเดียว 

                                                 
๑ มาตรา ๕๖ บุคคลยอมมีสิทธิไดรบัทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญตั ิ
 มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรบัขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคณุภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิ
แสดงความคดิเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว........... 
 มาตรา ๖๗.... การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามไิด เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคดิเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรอืทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว....... 



๖ 

 

๑.๒  วัตถุประสงคการศึกษา 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน East Asia Unit เพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรกรมเอเชีย
ตะวันออกและกระทรวงการตางประเทศ  

๑.๒.๒  เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของหนวยงาน East Asia Unit ท่ีทําหนาท่ี
วิเคราะหติดตามขาวสารและสถานการณอยางตอเนื่อง รวมถึงการเปนศูนยบริการความรูใหกับ
หนวยงานราชการและหนวยงานภาคนอก ในลักษณะ “Public Diplomacy” 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาขอมูล สภาพปญหา ในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
East Asia Unit เม่ือเปรียบเทียบกับเจตนารมณของการจัดตั้ง 

 
๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑ วิเคราะหพัฒนาการของการจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จนถึงปจจุบันวามีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินและ
ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศหรือไมอยางไร 

๑.๓.๒ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธของภาครัฐ เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาสและอุปสรรคของของหนวยงาน East Asia Unit ท่ีเปน
ผลกระทบมาจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ โดยใช SWOT Analysis และ TQA 
เพ่ือตอบคําถามวาปจจุบันหนวยงานมีศักยภาพการพัฒนาอยูจุดใด 

 
๑.๔  ระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๔.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือใชในการยืนยันขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเพ่ือใช
อภิปรายผลการวิจัยท่ีกลาวมาแลวใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 

๑.๔.๒ ศึกษา Unit ในลักษณะเดียวกันของกรมภูมิภาคอ่ืน ๆ  
 

๑.๕ ประโยชนของการศึกษา 
๑.๕.๑ เพ่ือประเมินสถานการณ/บทบาทของหนวยงาน East Asia Unit ใหทําหนาท่ี

วิเคราะหนโยบายทางดานยุทธศาสตรใหเพ่ิมมากข้ึน โดยอาศัยบนพ้ืนฐานท่ีมีงบประมาณจํากัดและ
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีมีอยูนอย 

๑.๕.๒ เพ่ือใหกรมเอเชียตะวันออกมีการสรางพัฒนาและจัดการองคความรูภายในกรมฯ 
อยางเปนระบบและยั่งยืน รวมถึงทําใหเจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ และสาธารณชนไทยท่ัวไปมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบานและนโยบายตางประเทศของไทยตอเพ่ือนบานและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกดียิ่งข้ึน 



๗ 

 

๑.๕.๓ เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีหนวยงาน East Asia Unit กําลังประสบอยู และ
นําแนวทางมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมี
การทํางานไดอยางคลองตัว  



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย – ศึกษา 
หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา 

 
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยงาน East Asia 

Unit (EAU) เพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรกรมเอเชียตะวันออก ผานการศึกษาพัฒนาการของ
การจัดตั้งหนวยงาน East Asia Unit ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบันวามีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ
หรือไมอยางไร รวมถึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธของภาครัฐ เพ่ือนํามาเปนแนวทาง 

ในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาสและอุปสรรคของของหนวยงาน East Asia Unit 
ท่ีเปนผลกระทบมาจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดเสนอ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 
๒.๑ โครงสราง อํานาจหนาท่ีของหนวย East Asia Unit ภายใตกรมเอเชียตะวันออก กระทรวง

การตางประเทศ 
๒.๑.๑ หลักการและเหตุผล (ความจําเปน/ ความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ) 

๑)  กรมเอเชียตะวันออกมีประเทศท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ ๑๕ ประเทศ และ
เขตเศรษฐกิจ แบงเปน (๑) กลุมประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความสําคัญตอความม่ันคง เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุน และสังคม (๒) ประเทศท่ีมีความสําคัญทางการเมือง และเศรษฐกิจระดับโลก (ญี่ปุน จีน 
และเกาหลีใต) (๓) ประเทศท่ีมีความสําคัญตอไทยในเวทีพหุภาคี รวมท้ัง ASEAN ACMECS ACD 
และ GMS ซ่ึงมีพัฒนาการอยางตอเนื่องและรวดเร็ว มีผลประโยชนและผลกระทบตอประเทศไทย
อยางกวางขวาง ดังนั้นบริบทของความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศในเอเชียตะวันออกกับเนื้อหาดาน
ผลประโยชนและผลกระทบในกรอบภูมิภาค/พหุภาคี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาวิจัย และ
กลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหการพิจารณาแนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธและ
กําหนดนโยบายตอประเทศเหลานี้เปนไปดวยความลึกซ้ึงรอบดาน ตอบสนองผลประโยชนของไทย
ตามเปาหมายตลอดจนชวยใหไทยประเมินความเชื่อมโยงของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเหลานี้ และการติดตามความเคลื่อนไหว เปรียบเทียบความสัมพันธของประเทศตาง ๆ ภายใน
ภูมิภาคและภายในกลุมเปนไปอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ  

๒)  การมีกลไกท่ีคอย monitor ความเปนไปของประเทศเหลานี้อยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลและจัดการองคความรูท่ีเก่ียวกับประเทศเหลานี้เปนสิ่งท่ีจําเปน
และเปนประโยชนสําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดและกํากับ
นโยบายดานการตางประเทศใหตอบสนองผลประโยชนของไทยตามเปาหมาย ขณะเดียวกัน ก็จะชวย
รักษาและพัฒนาความสัมพันธในภาพรวมระหวางไทยกับประเทศเหลานี้ดวย  



๙ 

 

๓)  หนวยงาน East Asia Unit จะมีหนาท่ีในการรวบรวม พัฒนาระบบความรูและ
จัดการองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนทุกหนวยงานในกรมเอเชียตะวันออก ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management – KM) ท่ีเปนตัวชี้วัดหนึ่งตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการในมิติท่ี ๔ ดานการพัฒนาองคกร ภายใต “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ” (Public Management Quality Award – PMQA) และเปนตัวชี้วัดภาค
บังคับ  

๔)  กลไกดังกลาวจะมีสวนในการสรางเสริมความรูความเขาใจใหกับสาธารณชนไทย
ในภาพรวม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธกับไทย
ท่ีละเอียดออนตามแตละประเทศ อีกท้ังใหมีความเขาใจในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรของไทยกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกทุกประเทศท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคโดยรวม เพ่ือใหสาธารณชน
ไดมีสวนสนับสนุนผลักดันยุทธศาสตรของรัฐใหบรรลุผล ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการ “ตอยอด” 
ผลประโยชนของไทยท่ีพึงไดจากนโยบาย/ ยุทธศาสตรนั้น ๆ  

๒.๑.๒ บทบาทหนาท่ีของหนวยงาน East Asia Unit  
๑)  เปนหนวยงานในลักษณะ research and analysis สําหรับเจาหนาท่ีโตะตางๆ 

ในกรมเอเชียตะวันออก  
๒)  เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการองคความรู (knowledge management) 

ของกรมเอเชียตะวันออก ท้ังในประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบภายในกรอบภูมิภาค (regional comparative 
analysis) และประเด็นท่ีเปน issue-based ท่ีมีความสําคัญกับไทยในระยะกลางและระยะยาว 
ตลอดจนสรางองคความรูเพ่ือใชประโยชนตอไปในอนาคต 

๓)  ทําหนาท่ีเปนฝายสนับสนุนงานดานธุรการ (logistics support) ตาง ๆ ท่ีกรม
เอเชียตะวันออกมีสวนเก่ียวของ เชน การเตรียมการประชุม และการจัดทําเอกสารการประชุมตางๆ 
เปนตน 

๔)  เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะของกรมเอเชีย
ตะวันออก โดยรวม โดยการนําองคความรูดานวิชาการท่ีไดมีการกลั่นกรองนําไปเผยแพรแกสาธารณชน 
สวนราชการตาง ๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของงานการทูตสาธารณะ 
(public diplomacy) ท่ีมุงใหภาคประชาสังคมเกิดความรูสึกเปนเจาของ (ownership) และมีสวน
รวมในการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางสรางสรรคและแข็งขัน  

๕)  เปนหนวยงานดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรภายใตกรมเอเชียตะวันออก 

๖)  หนวยงาน East Asia Unit และเว็บไซต East Asia Watch จะเปนชองทาง
เพ่ิมเติมใหกรมฯ และขาราชการท่ีรับผิดชอบมี in-house early warning ทําใหไดรับทราบ (sense) 
ถึงประเด็นท่ีมีนัยและนาจะเปน “ประเด็นรอน” ซ่ึงควรไดรับความสนใจจากท้ังรัฐบาลและ
สาธารณชน  



๑๐ 

 

๗)  การจัดทําเว็บไซต East Asia Watch ซ่ึงหนาเว็บไซตนี้ ยังจะสามารถใช
ประโยชนในดานการประชาสัมพันธกิจกรรมความรวมมือระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และจะเปนชองทางเสริมในการชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงท่ีถูกตองแกสาธารณชนดวย 

๒.๑.๓ วัตถุประสงคของหนวยงาน East Asia Unit  
๑)  เพ่ือใหมีการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหการ

พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเปนไปดวยความลึกซ้ึงรอบดาน ตลอดจนสามารถประเมินความเชื่อมโยงของความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และติดตามความเคลื่อนไหวไดอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ  

๒)  เพ่ือชวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกรมฯ 
๓)  เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการประมวลและจัดการองคความรูท่ีเก่ียวกับประเทศ

ในภูมิภาค และความสัมพันธของไทยกับประเทศเหลานี้ อันจะสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับการ
คนควาและอางอิงตอไป 

๔) เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจในนโยบายการตางประเทศของไทยตอประเทศ
เพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในหมูเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองปฏิบัติงาน 

๕)  เพ่ือผลิตสื่อกลาง (ท้ังในรูปแบบของสิ่งพิมพ การใหการศึกษา และผาน
เว็บไซต) ในการสอดแทรกแนวคิด เหตุผลการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ ใหขยายเขาถึง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ตลอดจนเปนชองทางใหไดรับทราบความสนใจและความ
ตองการของภาคเอกชน และผูมีสวนรวมอ่ืน ๆ (stakeholders)  

๖)  เพ่ือกระตุนใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรูและเกิดความรูสึกมีสวน
รวมเปนเจาของ (sense of ownership) ในนโยบายการตางประเทศของไทย และมีสวนในการ
สนับสนุนผลักดันยุทธศาสตรของรัฐใหบรรลุผล 

๒.๑.๔ รูปแบบการดําเนินการ/ วิธีดําเนินงาน/ กิจกรรมยอย 
๒.๑.๔.๑ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีจําเปน เพ่ือจัดตั้ง

หนวยงาน East Asia Unit อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในลักษณะศูนยขอมูลท่ีเนนดานการประสานงานขอมูลและการไดรับ
การติดตอจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกจํานวนมาก โดยจะจัดซ้ือคอมพิวเตอร Hard disk วัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนเพ่ิมเติมสําหรับเก็บขอมูลท่ีใชงานรวมกันภายในหนวยงาน ตลอดจนท่ีนั่งทํางานและ
อุปกรณสํานักงานท่ีจําเปน 

๒.๑.๔.๒ การจัดจางพนักงานอยางนอย ๓ - ๔ คน เพ่ือปฏิบัติงานในหนวยงาน 
East Asia Unit เพ่ือสนับสนุนงานของกองตางๆ ในกรมเอเชียตะวันออก โดยมีขาราชการทําหนาท่ีกํากับ
ดูแล มอบหมายงาน และใชประโยชนจากผลผลิตท่ีได โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ ดังนี้  

๑) ฝายสนับสนุนดานการวิเคราะหวิจัย (research and analysis) อาทิ 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ บทบาทของ
ประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค การศึกษาขอมูลเชิงลึก (fact finding) หรือศึกษาวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ (comparative study) ในประเด็นตาง ๆ เปนตน รวบรวมชิ้นงาน สรุปประเด็นท่ี
นาสนใจและทันเหตุการณ โดยทําหนาท่ีเปน service provider ของขาราชการในกรมฯ ในแงของ



๑๑ 

 

ขอมูล ทําหนาท่ี facts finding/facts filing และ in-house early warning ในการประสานงาน
เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลและบทวิเคราะหเชิงลึกจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซ่ึงเปนพันธมิตรของกรมฯ อาทิ 
นักวิชาการ หนวยงานวิจัยตาง ๆ รวมท้ัง สกว. ฯลฯ และเปนผูจัดทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงาน
พันธมิตรเหลานั้นใหทราบถึงประเด็นท่ีมีความสําคัญของกรมฯ เพ่ือทําการศึกษาคนควา วิจัยและนํา
ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนตอไป  

๒) ฝายสนับสนุนดานวิชาการ (knowledge management) ของกรมฯ 
โดยทําหนาท่ีเปน service provider ใหแกขาราชการในกรมฯ ในแงของการจัดทําเอกสาร
ประกอบการบรรยาย power point presentation เอกสารขาว publication และบทความ 
สนับสนุนการรวบรวมและจัดทําขอมูลเพ่ือไปเขารวมประชุม วิเคราะห และเปนวิทยากรในเวทีตาง ๆ 
ซ่ึงจะเปนการชวยลดภาระและเพ่ิมประสิทธิภาพใหขาราชการในกรมเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ
สําหรับผูบริหาร สนับสนุนการจัดทําและปรับปรุงขอมูล fact sheet และเอกสารตาง ๆ ใหทันสมัย
อยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยจดบันทึกการประชุม ฯลฯ ซ่ึงผลท่ีไดรับ คือ การสรางและจัดการองค
ความรูสําหรับกรมเอเชียตะวันออกอยางเปนระบบและยั่งยืน 

๓) ฝายสนับสนุนดานพิธีการ (logistics) ในงานดานตาง ๆ ของกรมฯ 
อาทิ การเตรียมการสําหรับจัดการประชุม การจัดทําเอกสารตาง ๆ สําหรับการประชุม และการ
เตรียมการสําหรับกิจกรรมโครงการตาง ๆ  

๔) ฝายสนับสนุนการดําเนินงานการทูตเพ่ือสาธารณะ โดยทําหนาท่ี
เสริมการทํางานของขาราชการในกรมฯ ในดาน public diplomacy รวมถึง outreach ไปยัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนดูแลและ update เว็บไซต East Asia Watch  

ฝายสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภายใตกรมเอเชียตะวันออก  

๒.๑.๔.๓ โครงการจัดทําเว็บไซต East Asia Watch เพ่ือเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธงานของ กรมฯ ในปจจุบัน และงานในอนาคตท่ีเจาหนาท่ีในหนวยงาน East Asia Unit 
จะมีสวนชวยสนับสนุนในการจัดทําข้ึน นอกจากนี้ เว็บไซตนี้ยังเปนชองทางเสริมในการชี้แจงขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองและนําเสนอบทวิเคราะหตาง ๆ ในขายงานท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของ
กระทรวงฯ และเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของภาคประชาสังคม  

๑) การจัดจางบริษัทออกแบบหนาเว็บไซต สรางและบริหารเว็บไซต 
โดยจัดหมวดหมูการแสดงผลขอมูลวิเคราะหในภาพรวม วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค 
ตลอดจนขอมูลเชิงลึกท่ีไมสามารถหาไดจากแหลงขอมูลท่ัวไป (intelligence) และนําเสนอแยกตาม
หัวขอ / ประเด็นท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน สะดวกตอการใชงาน โดยใชภาพกราฟฟก 

๒) การจัดจางบริษัทดังกลาวเพ่ือสรางระบบดูแลและแกไขขอมูลตาง ๆ 
ของเว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ต 

๓)  มอบหมายใหเจาหนาท่ีหนวยงาน East Asia Unit เปนผูดูแลและ 
update ขอมูลในเว็บไซต 



๑๒ 

 

๒.๑.๕ ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 
- เอกสารประกอบคําบรรยาย เอกสารขาว  

บทความ ตาง ๆ 
- ปริมาณและคุณภาพของงานวิเคราะหวิจัย  
- ปริมาณและคุณภาพของขอมูลเชิงลึก 
- database ของกรมฯ 
- การแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู  
- ปริมาณงานดานพิธีการท่ีหนวยงาน East 

Asia Unit มีสวนในการสนับสนุน อาทิ 
จํานวนงานประชุม จํานวนผูเขาประชุม เปน
ตน  

- เว็บไซตและการใชประโยชนจากเว็บไซต 
- การแลกเปลี่ยนและรับทราบขอคิดเห็นของ

ประชาชน 

- ฐานขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย เปนประโยชนในการ
ทํางานและเสริมสรางความรูความเขาใจของสวน
ราชการตาง ๆ ตลอดจน นักศึกษา ภาคเอกชน และ
สาธารณชน 

- การสรางและจัดการองคความรูสําหรับกรมเอเชีย
ตะวันออกอยางเปนระบบและยั่งยืน 

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการใน
การปฏิบัติหนาท่ีดานตาง ๆ โดยรวม เพ่ิมข้ึน  

- คว าม รู ค ว าม เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บน โ ยบ ายกา ร
ตางประเทศของสาธารณชนไทยตอประเทศเพ่ือน
บานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

- สาธารณชนรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของใน
นโยบายการตางประเทศของไทย 

 
๒.๑.๖ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

๑) จํานวนชิ้นงานเอกสารประกอบคําบรรยาย เอกสารขาว บทความตาง ๆ ไมต่ํา
กวา ๓๐ ชิ้นตอป 

๒) ปริมาณครั้งท่ีเจาหนาท่ีใหบริการ / คําปรึกษาหารือแกบุคคลภายนอก อยางนอย 
๒๐ ครั้ง 

๓) ปริมาณและคุณภาพของงานวิเคราะหวิจัย และประโยชนท่ีไดรับจากการนํา
ขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใช (จํานวนงานไมต่ํากวา ๕ ชิ้น) 

๔) ปริมาณและคุณภาพของขอมูลเชิงลึก และประโยชนท่ีไดรับจากขอมูลดังกลาว 
(จํานวนงานไมต่ํากวา ๕ ชิ้น) 

๕) ประโยชนท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู  
๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการในการทํางานซ่ึงควรจะเพ่ิมข้ึน มี

ความคลองตัวในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนและมีขอผิดพลาดนอยลง หลังจากมีเจาหนาท่ีหนวยงาน East 
Asia Unit ชวยสนับสนุนการทํางาน 

๗) ปริมาณงานดานพิธีการท่ีหนวยงาน East Asia Unit มีสวนในการสนับสนุน 
อาทิ จํานวนงานประชุม จํานวนผูเขาประชุม เปนตน (จํานวนงานไมต่ํากวา ๑๐ ครั้ง)  

๘) จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตและกลุมเปาหมายท่ีเขามาใชบริการในแตละเดือน
อยางนอย ๑๐๐ คนตอเดือน โดยอาศัยการนับจํานวนผูเขาเยี่ยมชมผานหนาเว็บไซต  



๑๓ 

 

๙) จํานวนขอมูลท่ีบรรจุในเว็บไซต (ไมต่ํากวา ๕๐ ชิ้น) 
๑๐)  ความรูความเขาใจท่ีมากข้ึนของสาธารณชนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางไทย

กับประเทศเพ่ือนบาน และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
๑๑)  ความรูความเขาใจท่ีมากข้ึนของประชาชนเก่ียวกับประเทศในเอเชียตะวันออก

ท่ีมีความสําคัญทางการเมือง และเศรษฐกิจระดับโลก อาทิ จีน ญี่ปุน เปนตน  
 
 

๒.๒  แนวคิด SWOT Analysis๑ 
ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีใชวิเคราะหสภาพของหนวยงาน เพ่ือประเมินสมรรถนะของหนวยงาน

วามีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคการดําเนินการอยางไร เพ่ือใหทราบสถานการณในปจจุบัน
และสามารถ วิเคราะหแนวทางในการแกไขตอไปได ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกแนวคิด SWOT มาใชในการ
วิเคราะหหนวยงาน 

๒.๒.๑ ความหมายของ SWOT Analysis 
เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง 

จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต  
SWOT เปนตัวยอท่ีมีความหมายดังนี้ 
S : Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ  
W: Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ  
O : Opportunities - โอกาสท่ีจะดําเนินการได 
T : Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงาน ขององคการ  

๒.๒.๒ หลักการสําคัญของ SWOT  
การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดาน คือ สภาพการณภายในและ

สภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะหสภาพการณ 
(situation analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม 
(รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน
องคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ัง
สิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ท่ีมีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ท่ีองคกรมีอยู ซ่ึงขอมูล
เหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกล
ยุทธขององคกรระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป 

๒.๒.๓ ประโยชนของการวิเคราะห SWOT    
วิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน

องคกร ซ่ึงปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกร
อยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุเปาหมายใน

                                                 
๑ แหลงท่ีมา: http://methawit.blogspot.com/2012/04/blog-post.html สืบคนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖. 



๑๔ 

 

ขณะท่ีจุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีใหโอกาสเพ่ือการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห 
SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหองคกรเกิดการพัฒนา
ไปในทางท่ีเหมาะสม 

๒.๒.๔ ข้ันตอน / วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis 
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยท่ีกวางดวยการระบุจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายท่ีจะถูก
สรางข้ึนมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ 
กําหนดกลยุทธท่ีมุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยท่ีสุดได 
ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหท้ังสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

๒.๒.๔.๑ การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเก่ียวกับการวิเคราะหและ

พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุก ๆ ดาน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดออนของ
องคกรแหลงท่ีมาเบื้องตนของขอมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพ่ือการ
บริหารท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการ
ทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมาขององคกรเพ่ือท่ีจะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย  

๑) จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายใน
จากมุมมองของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้นเองวา ปจจัยใดภายในองคกรท่ีเปนขอไดเปรียบหรือจุดเดน
ขององคกรท่ีองคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพ่ือการเสริมสรางความเข็ม
แข็งขององคกร  

๒) จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัย
ภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูภายในจากมุมมอง ของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายใน
องคกรท่ีเปนจุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปน
ประโยชนตอองคกร  

๒.๒.๔.๒ การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้น สามารถคนหา

โอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ท้ังในและระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตราการรู
หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมๆและ
พัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ  



๑๕ 

 

๑) โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวา
ปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยใดท่ีสามารถสงผลกระทบตอผลประโยชน ท้ังทางตรงและทางออมตอ
การดําเนินการขององคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางให
หนวยงานเข็มแข็งข้ึนได 

๒) อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกรปจจัยใดท่ีสามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายท้ัง
ทางตรงและทางออม ซ่ึงองคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมท่ีจะ
เผชิญแรงกระทบดังกลาวได  

 
๒.๓  ทฤษฎีการบริหารจัดการ2

๒ 
ผูวิจัยตองศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการเพ่ือใหเห็นภาพรวมแนวทางในการบริหารจัดการ

หนวยงาน ในภาพรวม และนํามาปรับใชในการบริหารจัดการหนวยงาน East Asia Unit  
๒.๓.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ  

มีนักวิชาการไดใหความหมายกันไวมากมาย ตามแนวทางท่ีแตละทานไดศึกษามา เชน 
Mary Parker Follett “การบริหารการจัดการเปนเทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดย

อาศัยผูอ่ืน” 
George R.Terry “การบริหารการจัดการ เปนกระบวนการของการวางแผนการจัด

องคการ การกระตุนและการควบคุมใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยใชทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ”  
James A.F.Stoner “การจัดการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน 

(Planning) การจัดองคการ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
ความพยายามของสมาชิกในองคการและการใชทรัพยกรตางๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคการ
กําหนดไว”  

สรอยตระกูล อรรถมานะ (๒๕๔๕: ๔๒๑) ไดกลาวไววา กระบวนการจัดการ 
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานจะตองเปนไปตามข้ันตอนตามลําดับ เปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะ
ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด โดยใคร นอกจากจะเปนการลดความไมแนนอนแลว ยังทําใหสมาชิกในองคกร
มีความม่ันใจในการทํางานทําใหการทํางานมีประสิทธิผล การจัดลําดับการทํางานท่ีดีไมควรมีลักษณะ
ตายตัวตองยืดหยุน ไดตามสถานการณอาจมีการปรับปรุงแกไข หรือปรับเปลี่ยนลําดับการทํางานได
เสมอ สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึนดวย 

๒.๓.๒ หนาท่ีในการจัดการ (The Function of Management)  
นักวิชาการและนักบริหารไดมีการวิเคราะหวา การจัดการเปนความรูท่ีมีประโยชน 

ดังนั้น Luther Gulick และ Lymdall Urwick ไดกําหนดหนาท่ีของผูบริหารในการจัดการไว ๗ 
ประการดวยกันคือ 

P = Planning การวางแผน 
O = Organizing การจัดองคกร 

                                                 
๒ แหลงท่ีมา: 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 ทฤษฎอีงคกรสมรรถนะสูง3

๓ 
องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) หรือเรียกกันยอ ๆวา HPO 

นักวิชาการบางทานเรียกวาองคกรท่ีเปนเลิศ (Excellence Organization) ในปจจุบันมีหนวยงาน
หลายแหงท้ังภาคเอกชนและภาครัฐของไทยไดใหความสําคัญและนําเครื่องมือการบริหารตาง ๆ มา
พัฒนาหนวยงานเพ่ือกาวไปสูองคกรสมรรถนะสูง  

สําหรับความหมายขององคกรสมรรถนะสูงพูดงาย ๆ คือการเปนองคกรท่ีเกง มีแผนรองรับ
กับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณท่ีสามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดาน
ทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา 
และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเปนท่ียอมรับ มิใชองคกรท่ีสามารถทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด แต
ระบบภายในขององคกรเปนอยางไรไมสําคัญ ทําใหบางครั้งการบรรลุเปาหมายเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ 
ไมไดเกิดจากองคกรนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาหนวยงานทํางานสําเร็จเพราะโชคชวย ซ่ึงลักษณะ
เชนนี้จะไมยั่งยืนเพราะไมมีระบบท่ีดี ดังนั้นองคกรท่ีมีระบบการบริหารจัดการภายในท่ีดีจึงจะเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูง และเกิดความยั่งยืนในการทํางานในระยะยาว 

ในการบริหารจัดการระบบภายในขององคกรเพ่ือใหองคกรเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
นั้น มีเครื่องมือ หรือเทคนิคท่ีนํามาใชหลายเทคนิคข้ึนอยูกับองคกรใดจะเลือกใช แตเครื่องมือท่ีใชกัน
อยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คือหลักเกณฑจาก Malcolm Baldridge National 
Quality Award เรียกยอ ๆ วา MBNQA สําหรับประเทศไทย สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติไดนํา
เกณฑ MBNQA มาปรับเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพ่ือ
เปนแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองคกรภาคเอกชนของไทยเปนองคกรสมรรถนะสูง ตอมา 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award :PMQA) เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยราชการใชใน
การประเมินตนเองเพ่ือกาวไปเปนองคกรสมรรถนะสูง 

                                                 
๓ Available: kpi.dopa.go.th/doc/new7.doc accessed 30 Jun 2013. 



๑๗ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
๒.๔.๑ ลักษณะขององคกรสมรรถนะสูง 

องคกรสมรรถนะสูงตามหลักเกณฑ PMQA ประกอบดวย ๗ มิติ มีสาระสําคัญ 
ดังนี้  

๒.๔.๑.๑ มิติท่ี ๑ – การนําองคกร  
ในมิตินี้ ใหความสําคัญกับผูบริหารองคกร กลาวคือองคกรใดจะมี

สมรรถนะสูงหรือไมนั้นสามารถดูไดจากผูบริหารวามีลักษณะท่ีสําคัญดังตอไปนี้หรือไม 
๑) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ทิศทาง และความคาดหวังท่ี

ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารท่ีดีในการถายทอดวิสัยทัศนและข้ันตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ  
๒) มีวิธีในการสรางบรรยากาศการทํางานและผลักดันบุคลากรใหทํางาน

บรรลุตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม  

๓) มีการกํากับดูแลการทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานและระบบการปองกันการทุจริต 

๔) มีการทบทวนผลการดําเนินการขององคกร และเปรียบเทียบการ
ทํางานกับหนวยงานอ่ืน มีการวิเคราะห ทบทวนขอมูลผลการดําเนินการจากทุกดานรวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม 

๕) มีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกรมีการดําเนินการอยางมี
จริยธรรม 



๑๘ 

 

คําวาผูบริหารองคกรในท่ีนี้หมายถึง ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําองคกร 
กําหนดแนวทางการทํางานรวมท้ังตัดสินใจ เชน หากเปนองคกรระดับกรมผูบริหาร ไดแก อธิบดี รอง
อธิบดี หากเปนหนวยงานระดับสํานัก/กอง ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานัก/กอง หากเปนอําเภอ 
ผูบริหารก็คือ อําเภอ 

๒.๔.๑.๒  มิติท่ี ๒ – การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
มิตินี้ถือเปนหัวใจในการกําหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงในเบื้องตนตองมี

การกําหนดความทาทายตางๆ ท่ีสามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุม คือความทาทายภายในองคกร 
ความทาทายภายนอกองคกร ความทาทายภายนอกองคกร และ ความทาทายดานอ่ืนๆ สิ่งท่ีตองทํา
หลังจากรูถึงปญหาความทาทายและอุปสรรคแลวก็คือการวางแผนยุทธศาสตรและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร องคประกอบท่ีสําคัญสําหรับมิตินี้คือ 

๑) มีการวางแผนท่ีเหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององคกร  
๒) มีการกําหนดเปาหมายและมองเห็นถึงอุปสรรคตางๆ อยางเปน

ระบบ  
๓) มีแผนท่ีมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลงได

เทาทันสถานการณ  
๔) มีการเชื่อมโยงเปาหมาย คาชี้วัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

องคกร  
๕) มีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน 
การมีแผนยุทธศาสตร มิไดหมายความวาจะตองทําเปนรูปเลมเสมอไป 

เพียงแตผูบริหารองคกรมีการกําหนดทิศทางการทํางานของหนวยงานท่ีชัดเจน คนในหนวยงานมี
ความเขาใจตรงกันเทานี้ ก็ถือวามีแผนยุทธศาสตรท่ีดีแลว 

๒.๔.๑.๓ มิติท่ี ๓ – การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
มิตินี้เนนใหเห็นถึงความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึง

อาจเปนไดตั้งแตประชาชน ผูประกอบการ และสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบตอนโยบายของ
องคกร การจัดการท่ีดีในมิตินี้จะนําไปสูการกลาวถึงภาพลักษณขององคกรในทางท่ีดี องคประกอบท่ี
สําคัญคือ 

๑) มีการวัด สํารวจ เก็บขอมูลความตองการ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพรอมรับฟงความคิดเห็นเพ่ือใชในการออกแบบและปรับปรุงการ
ใหบริการ  

๒) การใหบริการมีการคํานึงถึงผลประโยชนรวมท้ังความสะดวกสบาย
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

๓) มีการติดตอกับผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียเ พ่ือสราง
ความสัมพันธพรอมท้ังมีการปรับปรุงวิธีการสรางความสัมพันธท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับแผนกล
ยุทธในการใหบรกิารมีกระบวนการในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความพึงพอใจ เชน เปดโอกาสใหรองเรียนกับสวนราชการ  



๑๙ 

 

๔) มีการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

๒.๔.๑.๔ มิติท่ี ๔ – การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
มิตินี้ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูล จัดองคความรู วัด และวิเคราะห 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบท่ีสําคัญสําหรับมิตินี้คือ 
๑) มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือใชในการวิเคราะหแกไขปญหาการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการสรางนวัตกรรม 
๒) มีระบบขอมูลสารสนเทศพรอมใชงานและเขาถึงไดงาย  
๓) มีระบบการรวบรวม และถายทอดความรูของบุคลากรการแสวงหา

และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ  
๒.๔.๑.๕  มิติท่ี ๕ – การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคลดวยการตอบสนองความพึงพอใจของ
บุคลากรในดานตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนาความรูความสามารถ และการเพ่ิมศักยภาพ ซ่ึงมี
องคประกอบสําคัญคือ 

๑) มีการใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดอยาง
สรางสรรค และการนําความคิดไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองคกร  

๒) มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากรภายใน
องคกร 

๓) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีระบบการ
ใหรางวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ 

๔) มีการสรางเสนทางความกาวหนา (career path) ใหกับบุคลากร 
พรอมมีระบบในการพัฒนา เชน การเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงผูบริหารหรือตําแหนงท่ีมี
ความสําคัญตอภารกิจหลักขององคกร 

๕) มีการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร  
๖) มีการสงเสริมดานสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
๗) มีการมอบหมายงานท่ีทาทายและเหมาะสมเพ่ือใหเ กิดความ

รับผิดชอบตอองคกร  
๒.๔.๑.๖ มิติท่ี ๖ – การจัดการกระบวนการ  

มิตินี้ครอบคลุมตั้งแตกระบวนงานภายในองคกร และกระบวนงานท่ีมีผล
ตอประชาชน เชนการกําหนดนโยบายตางๆ โดยมีองคประกอบคือ 

๑) มีกระบวนงานท่ีสนับสนุนบุคลากรในการทํางานเพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมาย  

๒) มีความเชื่อมโยงระหวางกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและตัวชี้วัดท่ีมีผล
ตอความสําเร็จขององคกร  



๒๐ 

 

๓) มีการใชเทคโนโลยีและวิธีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ผลผลิตเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกระบวนงาน  

๔) มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของ
หนวยงาน อยางสมํ่าเสมอโดยใชขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  

๕) มีวิธีการจัดการกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดข้ันตอนในการ
ทํางาน  

๖) มีการตรวจสอบกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงเชน งานดานการเงิน 
พรอมหาทางปองกัน  

๒.๔.๑.๗  มิติท่ี ๗ – ผลลัพธการดําเนินการ  
ในมิตินี้เปนผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการองคกรในมิติท่ี ๑ ถึงมิติท่ี ๖ 

โดยผลลัพธการดําเนินการแบงออกเปน ๔ มิติ ตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ  
๑) มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  
๒) มิติดานคุณภาพการใหบริการ  
๓) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
๔) มิติดานการพัฒนาองคกร  

 
๒.๕  ทฤษฎี TQA๔ 

TQA มาจากคําวา Thailand Quality Award รางวัลคุณภาพแหงชาติ จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปน
เครื่องหมายแหงความเปนเลิศในการบริหารจัดการในทุกดาน ตลอดจนผลประกอบการท่ีดีขององคกร 
สําหรับประเทศไทยไดมีการบรรจุ TQA ไวในแผนยุทธศาสตรการเพ่ิมผลผลิตของประเทศ ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการประสานงาน
กับภาครัฐและเอกชนคือ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตของภาครัฐและเอกชนใหมีระดับสูงข้ึน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพ่ือการแขงขันในตลาดโลก เปนศูนยกลางประสานและรณรงคสงเสริมผลผลิตของประเทศ 

๒.๕.๑ วัตถุประสงคของ TQA  
เพ่ือสนับสนุนการนําแนวทางรางวัลคุณภาพไปใชในการบริหารจัดการองคกรและ

ปรับปรุงความสามารถในการแขงขัน กระตุนใหเกิดการเรียนและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
รวมท้ังประกาศเกียรติคุณแกองคกรท่ีประสบความสําเร็จในการนํา TQA มาใช เพ่ือแสดงใหนานาชาติ
เห็นถึงความมุงม่ันในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA) ถือเปนมาตรฐานรางวัลระดับโลกท่ีไดรับการยอมรับ เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิคและ
กระบวนการการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ The 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติไดนํา
เกณฑ MBNQA มาปรับใชเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) เพ่ือเปนแนวทางในการยกระดับ

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



๒๑ 

 

และพัฒนาองคกรภาคเอกชนของไทยเปนองคกรสมรรถนะสูง  
๒.๕.๒ แนวทางของ TQA 

แนวทาง TQA คํานึงถึงความยืดหยุนในการดําเนินการท่ีสอดคลองและตอเนื่องของ
องคกรท้ัง ๗ หมวดดําเนินการ ไดแก 

หมวด ๑ การนําองคกร : มุงเนนถึงความเขาใจของผูนําองคกรท่ีมุงสูการเปนเลิศใน
การบริหารจัดการองคกร ซ่ึงตองเขาใจวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร รวมท้ังการสื่อสารความเขาใจ
ใหมีการรวมมือของทุกคนในองคกร รวมท้ังการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ : หมายถึง การจัดทํากลยุทธเพ่ือการขับเคลื่อน
องคกรและกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ตลอดจนการถายทอดกลยุทธนั้นไปสูภาคปฏิบัติไดอยาง
สอดคลอง 

หมวด ๓ การมุงเนนลูกคาและตลาด : องคกรตองมีความเขาใจเก่ียวกับลูกคาและ
ความตองการของลูกคาอยางถองแท ตอบสนองไดอยางพึงพอใจ และมีความสัมพันธท่ีดี 

หมวด ๔ การจัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : เปนกระบวนการวัดผลการ
ดําเนินงานและทบทวนการดําเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศ ความพรอมใชและ
เพียงพอในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 

หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร : บุคลากรถือเปนทรัพยากรสําคัญท่ีองคกรตองรักษา
และเพ่ิมคุณคา การพัฒนาบุคลากร จึงเปนหนาท่ีสําคัญท่ีองคกรตองมุงสรางความผูกพัน ซ่ึง
สอดคลองกับคําขวัญท่ีวา “รูรัก รูสามัคคี” 

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ : ความเขาใจในการจัดการและออกแบบ
ระบบงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ ตลอดจนตองมีการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานขององคกรอยางยั่งยืน 

หมวด ๗ ผลลัพธ : คือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานผลผลิต 
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
เปนประเทศท่ีมีความใกลชิดกับประเทศไทยท้ังดานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรและมีผลประโยชนใกลชิดอยาง
เปนรูปธรรมกับไทยในทุกดาน  

๒)  กรมเอเชียตะวันออกเปนหนวยกลางประสานนโยบายและการดําเนินงานกับ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญและสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกท้ังหมด ๑๕ ประเทศ และ ๓ เขตเศรษฐกิจ 

๓)  มีการวางพ้ืนฐานการบริหารงานขอมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
การจัดทําเว็บไซต เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร ทําใหมีการสรางความรูความเขาใจในวงกวางและชวย
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและภาคประชาสังคม เชน ภาคเอกชน นักวิชาการ  

๓.๑.๒  จุดออน (Weakness) 
๑) จํานวนบุคลากรมีไมพอเพียง ทําใหมีขีดความสามารถจํากัดท่ีจะสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจท้ังหมดใหสอดคลองกับความตองการ และตามพันธกรณีตาง ๆ รวมท้ังความ
คาดหวังของทุกภาคสวนไดอยางอยางเต็มท่ีสมเจตนารมณและตามท่ีควรจะเปน 

๒)  บุคลากรบางสวนยังขาดพ้ืนฐานทางวิชาการและความชํานาญในทักษะตาง ๆ 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และมีการโยกยายสับเปลี่ยนบุคลากรในทุกระดับบอย ทําใหเกิดปญหาดาน
การเรียนรูงานหรือถายโอนงาน เปนเหตุใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง และความแมนยํารวดเร็ว 

๓)  ผูบริหารมีจํานวนนอย จึงอาจไมมีเวลาพอเพียงท่ีจะดูแลงานท้ังหมด ทําใหขาด
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกรณีเรงดวนและมีความละเอียดออนท่ีตองการการ
ตัดสินใจ  

๔)  งบประมาณในการดําเนินงานไมพอเพียงและไมมีความแนนอนหรือตอเนื่อง 
เปนเหตุใหไมสามารถวางแผนงานในระยะยาวได โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองทําในระยะยาว เชน การ
จัดการขอมูลและการเผยแพรความรู การจัดการสัมมนาตางๆ เปนตน 

๕)  มีผูเลนจํานวนมากท่ีมีผลประโยชนหลากหลายซ่ึงมีสวนในการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายไทยตอประเทศเพ่ือนบานและประเทศท่ีมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ จึงตองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานและองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือสรางความเปนเอกภาพและบูรณาการ  

 



๒๓ 

 

๓.๑.๓  โอกาส (Opportunities) 
๑) นโยบายรัฐบาลซ่ึงใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศท่ีมี

นัยสําคัญทางเศรษฐกิจตอไทยอยางตอเนื่องเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน  
๒)  สถานการณระหวางประเทศมีพลวัตร มีความซับซอนเพ่ิมข้ึน มีประเด็นท่ีเปน

เรื่องระดับโลก (Global Issues) ระดับภูมิภาค (regional issues) ซ่ึงเปนท้ังความรวมมือและความ
ขัดแยงเพ่ิมข้ึน และมีผู เลนมากข้ึน ท้ังรัฐและท่ีไมใชรัฐ จึงเปนโอกาสท่ีจะริเริ่มและผลักดัน
ผลประโยชนของประเทศไทยได 

๓)  พัฒนาการความรวมมือในระดับภูมิภาคท่ีทวีความใกลชิดและมีพลวัตรเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงของอาเซียน (ASEAN Connectivity) และการเปนประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ กรอบความรวมมือภูมิภาคอ่ืน ๆ เชน BIMSTEC MGC และ ACMECs เปนโอกาสท่ีจะพัฒนา
ใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคและตอยอดผลประโยชนของไทย   

๔)  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ัง
บทบาทของประเทศท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอไทยและเปนตลาดใหม เชน จีน เกาหลีใต กาว
รุดหนามากข้ึน จึงเปนโอกาสท่ีไทยจะขยายผลประโยชนในมิติตาง ๆ กับประเทศเหลานี้ 

๓.๑.๔  ภัยคุกคาม (Threats) 
๑)  ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม เชน ประชาชน สื่อมวลชน ฝายนิติบัญญัติ 

สวนรวม มีขอคิดเห็น มีความคาดหวังมากข้ึนตอการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยเฉพาะประเด็น
กับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีผลและมีความเชื่อมโยงตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐมากกวา
ในอดีต ทําใหกระทรวงการตางประเทศตองตอบสนองดวยความรวดเร็วทันเหตุการณ  

๒) การกําหนดนโยบายมีความเชื่อมโยงระหวางมิติในประเทศและตางประเทศ
มากข้ึนอยางท่ีไมเคยเปนมากอน และมีจํานวนผู ท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมมากข้ึน 
จําเปนตองมีการกําหนดทาทีและประสานการดําเนินนโยบายของหนวยงานไทยและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางเปนองครวมมากข้ึน 

๓) มีผูเลนหนาใหมเพ่ิมข้ึนในประเทศเพ่ือนบาน ท่ีพยายามแขงขันและแสวง
ผลประโยชนของตนท้ังดานการเมืองและเศรษฐกิจ เปนเหตุใหผลประโยชนของไทยอาจไดรับ
ผลกระทบ  

๔) มีประเด็นระดับโลกใหม ๆ เชน ประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาค และกรมเอเชียตะวันออกตองมีบทบาทหลักใน
การประสานและดําเนินการเพ่ือปองกัน แกไข บรรเทา และชวยเหลือ เชน กรณีแผนดินไหวและสึนา
มิท่ีญี่ปุน เปนตน  

  
๓.๒ การวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือกําหนดทางเลือก 

๓.๒.๑  โอกาสกับจุดแข็ง ทางเลือก คือการดําเนินการเชิงรุก  
๑) ไทยและประเทศเพ่ือนบานมีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร

และมีผลประโยชนท่ีเก่ียวพันกันในทุกมิติ จึงควรเพ่ิมขีดความสามารถใหมีความพรอมท่ีจะรุกในทุก
ดานเพ่ือรักษาสถานะบทบาทนํา และความสัมพันธท่ีดี เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการรักษา
และเสริมสรางผลประโยชนท่ีมีรวมกันใหเดินหนาตอไปในระยะยาว  



๒๔ 

 

๒) ประเทศท่ีมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจกับไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศจีน ท่ีมี
ความสัมพันธกับไทยอยางใกลชิดท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจมายาวนาน ทําใหไทยมีศักยภาพและ
ควรจะเพ่ิมขีดความสามารถเชิงรุกในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือกับจีนอยางรอบดานใน
ทุกมิติ และริเริ่มกิจกรรมเชิงลึกและเชิงรุกมากข้ึนกับระดับมณฑลตาง ๆ เพ่ือการเขาถึงตลาดและ
แหลงความรวมมือตาง ๆ ของจีนโดยตรง รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธทวิภาคี ไทย-จีนกับ
ประเด็นท่ีเก่ียวของและเก่ียวพันกับผลประโยชนของไทยในกรอบภูมิภาคและโลกไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

๓) หนวยงาน East Asia Unit (EAU) กรมเอเชียตะวันออก สามารถมีบทบาทนํา
หรือสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมและผลักดันผลประโยชนของไทยใน
กระบวนการกาวไปสูประชาคมอาเซียน และรองรับพัฒนาการของ ASEAN Connectivity 

๓.๒.๒ จุดแข็งกับภัยคุกคาม ทางเลือกคือการเสริมสรางศักยภาพเพ่ือรับมือและปองกัน 
๑) ควรตองเสริมสรางศักยภาพกลไกการวิเคราะหขอมูลภาพรวมเชิงลึก การ

แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลขาวสารภายในกรมและตอภาคประชาสังคมใหมีความพรอม และมี
ความทันเหตุการณ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซตท่ีมีการเริ่มตนไวแลว  

๒) ควรเพ่ิมศักยภาพและจํานวนบุคลากรใหมีจํานวนท่ีสอดคลองกับปริมาณ
ภารกิจ เพ่ือใหมีโอกาสและเวลาท่ีจะสามารถสั่งสมความชํานาญ มีความรูและความเขาใจตอภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายในเชิงลึกมากข้ึน สามารถเขาถึงและหยั่งลึกขอมูลขาวสารไดดียิ่งข้ึนและมีทักษะความ
เชี่ยวชาญเพ่ือรับกับสถานการณในภูมิภาค และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูนผลประโยชนแหงชาติของไทย 

๓) จําเปนตองมีบุคคลากรระดับสูงในระดับตัดสินใจเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองภารกิจ
และความตองการขององคกรและหนวยงานภายนอกดานการใหขอคิดเห็น การชี้แจง และการ
ดําเนินการเรื่องท่ีมีความเรงดวนใหทันเหตุการณและทันทวงที 

๔) ควรมีการเสริมสรางเครือขายการประสานงานกับทุกภาคสวนเพ่ือให
กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายระหวางกระทรวงฯ หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน
เสียมีความเปนองครวมมากข้ึน  

๓.๒.๓ จุดออนกับโอกาส ทางเลือกคือความจําเปนตองปรับตัว  
๑) ควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานท่ีรับผิดชอบประเทศท่ีมี

ความสําคัญตอเรงดวนกับไทยในมิติการเมือง ความม่ันคง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือน
บานและจีน ใหสามารถรองรับแนวโนมพัฒนาการความสัมพันธและบทบาทของประเทศเหลานี้ เพ่ือ
ไมใหไทยสูญเสียความไดเปรียบ และโอกาส  

๒) ควรตองเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมท้ังลาม 
โดยเฉพาะดานประเทศเพ่ือนบานและประเทศจีน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานขอมูล ภาษา และ
องคความรูในเชิงลึกท่ีมีความตอเนื่อง แมนยํา สําหรับเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  

๓) ควรมีการพัฒนากลไกการจัดระบบและบริหารขอมูล การวิเคราะหขอมูลใหมี
ความตอเนื่อง ทันเหตุการณ พรอมใชประโยชน และแบงปนกับหนวยราชการและภาคสวนอ่ืน ๆ เพ่ือ
ประสานทาที ขยายเครือขายความรวมมือและสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทการดําเนินนโยบาย



๒๕ 

 

และภารกิจของกรมฯ ตอภูมิภาคในวงกวาง  
๔) ควรมีการจัดตั้งหนวยท่ีจะเปนกลไกการวางแผน การติดตามและวิเคราะห

ขอมูลในภาพรวมของภูมิภาค ท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระหวางประเทศ 
เก่ียวกับประเด็นในภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหมีความลึกซ้ึง เขาถึง แมนยํา และเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและกําดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง 

๓.๒.๔  จุดออนกับภัยคุกคาม ทางเลือกคือการชะลอการดําเนินการหรือเสียโอกาสหรือ
ประโยชน 

ไทยจะเผชิญหนากับความทาทาย การแขงขัน และอาจจะเสียโอกาสในการรักษา
สถานะและการพัฒนาผลประโยชนกับประเทศท่ีมีรากฐานความรวมมือท่ีดีและมีความสัมพันธท่ี
ใกลชิดกับไทย และไทยอาจตกในสถานะท่ีเสียเปรียบ รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท้ังในระดับความทวิภาคี
และระหวางประเทศตาง ๆ อาจจะบานปลาย หากไมมีการเพ่ิมขีดความสามารถของกรมเอเชีย
ตะวันออกและสรางความชํานาญของบุคลากร และเพ่ิมจํานวนบุคลากรท้ังระดับตัดสินใจและปฏิบัติ 
ใหพอเพียงตอปริมาณงาน และความหลากหลายของภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังขาดการประสาน
ความเขาใจและขอมูลท่ีทันเหตุการณกับหนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางทันเหตุการณ  

 
๓.๓ ผลการวิเคราะหทฤษฎี TQA กับหนวยงาน East Asia Unit 

จากการศึกษาทฤษฎี TQA ท้ัง ๗ หมวดดําเนินการ จะเห็นไดวา  
๓.๓.๑  ในดานการนําองคกร  

ผูบริหารระดับสูงของกรมเอเชียตะวันออกมีความเขาใจในลักษณะงานของ
หนวยงาน East Asia Unit ไดทราบถึงปญหา และมีความคาดหวังใหหนวยงาน EAU ทําหนาท่ีในดาน
การติดตามวิเคราะหขอมูล ขาวสาร ไดมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณของนายดํารง 
ใครครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีกลาวไววา 

“ หนวย East Asia Unit เปนหนวยท่ีรวบรวม information gathering มีคนทํา
หนาท่ีประมวลขาวสาร ซ่ึงนอกจากขอมูลท่ีเปน information แลว กรมฯ ยังตองการ idea 
recommendation ท่ีเปนประโยชนในการทํางานของกรมฯ ซ่ึงในขณะนี้ยังไมมีโอกาสไดทําในเรื่องนี้ 
กรมฯ ตองการใหมีการเชื่อมตอกับนักคิดและนักวิชาการ 

หนวย East Asia Unit ทําหนาท่ีใหขอมูลขาวสารกับผูคนตางๆ ไดดีแลว ซ่ึงเห็นได
จากการท่ีหนวยไดไปรวมกับกรมอ่ืนๆ จัดกิจกรรมสัญจรตางๆ แตยังตองการ presentation ใหเปนท่ี
รับรูท่ัวไปใหมากข้ึน 

ในอนาคต กรมฯ ตองการขอมูลท่ีเปนแบบ information gathering ตองมีคนไป
ประมวลภารกิจตางๆ เรื่อง idea ตางๆ ยังไมไดทํามาก ตองทําดานนี้ใหมากข้ึน โดยมีการจัดสัมมนา 
brainstorm strategy เก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือรับรูการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ รัฐบาลมี 
initiative เรื่องสําคัญอะไรบาง ซ่ึงภายใตการวิเคราะห/วิจัย ควรทํางานรวมกับ สกว. มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย เพ่ือจะไดขอมูลท่ีเปนประโยชน และเปนการสรางองคความรู เพ่ือตอยอด ดังนั้น หนวย 



๒๖ 

 

East Asia Unit ตองเชื่อมตอกับหนวยงานเหลานี้เพ่ือนําความรูมาชวยในกระทรวงฯ โดยทําหนาท่ี
เปน coordinator รวบรวมขอมูล ขาวสาร ความคิด ของท้ังภูมิภาค 

นอกจากนั้นกระทรวงฯ ควรมีกอง intelligence ทําหนาท่ีตัดสินใจนโยบาย 
กระทรวงฯ ยังขาดสิ่งนี้ ประเทศญี่ปุน/อังกฤษ/สหรัฐฯ มีหนวยท่ีประมวลขอมูลดาน intelligence 
เพ่ือใหกระทรวงฯ ไดทราบถึงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได จะเห็นไดวา การตัดสินใจดาน policy 
ในเรื่องคาบสมุทรเกาหลี ปญหาโรฮิงญา ปญหา OIC ตองการขอมูลท่ีเปน intelligence ท้ังนั้น ” 

๓.๓.๒ ในดานการวางแผนเชิงกลยุทธ  
กรมเอเชียตะวันออกมีแผนงานสําหรับโครงการของกิจกรรมหนวยงาน East Asia 

Unit อยูแลว ท้ังนี้ โครงการท้ังหลายท่ีตั้งไวสามารถปรับเปลี่ยนไดซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณและความ
ตองการของกรมเอเชียตะวันออก 

๓.๓.๓  ในดานการมุงเนนลูกคาและตลาด  
เว็บไซต East Asia Watch ไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีผูเขาชมมากข้ึนจากป

แรกๆ ท่ีเริ่มจัดทําจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้น หนวยงาน East Asia Unit ยังไดไปรวมกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรขอมูลรวมกับกรมสารนิเทศ และมูลนิธิยุวทูตความดี โดยการจัดกิจกรรมในตางจังหวัด ทําให
เด็กๆ และเยาวชน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไดเพ่ิมมาก
ข้ึน ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณของ นายบัณฑิต หลิมสกุล ผูอํานวยการกองวิทยุกระจายเสียง กรม
สารนิเทศ เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่ีกลาวไววา 

“ ในการดําเนินกิจกรรมของ EAU รวมกับ กิจกรรมบัวแกวสัญจร เห็นไดวา
เจาหนาท่ี EAU สามารถเขากับเด็กนักเรียนไดเปนอยางดี มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาท่ีไปจัด
กิจกรรม อาจจะเปนดวยวัยท่ีไมมากนัก จึงคุยกับเด็กๆ ไดรูเรื่อง สามารถสื่อสารกับเด็กไดดี ในฐานะท่ี
เปนลูกคาของหนวยงาน EAU รูสึกพอใจกับเจาหนาท่ี EAU เนื่องจากเปนเจาหนาท่ีมีความ
กระตือรือรน และเตรียมตัวกอนท่ีจะมารวมกิจกรรม และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน แตเจาหนาท่ี
เหลานี้ก็อาจจะอยูรวมงานกับกรมฯ ไมนาน เนื่องจากมีจุดประสงคท่ีจะทํางานท่ีนี่เปนเพียงงาน
ชั่วคราว ท้ังๆ ท่ีพวกเขาชวยเหลืองาน logistics ของกรมฯ ไดเปนอยางมาก 

 สําหรับในแงของเว็บไซต East Asia Watch ก็เห็นวาสามารถคนหาขอมูลไดงาย 
มีการจัดกรุปปงไดดี มีขอมูลท่ีเนนเฉพาะดานการเมือง อาจเพ่ิมในดานท่ีเก่ียวของกับดานธุรกิจ ซ่ึงจะ
ชวยใหเชื่อมตอกับเว็บไซตของกรมเศรษฐกิจได ซ่ึงหากมีการจัดทําขอมูลเชิงลึก หรือมีขอมูลท่ี
วิเคราะหวิจัย มากข้ึน ก็จะเปนประโยชน เนื่องจากเว็บไซต EAU เปนเสมือนดานแรกใหคนหาขอมูล
เก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ” 

๓.๓.๔  ในดานการจัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
หนวยงาน East Asia Unit ยังขาดการวิเคราะห และการจัดการความรูไดไม

เพียงพอ โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานสารสนเทศท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงเพ่ือ
ดึงดูดลูกคา ท้ังนี้ การท่ีจะบริหารจัดการดานสารสนเทศใหทันสมัยก็ตองอาศัยงบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอดวย 

๓.๓.๕ ในดานบุคลากร  
ปจจุบันหนวยงาน East Asia Unit มีเจาหนาท่ีประจําหนวยงานซ่ึงเปนลูกจาง 



๒๗ 

 

outsource จํานวน ๓ คน เจาหนาท่ีการทูตระดับปฏิบัติการ ๑ คน หนวยงานนี้อยูภายใตสํานักงาน
เลขานุการกรม โดยมีเลขานุการกรมเปนหัวหนา ข้ึนตรงตอรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกท่ีดูแล
สํานักงานเลขานุการกรม และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ปจจุบัน เจาหนาท่ี EAU ท่ีเปนลูกจาง
โครงการตองแบงเวลางานของตนเพ่ือชวยงานธุรการของสํานักงานเลขานุการกรมดวย นอกจากนั้น 
เจาหนาท่ีเหลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางาน 

๓.๓.๖ ในดานการจัดการกระบวนการ  
เนื่องจากหนวยงาน East Asia Unit มีขนาดเล็ก จึงมีการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะ

ยืดหยุน สํานักงานเลขานุการกรมจะวางแผนงานสําหรับหนวยงานไวตลอดปงบประมาณ แตก็
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวัตถุประสงคของผูบริหารและลูกคาบริการ 

๓.๓.๗ ในดานผลลัพธ 
หนวยงาน East Asia Unit อาจประสบผลสําเร็จในดานลูกคาภายนอกท่ีเขามา

คนหาขอมูล แตขอมูลเหลานี้ก็ยังขาดการวิเคราะหท่ีลึกซ้ึง ซ่ึงถาอาศัยบุคลากรของหนวยงานทําการ
วิเคราะห วิจัย ขอมูล ดวยตนเองท้ังหมดก็คงเปนไปไมได จึงตองอาศัยขอมูลจากสถาบัน think tank 
ตางๆ มาตอยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
๔.๑.๑  หนวยงาน East Asia Unit กับงานยุทธศาสตรของรัฐบาล 

หนวยงาน East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก ซ่ึงไดกอตั้งข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๕๒ ไดบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานในแงท่ีสามารถเชื่อมโยงงานตางๆ ของหนวยงาน 
East Asia Unit เขากับยุทธศาสตรของรัฐบาลได ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 

๑. การสรางเสริมความรูความเขาใจ
และใหขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการ
ระหวางประเทศและการดําเนิน
นโยบายความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบานและประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 

 

สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน โดย
สงเสริมความรวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ
สื่อมวลชนเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิด
ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การขยายการ
คมนาคมขนสง และความรวมมือทวิภาคีดานตางๆ กับ
ประเทศเหลานั้น รวมท้ังความรวมมือดานอ่ืนๆ ภายใตกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาค (นโยบายรัฐบาลท่ี ๖.๑) 

๒. การเผยแพรกิจกรรมความรวมมือ 
ระหวางไทยกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียน 

สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออก ผลักดัน
บ ท บ า ท อ า เ ซี ย น ใ น ว า ร ะ ท่ี ไ ท ย เ ป น ป ร ะ ธ า น 
อาเซียน และเพ่ิมบทบาทไทยในอาเซียน  
(นโยบายรัฐบาลท่ี ๖.๒) 

๓. กลไกเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ 
ใหสามารถปรับตัวรับผลกระทบ
และสงเสริมการใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี (อาทิJTEPA) 

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 
ยุทธศาสตรกับผูประกอบการใหสามารถปรับตัวรับ 
ผลกระทบและสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลง 
การคาเสรี (นโยบายรัฐบาลท่ี ๖.๔) 

๔. กลไกการหารือและรับฟงขอคิดเห็น
จากภาคส วนต า งๆ ของสั งคม
ระหวางการเจรจาจัดทําขอตกลง
การคาเสรีตางๆ 

 

 



๒๙ 

 

ยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 

๕. ขยายชองทางเขาถึงภาคเอกชนภาค
ประชาชน และสื่อมวลชน พรอมท้ัง
กระตุนใหประชาชน เรียนรูและเกิด
ความเขาใจในการตางประเทศของ
ไทย 

ดําเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพ่ือประชาชน วัฒนธรรม และ
การศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับ
นานาประเทศ พรอมท้ังสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ
ประเทศกําลังพัฒนา (นโยบายรัฐบาลท่ี ๖.๕) 

 
๔.๑.๒ หนวยงาน East Asia Unit กับงานดานการทูตสาธารณะ  

หนวยงาน East Asia Unit ประสบความสําเร็จในดานการดําเนินงานดานการทูต
สาธารณะ “Public Diplomacy” ของกรมเอเชียตะวันออก โดยนําองคความรูดานวิชาการท่ี
ครอบคลุมเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเผยแพรแกสาธารณชน สวนราชการตางๆ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของงานการทูตสาธารณะ (Public diplomatic) ท่ีมุงเนนให
ภาคประชาสังคมเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) และมีสวนเริ่มในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศอยางสรางสรรค การเผยแพรองคความรูไดดําเนินการผานการจัดสัมมนา และชองทาง
เว็บไซต East Asia Watch ซ่ึงมีการปรับปรุง ขอมูลขาวสารความรู บทวิเคราะหและบทความตางๆ 
ใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

 

 
 

ภาพท่ี ๓  เว็บไซต East Asia Watch 
 

นอกจากนั้น เจาหนาท่ี EAU จะไปรวมกิจกรรมสัญจรตางๆ ท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศ จัดอยางสมํ่าเสมอ เชน กิจกรรมบัวแกวสัญจรโดยกรมสารนิเทศ และโครงการยุวทูต



๓๐ 

 

ความดี โดยมูลนิธิยุวทูตความดี ซ่ึงเจาหนาท่ี EAU จะทําหนาท่ีเผยแพรขอมูลของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกใหแกเด็กๆ ในตางจังหวัด ผานรูปแบบการจัดกิจกรรม การเลนเกมสตอบคําถาม หนวยงาน 
East Asia Unit ไดจัดทําแผนพับและแผน Roll-up เก่ียวกับประเทศในภูมิภาคเอชียตะวันออก 
สําหรับใชจัดในการจัดกิจกรรมตางๆ 
 

 
 

ภาพท่ี ๔  กิจกรรมสัญจรของ East Asia Watch 
 
๔.๑.๓  หนวยงาน East Asia Unit กับงานดานสนับสนุนกรมเอเชียตะวันออก 

เจาหนาท่ี EAU ทําหนาท่ีฝายสนับสนุนงานดานธุรการ (logistics support) ตางๆ 
ท่ีกรมเอเชียตะวันออกมีสวนเก่ียวของ อาทิ การเตรียมการสําหรับจัดประชุม การจัดทําเอกสารตางๆ 
สําหรับการประชุม โดยท่ีการจัดประชุมตางๆ ตองอาศัยบุคลากรเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีโตะตอง
ทํางานในดานสารัตถะ งานในสวน Logistics จึงเปนหนาท่ีของหนวยงาน East Asia Unit  

๔.๑.๔ หนวยงาน East Asia Unit กับงานวิเคราะหขอมูล 
หนวยงาน East Asia Unit ยังไมบรรลุเปาหมายในขอนี้ กลาวคือ กรมเอเชีย

ตะวันออกตองการให หนวยงาน East Asia Unit มีบทบาทท่ีมากข้ึนในดานการเปนหนวยงานท่ี
จัดการองคความรูของกรมเอเชียตะวันออก ท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ จัดเตรียม
ขอมูลท่ีเปนประโยชนไดทันกาล ซ่ึงการจะทําสิ่งเหลานี้ไดตองอาศัยความรวมมือจากเจาหนาท่ีโตะท่ีมี
ขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนศูนยขอมูลความรู 
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 ซ่ึงลวนเปนสถาบันท่ีเปน think tank ท่ีมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายดานตางประเทศของประเทศนั้นๆ 



๓๑ 

 

๔.๒  ขอเสนอแนะ 
๔.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑)  หนวยงาน East Asia Unit เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งภายใตกรมเอเชียตะวันออก 
ซ่ึงกรมภูมิภาคอ่ืนๆ ในกระทรวงการตางประเทศตางก็มีหนวยงานเชนเดียวกันนี้ภายใตกรมของตน 
เชน US Watch และ Europe Watch ดังนั้น เม่ืองบประมาณท่ีจะใชบริหารจัดการหนวยงานเหลานี้
ของทุกกรมมาจากแหลงเดียวกันและถูกตัดทอนลง กรมภูมิภาคตางๆ ก็จะประสบปญหาท่ีคลายคลึง
กัน กระทรวงฯ จึงควรหาชองทางท่ีจะกันเงินในสวนนี้ใหคงอยู เม่ือเห็นวาหนวยงานเหลานี้เปนกําลัง
หลักท่ีชวยเหลืองานตางๆ ของกรมฯ ใหสําเร็จ เพราะปจจุบันนี้เจาหนาท่ีการทูตตองรับภาระหนาท่ีใน
งานดานสารัตถะของตนมากพออยูแลว ดังนั้นการท่ีมีเจาหนาท่ีเหลานี้มาชวยเหลืองานในดาน 
logistics จึงเปนเรื่องสําคัญ 

๒)  การพัฒนาหนวยงาน East Asia Unit ใหดํารงอยูไดภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 
กรมเอเชียตะวันออกจึงตองรูจักการบริหารจัดการหนวยงาน ท่ีมีจํานวนบุคลากรนอยและงบประมาณ
จํากัด กรมฯ ตองเลือกทํางานท่ีจะทําใหหนวยงานโดดเดนข้ึนแตใชบุคลากรนอย รูจักการใชบุคคล
ทํางานท่ีมีทักษะความสามารถหลากหลาย (Multi-skills)๑ เพ่ือสามารถทํางานหรือทํากิจกรรมท่ีไดรับ
มอบหมายไดเพียงลําพัง รูจักทํางานในเชิงคุณภาพ มิใชแตในเชิงปริมาณ  

๓)  กระทรวงฯ ยังขาดขอมูลความรูในระดับท่ีเปน intelligence ซ่ึงใน
ตางประเทศจะมีหนวยงานท่ีชวยกลั่นกรองขอมูลเหลานี้เพ่ือชวยเหลืองานของขาราชการและผูบริหาร
ไดมาก ซ่ึงหากกระทรวงฯ สามารถพัฒนาหนวยงานระดับ East Asia Unit ข้ึนมาทําในจุดนี้ไดก็จะ
เปนประโยชนตอกระทรวงฯ โดยหนวยงาน East Asia Unit จะตองทําการคนควาหาขอมูลท่ีมี
ลักษณะในเชิงลึก มีการวิเคราะห/ประมวล และจัดเก็บไวเปนหมวดหมูใหงายตอการคนหา โดยอาศัย
คนควาหาขอมูลจากหนวยงานท่ีเปน think tank ของตางประเทศ ท่ีมีการวิเคราะหและวิจัยขอมูล
ดานตางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกไวเปนอยางดี อาทิ สถาบัน National Bureau of Asia 
Research (NBR) และสถาบัน East Asian Institute เปนตน 

                                                 
๑ การสรางหนวยงานท่ีมคีวามยดืหยุนคลองตัวอาจทําไดท้ัง  
(๑) ในเชิงโครงสราง (Structural Flexibility) หมายถึง การเปลี่ยนหลักแนวคิดและนโยบายของหนวยงานในการ
สรรหาบุคคลเขาทํางานในตําแหนงงานหลักท่ีในรูปแบบเดิมใชการจางแบบประจําหรือถาวรไปเปนการจางใหดํารง
ตําแหนงดังกลาวในแบบท่ีกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนง มีสญัญาจางงานระยะสั้นหรือในชวงเวลาท่ีกําหนดไม
เต็มเวลา หรือแบบจางเหมารับชวง  
(๒) ในเชิงระบบปฏิบัติการ (Operational Flexibility) ท่ีมีไดท้ังรูปแบบการสรางความยดืหยุนทางหนาท่ีความ
รับผิดชอบ (Functional Flexibility) ท่ีจําเปนตองใชบุคคลทํางานท่ีมีทักษะความสามารถหลากหลาย (Multi-
skills) เพ่ือสามารถทํางานหรือทํากิจกรรมท่ีไดรบัมอบหมายไดเพียงลําพัง หรือรูปแบการสรางความยดืหยุนจาก
ความหลากหลายของเน้ืองาน (Multi-tasking) ท่ีจําเปนตองใชบุคคลจากหนวยงานยอยมาทํางานรวมกัน ใน
ลักษณะการทํางานโครงการการทํางานเปนทีมงาน การสรางความยดืหยุนในระบบปฏิบัติการ อาจมไีดในรูปแบบ
ของการสรางความยืดหยุนทางจํานวน (Numerical Flexibility) ท่ีทําใหระบบสามารถทําการโยกยาย ถายเท 
กําลังคนภายในหนวยงานหรือกิจกรรมโครงการตางๆ ไปมา ไดอยางรวดเร็วและงายดายตามความจาํเปนและความ
ตองการของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาหน่ึงๆ (ขอมูลโดยสํานักงาน ก.พ. /www.ocsc.go.th หนังสือพิมพ
มติชน วันศุกรท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 



๓๒ 

 

๔) สถาบัน NBR ตั้งอยูท่ีเมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เปนเสมือนคลังสมองเก็บ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกไวอยางเปนหมวดหมู แบง
หัวขอออกเปน (๑) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ/เอเชียตะวันออกเฉียงใต/เอเชียใต/ตะวันออก
กลาง/เอเชียกลาง/รัสเซียและสหรัฐอเมริกา (๒) ประเด็นท่ีนาสนใจ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร/
เศรษฐกิจและการคา/ความสัมพันธระหวางประเทศ/พลังงานและสิ่งแวดลอม/สังคมและวัฒนธรรม 
(๓) สิ่งพิมพ เชน ยุทธศาสตรของเอเชีย นโยบายเอเชีย และบทความการวิเคราะหตางๆ ของ NBR 
(๔) ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มีการจัดทํารายชื่อผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ซ่ึงทําใหงายตอการคนหา (๕) 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน การประชุมครั้งสําคัญๆ ท่ีผานมา เชน การประชุมความม่ันคงดานพลังงาน การมี
สวนรวมเอเชีย ๒๐๑๓ (๖) การวิจัย โดยแบงเปน ดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจการคา
และกิจการพลังงาน และยุทธศาสตรเอเชีย 

๕) สถาบัน East Asian Institute อยูท่ีสิงคโปร ผลิตวารสาร East Asian Policy 
(EAP) สถาบันจะทําการวิเคราะหแนวโนมดานตางๆ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
วัฒนธรรม และนโยบายตางประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะนโยบายของ
จีน/ฮองกง/มาเกาและไตหวัน ดังจะเห็นไดจากเนื้อหาท่ีมีลักษณะครอบคลุมทุกดาน และเห็นถึง
มุมมองของผูวางนโยบายเหลานั้น จึงเปนขอมูลท่ีมีลักษณะเชิงลึก ทําใหผูอานเขาใจถึงพัฒนาการ
ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 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 สามารถจัดหาขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแลว
จากแหลงขอมูลท่ีเปน think tank ได ก็เปรียบเสมือนการทํางานทางลัด เปนเครื่องทุนแรงใหแก
เจาหนาท่ีท่ีจะตองคนควาหาขอมูล 

๔.๒.๒  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
๑) ในดานการวิเคราะหขอมูล หนวยงาน East Asia Unit จะตองเพ่ิมบทบาทใน

การเปนศูนยกลางท่ีรวบรวมขอมูลวิเคราะห วิจัย เก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกใหแกกระทรวงฯ/
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทําหนาท่ีติดตามและวิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค โดยทํา
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆ ท้ังจากภายในหนวยงานของกระทรวงฯ 
(กรมฯ/กองท่ีเก่ียวของ/สถานเอกอัครราชการทูต/สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ) และจาก
ภายนอกกระทรวง (สถาบันดานการศึกษา สถาบันท่ีเปน think tank ในตางประเทศ) การทํางานใน
ลักษณะเชนนี้จะสามารถชวยเชื่อมตอขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนจากสถาบันตางๆได โดยท่ีไมตอง
ลงมือจัดทําขอมูลเอง ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกขาราชการกระทรวงฯ ในการกําหนด
นโยบายและทาทีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกได 

๒) ในดานบุคลากร โดยท่ีปจจุบันกรมเอเชียตะวันออกมีเจาหนาท่ี East Asia 
Unit ท่ีเปนลูกจางโครงการเพียง ๓ คน และเจาหนาท่ีการทูต ๑ คน ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของเลขานุการกรม เจาหนาท่ีเหลานี้จะทําหนาท่ีในการรวบรวมขาวสาร จัดทํา
เว็บไซต และไปรวมกิจกรรมใหความรูแกหนวยงานการศึกษา แตในทางปฏิบัติจะตองสนับสนุนงานใน



๓๓ 

 

ดานธุรการและประสานงานของกรมฯ ดังนั้น กรมเอเชียตะวันออกจึงควรจะตองมีเจาหนาท่ี EAU 
เพ่ิมข้ึนอยางนอยอีก ๑ คน เพ่ือทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลท้ังหลาย โดยเปนเจาหนาท่ีท่ีทํางานใหกับ
หนวยงาน East Asia Unit โดยตรง และไมตองรับผิดชอบงานในดานธุรการของกรมฯ  

 
จากการศึกษาถึงภารกิจของหนวยงาน East Asia Unit จะเห็นไดวาในปจจุบันเจาหนาท่ี 

EAU มีสวนชวยเหลืองานในดานตางๆ ของกรมเอเชียตะวันออกเปนอยางมาก ไมวาจะเปนงาน
สนับสนุนดานธุรการและดานพิธีการ งานสนับสนุนดานการวิเคราะห วิจัย งานสนับสนุนดานการ
ดําเนินงานการทูตเพ่ือสาธารณะ และงานสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ของกรมเอเชียตะวันออก โดยท่ีกรมเอเชียตะวันออกรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีความสําคัญโดยตรงตอประเทศไทย ท้ังในดานความม่ันคง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีมิติเพ่ิม
มากข้ึนในทุกระดับ ประเทศไทยจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบและปญหาท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ได 
ดังนั้น หากหนวยงาน East Asia Unit จะเพ่ิมบทบาทของตัวเองในดานการวิเคราะห เจาะลึก ขอมูล 
ขาวสาร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็จะเปนสวนชวยในการทํางานของเจาหนาท่ีกระทรวงฯ ไดมาก 

ผูศึกษาวิจัยจึงหวังเปนอยางยิ่งวากระทรวงการตางประเทศจะเห็นความสําคัญของ
หนวยงาน East Asia Unit ท่ีมีสวนสนับสนุนการทํางานของกรมเอเชียตะวันออก และหากหนวยงาน
นี้ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่องก็จะสามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองในทุกๆ ดาน
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อันจะนําไปสูการเปนตนแบบใหแกหนวยงานในลักษณะเดียวกันของกรม
ภูมิภาคอ่ืนๆ ตอไป 
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