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กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดย
เป็นการประชุมในรูปแบบของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก สลับกับการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคต่าง ๆ หรือในบางครั้ง เป็นการประชุมเอกอัครราชทูต
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  

การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงการต่างประเทศ
จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวที่มีผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่ต่างเป็นผู้มีบทบาทส าคัญด้านการต่างประเทศ
ของไทย ร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะเน้นหนักในการที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่รับฟังนโยบายจาก
รัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก การสื่อสารแบบสองทาง (two way 
communication) ยังมีไม่มากนัก และผลประชุมยังไม่มีนัยส าคัญต่อการบริหารงานของกระทรวง
การต่างประเทศ หรือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศบริหาร
ภารกิจด้านการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ว่าการ
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศได้อย่างไร ผลส าเร็จของการประชุมมีความเชื่อมโยงต่อการถ่ายทอดนโยบายต่างประเทศ
ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร และการจัดประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจบทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศดียิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และ
การแบ่งปันข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณชนในปัจจุบัน โดยท าการศึกษาการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นหลัก 

การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งแรกภายหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ และเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒๐๐ คน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้า
ร่วมประชุมรวม ๙๗ คน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้าร่วมประชุมด้วย ใน
ฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญสูงสุดในการรับเสด็จในโอกาสที่
พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมอย่างสมพระเกียรติ 

เพื่อให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือการศึกษาถึงการเชื่อมโยง
ของผลส าเร็จของประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการก าหนดทิศทาง และการบริหารจัดการ
ภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการเตรียมการ
ประชุมด้านสารัตถะ โดยจะเห็นได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัดสรรทรัพยากรให้กับการ
เตรียมการด้านพิธีการเป็นหลัก ในขณะที่ส านักนโยบายและแผน ผู้จัดการประชุมต้องบริหารงานด้าน



จ 

สารัตถะโดยมีทรัพยากรที่จ ากัด โดยเฉพาะด้านบุคลากร แต่จะต้องบริหารจัดการให้การประชุม
ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างผลผลิตที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

การศึกษาได้น าเอาหลักทฤษฎีการบริหารระบบ (Systems Theory) และทฤษฎีการบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management) รวมทั้งหลักการจัดประชุมที่ดี มาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การเตรียมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕ ด้านสารัตถะ ซึ่งผลปรากฏว่าการ
เตรียมการเป็นไปตามหลักทฤษฏีที่น ามาศึกษา และการประชุมประสบผลส าเร็จในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศในสองประเด็นหลัก คือ การทูตเศรษฐกิจ ผ่านทางโครงการ ๑ 
ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ และนโยบาย Beyond Thailand ที่ก าหนดบทบาทของไทยในบริบทใหม่ของโลก 
การศึกษายังได้น าเอาทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theroy) ที่เป็นแนวคิดหลักในการจัด
ประชุมระดับโลกที่ส าคัญ อาทิ การประชุม World Economic Forum มาพิจารณาด้วย ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประสบความส าเร็จในการเป็นเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นแนวทาง
ใหม่ของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ในขณะที่การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้น จากการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ผ่านทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 

ในขณะที่ผลการศึกษาด้านการบริหารระบบ และการบริหารโครงการสามารถน าไปใช้เป็น
ต้นแบบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – S.O.P.) ส าหรับ
การจัดประชุมในครั้งต่อไปได้ การศึกษาได้น าเสนอข้อเสนอแนะได้แก่ การสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
การสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศ การเชื่อมโยง
ประเด็นระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่แต่ละครั้ง ซึ่งส านักนโยบายและแผนอาจ
พิจารณาน ายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเข้ามาพิจารณา หรือทบทวนในการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทุกครั้ง และเป็นผลผลิตส าคัญของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ต่อไป ในขณะเดียวกัน ควรจัดให้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอแม้การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีขึ้นในต่างประเทศ ก็ควรมีการจัดสัมมนาคู่ขนานของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่กรุงเทพฯ และเชื่อมโยงกันผ่านระบบ video conference ส่วนการประชาสัมพันธ์ นอกจาก
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ให้มากขึ้น อาจพิจารณาใช้ประโยชน์
จาก social media อาทิ facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ youtube ให้มากขึ้นด้วย 
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ในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ด ารงค์  วัฒนา เอกอัครราชทูตจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และ
ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์  ค้ าชู เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้น าเสนอ
ข้อมูล และรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้ว 
ผู้เขียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่
ปรึกษาระหว่างที่ผู้เขียนได้น าเสนอผลงานอีกด้วย 

ในการนี้ ผู้เขียนขอบคุณผู้บริหารและทีมงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้วางรากฐานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตที่มีคุณค่า และหวังว่า
หลักสูตรนักบริหารการทูตจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและรักษามาตรฐานที่สูงนี้ต่อไป 

ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตปัญญรักษ์  พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาอนุญาตและสนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตในครั้งนี้  
ตลอดจนข้าราชการและทีมงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

ผู้เขียนขอบคุณคุณกาญจนา  ภัทรโชค ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์โดยละเอียด โดยมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์และ
น่าสนใจ เกี่ยวกับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่   และขอขอบคุณทีมงานส านัก
นโยบายและแผนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้แง่คิด มุมมองที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมกับผู้เขียน 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคุณอุรษา  มงคลนาวิน ภรรยาของผู้เขียนที่ได้ให้ก าลังใจผู้เขียน
ตลอดระยะเวลาการจัดท าเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะอดีตสมาชิกส านักนโยบายและ
แผนหลายสมัย และผู้เข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุดในฐานะอัคร
ราชทูตที่ปรึกษา รองหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

ธีรภัทร มงคลนาวิน 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบญั 
 
 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภูมิ ฌ 
บทที ่๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบยีบวิธีการศึกษา ๓ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๓ 

บทที่ ๒  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ๔ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎ ี ๔ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๑ 

บทที่ ๓  ผลการศึกษา  ๑๒ 
๓.๑ ภาพรวมเก่ียวกับการประชุมระดับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ๑๒ 
๓.๒  ภาพรวมการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในป ี๒๕๕๕ ๑๔ 
๓.๓  การเตรียมการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการบริหารระบบ ๑๕ 

บทที่ ๔ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ ๓๓ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๓ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๓๔ 

บรรณานุกรม ๓๘ 
ประวัติผู้เขียน ๔๐ 



ซ 

สารบญัตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑ Responsibility Assignment Matrix (RAM) ตามทฤษฎ ีWBS ๒๔ 
ตารางที่ ๒ การจัดประชุมตามหลักการจดัประชุมที่ดี ๒๘ 
 
 



ฌ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมทิี ่๑ Political System โดย David Easton ๕ 
แผนภูมทิี ่๒ ตัวอย่างการใช้ WBS กับการสร้างบ้าน ๗ 
แผนภูมทิี ่๓ การบริหารงานแบบ PDCA / PDSA ๘ 
แผนภูมทิี ่๔ ภาพรวมการประยุกต์ทฤษฎีกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ๑๑  
แผนภูมทิี ่๕ การบริหารระบบส าหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ (ปัจจัยน าเข้า-

ผลผลิต) ๑๘ 
แผนภูมิที ่๖ การบริหารระบบส าหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ (กระบวนการ) ๒๐ 
แผนภูมิที ่๗ วงจรป้อนกลับ (feedback loop) ๓๒  
 
 



     
บทที่ ๑ 
บทน า 

  
 
๑.๑  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

กระทรวงการต่างประเทศได้ชื่อว่าเป็นหน่วยราชการที่มีโครงสร้างของบุคลากรแตกต่างจาก
หน่วยราชการอื่น โดยเฉพาะสัดส่วนของข้าราชการที่มีข้าราชการระดับสูงสุดคือ ข้าราชการประเภท
นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจ าองค์การสหประชาชาติ เป็นหลัก ซึ่งมีหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงานในต่างประเทศในระดับสูงสุด 
คือ สถานเอกอัครราชทูต และคณะผู้แทนถาวรฯ โดยข้าราชการในระดับรองลงไป คือ ข้าราชการ
ประเภทนักบริหารการทูตระดับต้น มีบางส่วนปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงานในต่างประเทศ
เช่นกัน คือ ต าแหน่งกงสุลใหญ่ที่มีความส าคัญรองลงไป และท าหน้าที่อัครราชทูตที่ช่วยหัวหน้าคณะ
ผู้แทนทางการทูตบริหารงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศ มี
ข้าราชการต าแหน่งเอกอัครราชทูต จ านวน ๖๙ ต าแหน่ง กงสุลใหญ่ จ านวน ๒๖ ต าแหน่ง รวม ๙๕ 
ต าแหน่ง ซึ่งนับเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ ๕ ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด  

หน้าที่ของเอกอัครราชทูต หรือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ได้รับการก าหนดขึ้นสอง
รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบที่เป็นสากล ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต พ.ศ.
๒๕๐๔ ข้อ ๓ ให้เป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและคนชาติของรัฐผู้
ส่งในรัฐผู้รับ เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับ สืบเสาะถึงสภาวะและพัฒนาการในรัฐผู้รับและรายงานไป
ยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ และปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล 
และ (๒) รูปแบบหรือลักษณะงานที่ส านักงาน ก.พ.เป็นผู้ก าหนด อาทิเช่น การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบงาน ก ากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลงาน บังคับบัญชาข้าราชการ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายในการด าเนินงาน แปลงนโยบายรัฐบาลเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ใน
การปฏิบัติราชการ และเป็นผู้น าในการติดต่อหัวหน้ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศผู้รับ 

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระดับของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ระดับภูมิภาค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมายหลักของการประชุม คือการเปิดโอกาสให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับทราบนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาล หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับต าแหน่งใหม่ นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
จะพยายามจัดให้เอกอัครราชทูตได้รับทราบข้อมูลล่าสุด และสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศในด้าน
ต่าง ๆ จากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้กับการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่  

การประชุมที่ผ่านมา มีความส าคัญเชิงนโยบาย ตามที่ผู้จัดการประชุมตั้งวัตถุประสงค์ไว้



๒ 

เฉพาะในส่วนของการที่สถานเอกอัครราชทูตสามารถรับการถ่ายทอดนโยบายไปด าเนินการ รวมทั้ง 
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยจากผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจของ
ประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างแท้จริง หรืออาจมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่หรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต่างประเทศ แต่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ หรือศึกษา
ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เท่านั้น ในขณะที่มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยต่างประเทศ  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นการประชุมระดับสูงสุดของ
องค์กร และมีบุคลลากรระดับสูงสุดขององค์กรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งต่างเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญด้านการต่างประเทศของไทย แต่ในการประชุมที่ผ่านมา เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการ
สื่อสารแบบทางเดียว คือการเน้นการรับมอบนโยบายจากฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจ าระดับสูง
ที่เป็นผู้บริหารกระทรวง หรือการรับฟังการบรรยายสรุปจากแหล่งข้อมูลส าคัญ ในขณะที่บางครั้งอาจ
จัดให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ทราบ ซึ่งรูปแบบการ
ประชุมดังกล่าวมิได้เน้นให้ที่ประชุมได้ร่วมกันหาข้อยุติหรือผลลัพธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือการประชุมฯ 
ได้น าไปสู่ข้อสรุปที่มีนัยส าคัญต่อการปรับทิศทางการด าเนินงาน หรือปรับปรุงองค์กร การประชุมฯ ที่
ผ่านมาจึงยังมีความส าคัญในด้านยุทธศาสตร์ต่อองค์กร (strategic importance) ไม่มากเท่าที่ควร ใน
ขณะเดียวกัน ความรับรู้ของสังคมต่อการจัดประชุมยังมีน้อยทั้งที่มีประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการ
ท าประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เห็นถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศมาก 

การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นับเป็นความท้าทายของกระทรวงการต่างประเทศ เพราะเป็นการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งแรกภายหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ และเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒๐๐ คนประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และผู้แทนฝ่ายการเมืองในรัฐบาล ข้าราชการ
ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนระดับสูงของหน่วยราชการอื่น และผู้แทนภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ๙๗ คน๑ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงคาดหวังให้
การประชุมฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการด้านพิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดมาก เป็นไป
อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันในด้านสารัตถะ การหารือในการประชุมฯ จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเอง และต่อสาธารณชน ดังนั้น การจัดประชุมในครั้ งนี้ จึงเป็นสิ่งท้าทายที่
ผู้จัดการประชุม โดยเฉพาะส านักนโยบายและแผนซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมในการบริหารการ
ประชุมอย่างสมดุล 

  
                                                 
๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมประชุมในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ๙๕ คน และ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก (สังกัดกระทรวงพาณิชย์) 



๓ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี ้
๑.๒.๑  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่ว

โลกว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไร ผลส าเร็จของการ
ประชุมมีความเชื่อมโยงต่อการถ่ายทอดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร  

๑.๒.๒  การจัดประชุมเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศดียิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค
แห่งข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งปันข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณชนในปัจจุบัน 

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๓.๑  รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ก าหนดขอบเขตการศึกษาในลักษณะของ
กรณีศึกษาของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก ระหว่างวันท่ี ๓ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เป็นหลัก โดยมีการอ้างอิงในเชิงเปรียบเทียบบางประเด็นกับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โดยประเด็นที่ศึกษาจะเน้นหนักเฉพาะในส่วนของการเตรียมการและ
ด าเนินการประชุมด้านสารัตถะที่จะเช่ือมโยงโดยตรงไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 

๑.๓.๑  วิธีด าเนินการศึกษา จะเป็นการศึกษาจาก (๑) เอกสารราชการต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมดังกล่าว อาทิ โทรเลข และบันทึกข้อความ
ในช่วงที่เตรียมการจัดประชุม และรายงานผลการประชุม รวมทั้งเอกสารที่จัดท าขึ้นอย่ างไม่เป็น
ทางการที่มีการเผยแพร่เป็นการภายในผ่านระบบ intranet ของกระทรวงการต่างประเทศ (๒) การ
สัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัด
ประชุม มุมมอง และข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการประชุมฯ ในอนาคต และ (๓) ประสบการณ์
ตรงของผู้จัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลในฐานะที่ด ารงต าแหน่งนักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) 
และหัวหน้าฝ่ายนโยบาย ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี ๒๕๕๓ - 
๒๕๕๕  

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการเตรียมการ
ด้านสารัตถะส าหรับการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะ
จัดขึ้นในอนาคต โดยผู้จัดประชุมสามารถพิจารณาประเด็นที่เหมาะสมส าหรับน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมแต่ละครั้ง 

 
 
 
 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 
ในการบริหารการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถน าไปก าหนด

ทิศทาง และการบริหารจัดการภารกิจด้านการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น กรอบการ
ด าเนินการประชุมจะต้องมีความชัดเจน และมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดส าคัญที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการอธิบายแนวทางในการบริหาร
จัดการการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ ทฤษฎีระบบ 
(Systems Theory) ซึ่งจะช่วยให้การประชุมในภาพรวมเกิดภาพที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กัน  

นอกจากนั้น ในการประชุมในแต่ละครั้ง การจัดประชุมมีรูปแบบการบริหารจัดการใน
ลักษณะเดียวกันกับโครงการ (Project) จึงสามารถน าทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management Theory) มาเป็นแนวคิดในการก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นได้  

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดส าคัญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การศึกษาส าหรับการจัดท าเอกสารวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ ประกอบด้วย 

  
๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 

๒.๑.๑  ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  
ทฤษฎีระบบเป็นกลุ่มทฤษฎีที่มีการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาเพื่อแสวงหา

หลักการร่วมที่สามารถอธิบายรูปแบบของระบบต่าง ๆ ทฤษฎีระบบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Cybernatics ที่อธิบายถึงลักษณะของวงจรป้อนกลับ (feedback loop) 
ทฤษฎีระบบได้ถูกน ามาใช้กับสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นครั้งแรกโดย David Easton (Easton, ๑๙๕๓, 
๑๙๖๕) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการน าวิธีการด้านพฤติกรรม (behavioral approach) มาศึกษาระบบ
การเมือง โดย Easton ได้น าเสนอว่าระบบการเมืองแต่ละระบบมีขอบเขตของตนเอง (delimited) 
และเป็นระบบที่มีความลื่นไหล (fluid or changing system) ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน (steps) 
ต่างๆ ของการตัดสินใจ (decision making)  

ทฤษฎีระบบในทางรัฐศาสตร์๑ดังกล่าว มีรูปแบบจ าลองที่ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ – การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของระบบการเมืองก่อให้เกิดความ

                                                 
๑ David Easton, “An Approach to the Analysis of Political System,” World Politics Vol.9, No.3 
(April, 1957) , pp.383 – 400. 



๕ 

ต้องการ (demands) และ การสนับสนุน (supports) ที่น าไปสู่การกระท า (action) หรือการคง
สถานะ (status quo) ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า (inputs) ผ่านพฤติกรรมทางการเมือง (political 
behavior) ต่อระบบการเมือง 

ขั้นตอนที่ ๒ – ความต้องการประกอบกับการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองสร้าง
กระบวนการ (process) ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่น าไปสู่การตัดสินใจ (decisions) หรือผลผลิต 
(outputs) ซึ่งอาจเรียกทางการเมืองได้ว่านโยบาย (policy) ที่ตอบสนองโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ (physical environment) หรือ สภาพแวดล้อมด้านสังคม (social environment) 

ขั้นตอนที่ ๓ – เมื่อผลลัพธ์ถูกน ากลับไปสู่สภาพแวดล้อม จะเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสภาพแวดล้อม ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ 
(outcomes) 

ขั้นตอนที่ ๔ – การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับสภาพแวดล้อมก่อให้เกิด 
(generate) ความต้องการใหม่ ๆ หรือ การสนับสนุนใหม่ ๆ หรือต่อต้าน จากกลุ่มผู้สนับสนุน ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการป้อนกลับ (feedback) ไปเป็นปัจจัยน าเข้าและเข้าสู่กระบวนการการ
ตัดสินใจอีกครั้งท าให้เกิดวงจรป้อนกลับ (feedback loop) ซ้ าไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ๒ 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑ Political System โดย David Easton 
 

                                                 
๒ Wikipedia.org, Systems Theory in Political Science [Online], Available: 
http://www.jstor.org/stable/2008920 Accessed: 21 July 2013. 



๖ 

๒.๑.๒  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
๑) แนวคิดทั่วไป 

 โดยทั่วไป โครงการ (project) คือความความพยายามที่ท าบางสิ่งบางอย่าง
เป็นการชั่วคราวภายในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีเวลาเริ่มต้นและเวลาจบที่ชัดเจน ส่วนการบริหาร
โครงการ (project management) คือ การท าให้โครงการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการที่
จะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่า๓ 

การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ อาจนับได้ว่าเป็นการด าเนิน
โครงการในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสมที่สามารถท าการศึกษาโดยทฤษฎี หรือแนวทางการ
บริหารโครงการต่าง ๆ ได้   

๒)  Work Breakdown Structure (WBS) 
WBS เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมขอบเขต (scope) ของโครงการ ซึ่งช่วยให้

ผู้บริหารโครงการสามารถก าหนดตารางการท างาน (schedule) และควบคุมการด าเนินโครงการได้ 
การใช้เครื่องมือ WBS จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดกรอบการท างาน (framework) ก่อน จากนั้นจึง
พิจารณาแบ่งกลุ่มงานออกตามผลลัพธ์ (planned outcomes) หรือผลผลิตระดับปฐมภูมิ (primary 
products) ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นจึงแตกตัวออกตัวสู่ระดับรองลงไป คืองานที่
ได้รับมอบหมาย (tasks) ในลักษณะของโครงสร้างที่แบ่งล าดับในลักษณะโครงสร้างรูปต้นไม้ 
(structure tree) ที่ผลการปฏิบัติงานจะน าไปสู่ความส าเร็จต่อผลลัพธ์ดังกล่าวและจะส่งผลให้
โครงการในภาพรวมประสบผลส าเร็จในที่สุด๔ โดยการจัดท ามักจะจัดท าเป็น ๔ ระดับ อาทิ  

 

                                                 
๓ Wikipedia.org, Project Management [Online],. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management Accessed 10 June 2013. 
๔ Booz, Allen & Hamilton Earned Value Management Tutorial Module 2: Work Breakdown 
Structure, Office of Science, Tools & Resources for Project Management, science.energy.gov. 
Accessed 27. Dec 2011. 



๗ 

 

 
 

และเมื่อได้จัดท า WBS ถึงล าดับที่ ๔ แล้ว จะมีการจัดท า WBS Dictionary ในระดับที่ 
๔ ซึ่งเป็นค าอธิบายรายละเอียดของการกระท าที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ตัวอย่าง WBS level ๔ กับการสร้างบ้าน 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๒ ตัวอย่างการใช้ WBS กับการสร้างบ้าน 
 

เมื่อได้จัดท า WBS แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจึงสามารถมอบหมายงานให้บุคลากร
ขององค์กร (ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในลักษณะ Organizational Breakdown Structure 
(OBS) มารับผิดชอบงานในระดับที่ ๔ ซึ่งการน าโครงสร้าง WBS และ โครงสร้าง OBS มาซ้อนกันจะ
ท าให้เกิด Responsibility Assignment Matrix (RAM) โครงสร้างทั้งหมดจึงมีความสมบูรณ์พร้อม
น าไปมอบหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติงานต่อไป 

๓)  PDCA 
ทฤษฎีด้าน project management ที่ส าคัญอีกหนึ่งทฤษฎี คือ การบริหาร

แบบ PDCA ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบ ๔ ขั้นตอน ในลักษณะวงจร (cycle) เพื่อการปรับปรุงให้
สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ผู้น าเสนอทฤษฎีดังกล่าว คือ ดร. W. Edwards Deming ในการบรรยายสรุปที่
ญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๔๙๓ ภายหลังสงครามโลกครั้งทื่ ๒ และบริษัทญี่ปุ่นจ านวนมาก อาทิ โตโยต้า ได้น า
แนวคิดไปพัฒนาและปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control – QC) ของสินค้าของญี่ปุ่นมา
โดยตลอด 

โดยแนวคิดหลัก คือ การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่ง ดร. W. Edwards 
Deming ได้ปรับปรุงแนวคิดดั้งเดิมของ ดร. Walter A. Shewhart ที่ปรับแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นแบบวงจรแทนที่เป็นเส้นตรง๕ ดังนี ้

(๑) Plan หรือ การวางแผน โดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการเพ่ือให้การด าเนินการประสบผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

                                                 
๕ Ronald Moen and Clifford Norman, Evolution of the PDCA Cycle [Online], Available: 
http://kaizen.com/ Evolution-of-PDCA.pdf, Accessed 15 June 2013. 

 ระดับที่ ๔ งานวางระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย งานเดินสายไฟ / 
งานติดตั้งสวิทช์ไฟ / งานเช่ือมระบบไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

ระดับที่ ๑ องค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ (บริษัทก่อสร้าง)  
 ระดับที่ ๒ โครงการ (สร้างบ้าน) 
 ระดับที่ ๓ (งานปูน / งานไม ้/ งานวางท่อ / งานวางระบบไฟฟ้า)  



๘ 

(๒) Do หรือการน าแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ได้วางแผนไว้ และ
เก็บข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

(๓) Check หรือการตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

(๔) Act หรือการด าเนินการเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง หากปรากฏว่าไม่มี
จุดบกพร่อง ในขั้นตอนนี้ เจ้าของโครงการก็ยังสามารถด าเนินการในขั้นตอนนี้ได้ในส่วนของการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 

ต่อมา เมื่อปี ๒๕๒๙ ดร. W. Edwards Deming ได้พิจารณาปรับเปลี่ยน
ขั้นตอน Check (C) เป็น Study (S) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของความหมายของขั้นตอนดังกล่าวต่อ
ชาวตะวันตก เพราะค าว่า Check อาจสื่อถึงการดึงกลับ (hold back) ซึ่งอาจท าให้ความเข้าใจตาม
ทฤษฎีนี้ มีความคาดเคลื่อน ในปัจจุบัน ทฤษฎี PDCA จึงได้กลายมาเป็น PDSA  
 

 
 

แผนภูมิที่ ๓ การบริหารงานแบบ PDCA / PDSA 
 
๒.๑.๓  การจัดประชุมที่ดี 

การประชุมจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
๑) ประชุมเพื่อสั่งการ หรือแนะน า  
๒) ประชุมระดมสมอง  
๓) การมอบหมายฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบน าไปปฏิบัต ิ 
๔) ประเมินผลงาน 



๙ 

การจัดประชุมให้ประสบความส าเร็จ ผู้จัดการประชุมจะต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ 
ในการเตรียมการและวางแผนการจัดการประชุมอย่างมีเหตุมีผลสมบูรณ์ รอบคอบ อาทิ การก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน การก าหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสม การก าหนดบุคคลที่
จะเชิญเข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม การก าหนดบุคคลที่จะเป็นประธานการประชุม การแจ้งล่วงหน้าให้
ผู้เข้าประชุมแต่ละคนทราบภารกิจของตน การก าหนดสถานที่ เวลา และระยะเวลาส าหรับการ
ประชุม การก าหนดผู้ที่จะรับมอบภารกิจไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม การก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุม การก าหนดบุคคลที่จะเป็นเลขานุการ ผู้รับผิดชอบในสาระทั้งปวงของการประชุม รวมทั้งการ
จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมเป็นต้น๖ นอกเหนือจากการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการด าเนินโครงการที่ดีแล้ว โดยที่ลักษณะของโครงการเป็นการ
ประชุม การจัดประชุมแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่หรือประชุมย่อยให้ส าเร็จตาม
คุณลักษณะของการประชุมที่ดีย่อมมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ในภาพรวม  

 ๒.๑.๔  ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory)  
ทฤษฎี Stakeholder Theory เป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการองค์กร 

(Organizational Management) กับจริยธรรม โดยนาย R. Edward Freeman ได้น าเสนอแนวคิด
ว่าองค์กรควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปพัฒนาองค์กร๗  

ในอดีต บริษัทเอกชนให้ความสนใจต่อความเห็นของกลุ่มบุคคลเพียงสี่กลุ่ม 
กล่าวคือ ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้จัดส่งสินค้า และลูกค้า แต่ในความจริง มีกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
และมีความคาดหวังต่อการด าเนินงานของบริษัทอีก อาทิ กลุ่มการเมือง กลุ่มสมาคมการค้า สหภาพ
แรงงาน ชุมชน ฯลฯ หรือแม้แต่บริษัทคู่แข่ง การรับฟังความเห็นดังกล่าว ได้เพิ่มมุมมองต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท จากมุมมองที่มีทรัพยากรเป็นพื้นฐาน (resourced based view) และมุมมองที่
มีการตลาดเป็นพื้นฐาน (market based view) ให้มีมุมมองด้านสังคมการเมืองเป็นพื้นฐาน (socio-
political view) ด้วย  

๒.๑.๕  แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์สาธารณะ (Public Affairs) 
การประชาสัมพันธ์สาธารณะ (Public Affairs) มีความแตกต่างจากการทูต

สาธารณะ (Public Diplomacy) เนื่องจากเป็นการให้บริการแก่ประชาชน (ของประเทศของตน) มิใช่
การโน้มน้าวทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ๘ ในขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศได้กล่าวว่า “ในทุกวันนี้ การต่างประเทศกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นเรื่องภายในประเทศ 
การด าเนินนโยบายต่างประเทศ จึงต้องให้ความส าคัญกับมิติภายในประเทศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

                                                 
๖ ดร.สันทัด ศะศิวณิช, การประชุม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: iad.dopa.go.th/subject/conf52.doc สืบค้นเมื่อ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๖. 
๗ Wikipedia, Stakeholder Theory[Online]. Available: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= 
Stakeholder_theory&action=history Accessed 10 June 2013. 
๘ ปิยภักดิ์  ศรีเจริญ, แนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะในเอเชียใต้, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนัก
บริหารการทูตรุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔. 



๑๐ 

ภาคประชาชน”๙  
 

๒.๒  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๑  การประชุม World Economic Forum 

การประชุม World Economic Forum มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๑๔ จากการประชุม
ผู้น าธุรกิจยุโรป ๔๔๐ คน ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของ
คณะกรรมาธิการยุโรป และสมาคมอุตสาหกรรมยุโรป โดยมี ศาสตราจารย์ Klaus Schwab 
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจ
ยุโรปน าหลักในการน าทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) ที่นักธุรกิจสหรัฐฯ ได้เริ่ม
ปฏิบัติแล้ว มาใช้เป็นแนวคิดหลักของการประชุม เพื่อให้การรับรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง
รอบด้าน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย๑๐  

ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การประชุมได้เริ่มระบบสมาชิกที่เป็นบริษัท ๑,๐๐๐ บริษัทชั้น
น าของโลก และในปี ๒๕๓๐ การประชุมได้เปลี่ยนชื่อเป็น World Economic Forum (WEF) 
ในขณะที่องค์กรผู้จัดประชุมได้จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่มี
ก าหนดจัดประชุมประจ าปีทุกเดือนมกราคมของทุกปีที่เมืองดาวอส เป็นเวลา ๕ วัน โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒,๕๐๐ คนที่เข้าร่วมประชุมตามค าเชิญของผู้จัด ทั้งผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้น าประเทศ
และต่อมา WEF ได้เริ่มจัดประชุมระดับภูมิภาคปีละอีก ๖ – ๘ ภูมิภาค  

นอกเหนือจากการเป็นเวทีให้ผู้น าทั้งภาคเอกชนและรัฐได้แสดงวิสัยทัศน์ด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งในหลายโอกาส ผู้น าได้ใช้เวที WEF ในการน าเสนอประเด็นระดับโลก WEF ยังได้จัดตั้ง 
Competitive Team ขึ้น เพื่อจัดท าเอกสาร Global Competitiveness Report ขึ้นทุกปี ซึ่งการจัด
อันดับการแข่งขันของประเทศดังกล่าว ได้รับการเชื่อถือ และยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งภาครัฐ 
และเอกชนทั่วโลก ในขณะที่การประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมประจ าปีที่เมืองดาวอส ได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางเช่นกัน  

๒.๒.๒  เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย โทรเลขประสานงาน โทรเลขรายงานผลการประชุมเอกอัครราชทูต

และกงสุลใหญ่ทั่วโลก บันทึกข้อความของส านักนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือรายงานผล
การประชุมต่อนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

๒.๒.๓  การสัมภาษณ์ 
๑) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
๒) ข้าราชการสังกัดส านักนโยบายและแผนที่ดูแลรับผิดชอบการจัดประชุม

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 
 
                                                 
๙ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, การบรรยายสรุป เรื่องบทบาทและการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
๑๐ Geoffrey Allen Pigman, The World Economic Forum, A multi-stakeholder approach to global 
governance (Routledge), P.9. 



๑๑ 

๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในภาพรวมคือการบริหารระบบ (system management) ซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการป้อนกลับ ในส่วนที่เป็นกระบวนการ 
คือการบริหารโครงการในรูปแบบ PDCA และ WBS ที่น าไปสู่การประชุมที่มีการรับฟังความเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประชาสัมพันธ์ผลประชุม 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๔ ภาพรวมการประยุกต์ทฤษฎีกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 
 
 
 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑  ภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็น

หนึ่งในภารกิจหลักของส านักนโยบายและแผน ที่มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมระดับ
ผู้บริหารต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ  

๓.๑.๑  การประชุมอธิบดีที่มีปลัดกระทรวง หรือรักษาการปลัดกระทรวง เป็นประธานและ
อธิบดีทุกกรมเข้าร่วม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก 
และหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี การประชุมดังกล่าวมักจัดขึ้นทุกสัปดาห์ ยกเว้นสัปดาห์ที่
ปลัดกระทรวง หรือรองปลัดกระทรวงทุกคนติดภารกิจ ไม่สามารถเป็นประธานการประชุมได้  

๓.๑.๒  การประชุมระดับอธิบดีที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
โดยผู้บริหารกระทรวง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวง เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นประมาณเดือนละครั้ง ตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ 
ก าหนดวันประชุมค่อนข้างไม่แน่นอน สุดแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการจะสะดวก เนื่องจากมักมีภารกิจ
เดินทางไปเยือน และประชุมในต่างประเทศบ่อย 

๓.๑.๓  การประชุมระดมสมองระดับผู้บริหาร ซึ่งอาจจัดขึ้นตามด าริของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วแต่ผู้บริหารกระทรวงจะเห็น
ความจ าเป็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมอาจเป็นชุดเดียวกันกับการประชุมระดับอธิบดี หรืออาจมีผู้เข้า
ประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการก าหนดหัวข้อที่ชัดเจน ที่เป็น
การก าหนดทิศทางด้านการบริหารด้านหนึ่งด้านใดเป็นการเฉพาะ อาทิ การก าหนดยุทธศาสตร์ของ
การด าเนินงานในปีต่อไป การปรับโครงสร้างกระทรวง การปรับอัตราบุคลากร เป็นต้น 

๓.๑.๔  การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีลักษณะ
เป็นโครงการซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยส านักนโยบายและแผนได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
แผนการจัดประชุมที่ได้ก าหนดไว้ในค าของบประมาณ ที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบตามด าริของผู้บริหาร
กระทรวง ทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจ าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายหรือ
ภารกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ผ่านมา มี
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้

๑)  การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก เป็นการจัดประชุมใหญ่ซึ่งจัด
ขึ้นที่ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทุกคนเข้าร่วม กระทรวงการต่างประเทศจะเรียน
เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมี
ก าหนดการในการร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกด้วยและเป็นเจ้าภาพการ



๑๓ 

ประชุม และผู้กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี การประชุมใหญ่ดังกล่าวมักจัดขึ้นในช่วงปีแรกที่รัฐบาล
เข้ามารับหน้าที่ เพื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช้โอกาสมอบ
นโยบายและซักซ้อมความเข้าใจกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ถึงนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญเป็นล าดับต้น เพื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะน าไปปฏิบัติ หรือชี้แจงให้ข้อมูลที่
ถูกต้องต่อประเทศต่าง ๆ ในหลายรัฐบาล การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เดินทางเข้ามารับทราบนโยบายใหม่ ๆ 
โครงการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากผู้ด าเนินการจริง เช่น รองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ หรือสถานที่จริง เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก าหนดการ
ในช่วงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ส าคัญที่สุดส าหรับการจัดประชุมหลายครั้ง คือการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กราบบังคมทูลถามในประเด็นต่าง ๆ และมีพระราชปฏิสันถาร  

๒)  การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการจัด
ประชุมที่หมุนเวียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการแบ่งภูมิภาคที่มีการจัดประชุมจะก าหนดขึ้นให้
สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนของกรมภูมิภาค ได้แก่ กรม
เอเชียตะวันออก กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา ประธานการประชุมมักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันประชุมและ
ก าหนดการประชุมจึงต้องมีความสอดคล้องกับก าหนดการเยือนต่างประเทศหรือการเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในบางครั้งการประชุมอาจมีขึ้น
ระหว่างการเยือนต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการต่างประเทศก็จะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ในต่างประเทศ ส าหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรืออาเซียน จะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยในบางครั้งอาจจัดขึ้นในต่างจังหวัด 
และในพิธีเปิดการประชุม หากการประชุมจัดขึ้นในกรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศมักจะเชิญ
นายกรัฐมนตรีมาเปิดการประชุม แต่ในบางครั้งการประชุมอาจเป็นการประชุมเล็ก อาทิ การประชุม
เอกอัครราชทูตที่มีผู้เข้าร่วมเฉพาะเอกอัครราชทูตประจ าประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศอาจมิได้พิจารณาเชิญนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม 

๓)  การประชุมเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการประชุมที่มีลักษณะ
พิเศษ กล่าวคือเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูต ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจ าประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือเอกอัครราชทูตประจ าประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งใน
ครั้งที่ผ่านมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน บางครั้งเอกอัครราชทูตที่
เข้าร่วมการประชุม อาจมีเพียง ๑ หรือ ๒ คน อาทิ การประชุมเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ไทย-ลาว หรือการประชุมเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด ไทย-พม่า เป็นต้น ซึ่งการ
ประชุมเอกอัครราชทูตในลักษณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ร่วมจัดการประชุม และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือกิจการ และประเด็นด้านชายแดนต่าง ๆ เข้าร่วมร่วมประชุม ในช่วงที่ผ่านมา 
หากการประชุมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศอาจเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็น



๑๔ 

ประธานเปิดการประชุม การประชุมเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด บางครั้งอาจจัดขึ้นระหว่าง
การประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก หรือต่อเนื่องกับการประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก หรือการประชุม
เอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

๔)  การประชุมเอกอัครราชทูตด้านพหุภาคี เป็นการประชุมที่แตกต่างจากการ
ประชุมเอกอัครราชทูตกลุ่มย่อยรูปแบบอื่นๆ เพราะเป็นการประชุมระหว่าง เอกอัครราชทูตกลุ่ม
ภารกิจ (functional) มิได้เป็นการประชุมที่แบ่งกลุ่มตามภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมประชุม
กับผู้บริหารกระทรวง เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ าองค์กรต่าง ๆ อาทิ สหประชาชาติ และ
อาเซียน  

 
๓.๒  ภาพรวมการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕  

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เป็นการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้า
รับหน้าที่เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ การประชุมครั้งดังกล่าว จัดขึ้นภายหลังรัฐบาลเข้ารับหน้าที่
แล้ว เป็นระยะเวลายาวนานกว่าในช่วงรัฐบาลสมัยอื่น เนื่องจากการเริ่มต้นการประสานงานและการ
เตรียมการในเบื้องต้น ต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดคิด เพราะในช่วงปลายปี ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ในประเทศไทย และภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ อาทิ การเยือน
ต่างประเทศที่เลื่อนจากช่วงปลายปี ๒๕๕๔ กอปรกับการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม World 
Economic Forum on East Asia ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ท าให้การ
ประสานงานในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ เพื่อให้การประชุมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก
สามารถจัดขึ้นได้ภายในช่วงครึ่งปีแรก หรือภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่สามารถเป็นไปได้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งก าหนดการดังกล่าว ถึงแม้จะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มิได้มีโอกาสพบเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อมอบนโยบายภายหลังเข้ารับ
หน้าที่ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา แต่การประชุมร่วมกันภายหลังการเข้ารับหน้าที่ประมาณ ๑ ปี นั้น ก็
นับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะสามารถทบทวนผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วครบ ๑ ปี และมอบหมาย
แนวนโยบายที่จะด าเนินการต่อไปในปีที่ ๒ เป็นต้นไป 

ในด้านสารัตถะ ส านักนโยบายและแผนได้เสนอวัตถุประสงค์ของการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ดังนี ้

๑) การสื่อสารด้านนโยบายระหว่างรัฐบาลและกระทรวงกับสถานเอกอัครราชทูต 
ตลอดจนข้อมูลใหม่ในสังคมไทย ที่จะเป็นประโยชน์หากมีการสื่อสารให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
ได้รับทราบข้อมูลตรงแทนที่จะสื่อสารผ่านทางเอกสารในกรณีอื่น ๆ ทั่วไป 

๒) การสื่อสารสองทาง (two way communications) ระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่กับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่คาดหมายของทั้งสองฝ่าย 
(fulfill expectations) 

๓) การหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายต่างประเทศ การ
ด าเนินการทางการทูตรูปแบบใหม่ (trends) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศต่าง ๆ (best 
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practices) 
๔) การหารือเพื่อหาแนวทางตอบสนองต่อสถานการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
๕) การสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่๑ 
 

๓.๓  การเตรียมการการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการบริหารระบบ (System 
Management)  

๓.๓.๑  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
ในขั้นแรก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าที่ประกอบด้วยส่วนส าคัญสองส่วน 

ได้แก่ ความต้องการ (Demands) และความสนับสนุน (Supports) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๓.๓.๑.๑ ความต้องการ (Demands) 

เมื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการจัดประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่สร้างความต้องการ ได้แก่   

๑) การที่รัฐบาลเข้ารับต าแหน่งใหม่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องมีโอกาสที่จะต้องถ่ายทอดนโยบายให้แก่ข้าราชการระดับสูงได้รับ
ทราบและน าไปปฏิบัต ิ

๒) ในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีจ าเป็นต้องเข้ามา
ประเทศไทยเป็นระยะเพื่อเข้ารับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตรงในประเทศไทย และสัมผัสด้วย
ตนเองถึงความคืบหน้าของพัฒนาการของไทยด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ หรือน าข้อเท็จจริงไปชี้แจงแก่สาธารณชนในต่างประเทศเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งทั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่และกระทรวงการต่างประเทศต่างมีความ
ประสงค์ให้มีการเดินทางกลับมาประเทศไทยดังกล่าว 

๓) ผู้บริหารกระทรวงมีความจ าเป็นที่จะได้ซักซ้อมความเข้าใจกันกับ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นระยะเกี่ยวกับนโยบายส าคัญ นโยบายใหม่ หรือแนวนโยบายที่
รัฐบาลให้ความส าคัญ เพื่อการด าเนินงานทุกส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๓.๓.๑.๒ ความสนับสนุน (Supports) 
ความสนับสนุนสามารถพิจารณาถึงการได้รับจัดสรรปัจจัยในการบริหาร

ที่พอเพียง ซึ่งอาจประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก ๔ ประการ หรือ ๔ Ms ส าหรับการบริหาร 
ประกอบด้วย ๑) Man (คน) ๒) Money (เงิน) ๓) Material (วัสดุ) และ ๔) Management (การ
บริหารจัดการ) โดยเมื่อพิจารณาถึงความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ เป็นโครงการประจ าของกระทรวงการต่างประเทศที่ส านักนโยบายและ
แผนตั้งค าของบประมาณทุกปี โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๙ ล้านบาท และเป็นโครงการที่
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และมีบทบาทในการ

                                                 
๑ นางกาญจนา ภัทรโชค, ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน, สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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พิจารณาและตัดสินใจประเด็นส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม และการมอบหมายให้หน่วยงานอื่น
ของกระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง อาทิ ด้าน
สถานที่ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการประชุมอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้การ
หารือในการประชุมย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และการมอบหมายบุคลากร การรับรองแขกพิเศษ 
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

๓.๓.๒  สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเตรียมการจัดการประชุม (environment)  
ส านักนโยบายและแผนเตรียมการประชุมด้านสารัตถะ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม

และปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดการบริหารการประชุม ดังนี้ 
๑)  ปัจจัยส าคัญด้านพิธีการที่มีผลต่อการเตรียมการประชุม และการจัดท า

ก าหนดการประชุมในแต่ละครั้ง คือการน าเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ นั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้า
เฝ้าฯ เช่นเดียวกับการประชุมทุกครั้ง และได้ประสานงานเป็นการภายในถึงความเป็นไปได้ที่
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะได้เข้าเฝ้าฯ ซึ่งในช่วงแรกของการประสานงานนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ในช่วงต่อมา ส านักราชเลขาธิการได้
มีหนังสือแจ้งว่าคณะแพทย์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายค าแนะน าให้ทรงงดพระราชกรณียกิจเป็นการชั่วคราว 
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ่ในครั้งนั้น จึงต้องยกเลิกก าหนดการในส่วนของการเข้าเฝ้าฯ 
ไป กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เดินทางไปถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราชในระหว่างการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก 

๒)  การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ นับว่ามีความ
พิเศษกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้า
ร่วมประชุมด้วย ในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของพระองค์นับเป็น
ประวัติศาสตร์ส าคัญอีกหน้าหนึ่งของงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทย ซึ่งในการ
เตรียมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้ให้
ความส าคัญสูงสุดในการถวายการต้อนรับในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมอย่างสมพระเกียรติ  

๓)  นอกเหนือจากการเตรียมการถวายการต้อนรับ ส าหรับก าหนดการที่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาทรงเข้าร่วม การเตรียมการด้านพิธีการส าหรับต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานการประชุม และคณะ และการบริหารจัดการด้าน logistics ส าหรับการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการระดับสูงสุดของกระทรวงที่พ านักใน
ต่างประเทศถึง ๙๕ คน เป็นภารกิจส าคัญที่ผู้จัดประชุมต้องด าเนินการให้ลุล่วงไปได้โดยมีความ
ผิดพลาดให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ซึ่งจากการประเมิน 
ส านักนโยบายและแผน ผู้จัดประชุมพิจารณาแล้ว มีความจ าเป็นต้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยความร่วมมือของส านักบริหารการคลัง นอกจากนั้น ยังได้รับความ
ร่วมมือจากส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม รวมทั้งยังได้มีการ 
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outsource จัดจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยสนับสนุนการด าเนินการบางส่วน อาทิ การจัดระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายภาพหมู่ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กรมพิธีการทูตได้ให้ความร่วมมือในการ
เตรียมแผนการรับเสด็จฯ และต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตร ี

๔)  ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา อาจมี
การจัดหารืออย่างไม่เป็นทางการ (retreat) ระหว่างผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ กับ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในต่างจังหวัด โดยในบางครั้งอาจใช้โอกาสในช่วงที่เอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งนี้ แม้จะไม่มีการเข้าเฝ้า 
แต่ก็ยังได้มีการจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการที่อ าเภอหัวหินระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ก่อนพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเตรียมการและด าเนินการในส่วนนี้ เป็นอีกภารกิจ
หนึ่งด้าน logistics ที่ผู้จัดประชุมจะต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมส าหรับการเตรียมงาน
และจัดการหารือดังกล่าว ในขณะที่จะต้องเตรียมงานด้านพิธีการส าหรับพิธีเปิดประชุมอย่างเป็น
ทางการที่จะมีขึ้นในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ควบคู่กันไปด้วย 

๕)  นอกจากการเตรียมการประชุมและพิธีการโดยกระทรวงการต่างประเทศเอง
แล้ว ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งนี้ หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเชื่อมโยงภารกิจในด้านการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังต่างประเทศ ตามโครงการ “ฝากทูตไปขาย”จึงได้ประสานงานขอให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดการแสดงสินค้า OTOP ณ บริเวณหน้าโถงวิเทศสโมสร ที่ใช้ในพิธีเปิด
การประชุม ซึ่งการเตรียมการส าหรับการแสดงสินค้าดังกล่าว นับเป็นอีกภารกิจด้าน logistics ซึ่ง
ส านักนโยบายและแผน ผู้จัดการประชุมต้องจัดสรรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความ
เรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๖)  การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ เป็นการ
จัดประชุมใหญ่อีกวาระหนึ่งที่ผู้จัดประชุม คือ ส านักนโยบายและแผน จะต้องบริหารทรัพยากร 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีจ ากัด ในการด าเนินการด้าน พิธีการ และ logistics แม้จะได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตาม  

สิ่งท้าทายส าหรับการจัดการประชุม จึงไม่ใช่การจัดประชุมได้อย่างราบรื่น มีความ
พร้อมที่สามารถรองรับการเข้าร่วมประชุมของบุคคลส าคัญ ตั้งแต่การรับเสด็จ การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือการวางระบบเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมที่มีคุณภาพ ทั้งห้อง
ประชุม ระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาหาร การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่มีลักษณะงานประจ า 
(routine) ส าหรับจัดประชุม หากแต่เป็นการจัดเตรียมประเด็นด้านสารัตถะให้มีความโดดเด่น มีการ
น าเสนอประเด็น หรือมุมมองใหม่ ๆ หรือจัดรูปแบบการประชุมที่เอื้อต่อการผลักดันความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ เพื่อให้ผลการประชุมมีคุณค่า มีความส าคัญในการเป็นภารกิจด้านยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการ
เป็นเครื่องมือในก าหนดทิศทางการด าเนินภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓.๓  กระบวนการเตรียมการด้านสารัตถะ (process) 
สภาพแวดล้อมได้ก าหนดภารกิจที่หลากหลายส าหรับการบริหารการประชุม

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕ ในส่วนของพิธีการและ logistics ซึ่งความพร้อมในด้าน



๑๘ 

ดังกล่าวซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากมายได้กลายเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากที่ผู้จัดประชุมจะ
สามารถด าเนินการเตรียมการประชุมด้านสารัตถะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นภารกิจที่มี
ทรัพยากรเหลืออยู่อย่างจ ากัด ซึ่งทรัพยากรที่จ ากัดนั้น เมื่อได้ประเมินจากภารกิจต่าง ๆ แล้ว จะเห็น
ว่าในส่วนของปัจจัยด้านบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานด้านสารัตถะจะมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับงานด้านพิธีการและ logistics  

เมื่อพิจารณาในรูปแบบของการบริหารระบบ จะเห็นได้ว่าการเตรียมการด้าน
สารัตถะของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มีลักษณะดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๕ การบริหารระบบส าหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ 

 
นอกเหนือจากการก าหนดวัตถุประสงค์โดยการหารือกับผู้บริหารในกระทรวงการ

ต่างประเทศแล้ว ส านักนโยบายและแผนยังได้หารือไปยังเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมเองด้วย เพื่อขอทราบประเด็น ก าหนดการที่ต้องการบรรจุไว้ในการประชุม รวมทั้ง 
หน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญเข้าร่วมประชุมซึ่งภารกิจต่าง ๆ 
เหล่านี้ สามารถพิจารณาในลักษณะของวงจร PDCA ดังนี้  

๓.๓.๓.๑ การศึกษาหาข้อมูลและการขออนุมัติ และประสานงานด้านต่าง ๆ 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน และข้าราชการส านักนโยบายและ

แผน ได้เริ่มต้นการเตรียมการอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาแฟ้มการประชุมในครั้งที่ผ่านมา 
การหารือกับอดีตผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนที่เคยจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
มาก่อน และปัจจุบันได้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การหารือภายในระหว่างข้าราชการภายใน
ส านักนโยบายและแผน จากนั้น จึงได้ยกร่างก าหนดการการประชุมน าเสนอผู้บริหารกระทรวงให้

ความต้องการ 
รัฐบาล 
ออท/กสญ 
ผู้บริหาร  

ความสนับสนุน 

Man 
Money 
Material 
Management 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลผลิต  
ทิศทางด้านการต่างประเทศ 

(จากปัจจัยน าเข้าสู่ผลผลิต) 

สภาพแวดล้อม (พิธีการ) สภาพแวดล้อม (logistics) 

ปัจจัยน าเข้า 

 

กระบวนการ 
(ก าหนดการ) 
(การประชุม) 

 



๑๙ 

พิจารณาในการประชุมอธิบดี พร้อมทั้งประสานงานส านักงานรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง เรียนเสนอก าหนดการเพื่อขอความเห็นชอบ และ
ซักซ้อมบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพการประชุม ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ประสานงานกับส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดการ
ประชุม จากนั้น เมื่อก าหนดการได้รับความเห็นชอบแล้ว ส านักนโยบายและแผนจึงได้ด าเนินการ
ทาบทามและเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามก าหนดการต่าง ๆ ต่อไป  

๓.๓.๓.๒ ระยะเวลาของการจัดประชุม 
การเตรียมการประชุมในครั้งนี้ มิได้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาส าหรับ

การเตรียมการประชุม เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม อย่างไรก็ดี ด้วยงบประมาณที่จ ากัด และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศ กล่าวคือเป็นหัวหน้าส านักงานของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ การจัดประชุมจึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 
เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีภารกิจที่ต้องกลับไปด าเนินการในแต่ละประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ แต่เนื้อหา และประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นที่ผู้บริหารกระทรวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการสื่อสาร ถ่ายทอด หารือ และรับฟังข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ จะต้องสามารถบรรจุอยู่ในก าหนดการการประชุมอย่างครบครัน ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้ว จึง
เห็นว่าก าหนดการที่เหมาะสมควรเป็นช่วงวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากการหารืออย่างไม่
เป็นทางการ (retreat) ก่อนในช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่อ าเภอชะอ า / อ าเภอหัวหิน (โรงแรมเชอราตัน 
หัวหิน)ในวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ช่วงเช้าของวันที่ ๓ และวันที่ ๕ เป็นช่วงเวลาส าหรับการ
เดินทาง) จากนั้นจึงเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยพิธี
เปิดการประชุมและการประชุมในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีขึ้นที่วิเทศสโมสร กระทรวงการ
ต่างประเทศ และมีการประชุมย่อยบริเวณห้องประชุมต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ 
จากนั้นในวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการประชุมตามก าหนดการอื่น ๆ ที่โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 



๒๐ 

(กระบวนการ) 
การบริหารจัดการโครงการ (รูปแบบ PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๖ การบริหารระบบส าหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ 
 
๓.๓.๓.๓ ก าหนดการการประชุม 

เมื่อส านักนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ แล้ว จึง
ได้น าเสนอร่างก าหนดการการประชุม และได้ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงผ่านการ
น าเสนอเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมอธิบดี ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน และผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ได้เข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และรองปลัดกระทรวงทุกคน เป็นระยะ 
โดยมีการหารือ น าประเด็นกลับไปทบทวน ศึกษาข้อมูล และทางเลือก แล้วน าเสนอใหม่หลายครั้ง 
เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับก าหนดการการประชุม ตลอดจนปรับแนวทาง 
รูปแบบการประชุมที่เหมาะสม ได้ปรับเปลี่ยนร่างก าหนดการจนน าไปสู่ก าหนดการอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี ้

Plan 
- วัตถุประสงค์ 
- ยกร่าง 
  ก าหนดการ 

Do 
- ก าหนดวัน 
- เสนอ 
  ที่ประชุม 
- ขออนุมัติ 
- เชิญประชุม 

Act 
- ก าหนดการ 
- จัดประชุม 
 

Check / Study 
- ศึกษาแฟ้ม 
- หารืออดีตผู้จัด 
- ซักซ้อมกับ รมว. 
- หารือกับปลัดกระทรวง
และรองปลัดกระทรวง Dialogues 

 
outputs 
 

inputs 
 



๒๑ 

๑) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
(๑) การหารือ (retreat) ระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

แยกภูมิภาค ได้แก่ 
- เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและแอฟริกา ร่วมกับ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (การสื่อสารด้านนโยบาย) 
- อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิกใต้ 

ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (การสื่อสารด้านนโยบาย) 
- เอเชียตะวันออก (รวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) ร่วมกับ

กรมเอเชียตะวันออก (การสื่อสารด้านนโยบายต่างประเทศ) 
- ยุโรป ร่วมกับกรมยุโรป และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(การสื่อสารด้านนโยบายต่างประเทศ / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ส าคัญ) 
- กลุ่มพหุภาคี  (สหประชาชาติ /อาเซียน) ร่วมกับกรม

องค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (การสื่อสารด้านโยบาย
ต่างประเทศ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

(๒) การหารือ (retreat) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง (การสื่อสารด้านนโยบาย
ต่างประเทศ) 

๒) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
(๑) การหารือในหัวข้อ “Beyond Thailand : กระทรวงการ

ต่างประเทศกับกับการก าหนดบทบาท (repositioning) ของไทยในบริบทความท้าทายใหม่ของโลก”
(การสื่อสารนโยบายต่างประเทศ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

(๒) การหารือเรื่องบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ใน
ฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยและผู้น าการเปลี่ยนแปลง (การสื่อสารด้านนโยบาย / แลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

(๓) ก า ร บ ร ร ย า ย ส รุ ป ก ร ณี ค ดี ป ร า ส า ท พ ร ะ วิ ห า ร  โ ด ย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ส าคัญ) 

(๔) การหารือเรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลก วิกฤติเศรษฐกิจยูโร 
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : บทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่” (การสื่อสารด้าน
นโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ส าคัญ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

๓) วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
(๑) นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “ฝากทูตไปขาย”และการแสดง

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงมหาดไทย (การสื่อสารด้านนโยบาย) 

(๒) พิธีเปิดการประชุม 
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้าร่วม



๒๒ 

การประชุม 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกราบทูลรายงาน

เกี่ยวกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก 
- นายกรั ฐมนตรี ถวายรายงานใน เรื่ อ ง แนวนโยบาย

ต่างประเทศของรัฐบาล และแนวทางที่รัฐบาลประสงค์ ให้ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ 
เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของไทย และกงสุลใหญ่ด าเนินการ 

- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถวายรายงานสรุปผล
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในเรื่องการก าหนดท่าที
ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ 

- เอกอัครราชทูต ผู้แทนของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ๕ 
ภูมิภาค (ยุโรป – บรัสเซลส์ / เอเชียตะวันออก – เวียงจันทน์ / อเมริกา – วอชิงตัน / เอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา – นิวเดลี / พหุภาคี – นิวยอร์ก) กล่าวถวายรายงาน 

- การประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ (การสื่อสารด้านนโยบาย) 

(๓) Lunch Talk เรื่องนโยบายเศรษฐกิจของไทยโดยรอง
นายกรัฐมนตรีและผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (การสื่อสารด้านนโยบาย) 

(๔) การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่เรื่องทิศทางไทยใน ASEAN + ๓ (การสื่อสารด้านนโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ส าคัญ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

(๕) การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ภูมิภาคยุโรป (การสื่อสารด้านนโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ส าคัญ) 

(๖) คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการบริหารภารกิจในต่างประเทศ (การ
สื่อสารด้านนโยบายและการบริหารงาน) 

(๗) งานเลี้ยงรับรองระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับ
ผู้บริหารหน่วยราชการต่าง ๆ (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders) 

๔) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
(๑) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับ CEO เรื่อง 

“มองการทูตไทยผ่านสายตาเอกชน” (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders) 
(๒) การกราบทูลบรรยายภารกิจด้านงานพหุภาคีของกระทรวงการ

ต่างประเทศ (การสื่อสารด้านนโยบาย) 
(๓) นโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การสื่อสารด้านนโยบาย) 
(๔) การหารือเรื่องการต่างประเทศกับภาคประชาชน (การสื่อสาร

สองทางกับ stakeholders) 
(๕) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าลาว 



๒๓ 

กัมพูชา และเวียดนาม กับผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๐ จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การ
สื่อสารด้านนโยบาย / การสื่อสารสองทางกับ stakeholders) 

(๖) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ
เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ประเทศมุสลิม และประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวั ด
ชายแดนภาคใต ้(การสื่อสารด้านนโยบาย) 

๕) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
(๑) การบรรยายสรุปและหารือเรื่อง “สถานการณ์ชายแดนภาคใต”้ 

(การสื่อสารด้านนโยบาย / การสื่อสารสองทางกับ stakeholders) 
(๒) Lunch Talk ด้าน Science Diplomacy กับภาพอนาคต

ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders / 
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ) 

๓.๓.๓.๔ การบริหารจัดการบุคลากรส าหรับการจัดประชุมด้านสารัตถะ 
จากก าหนดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีถึง ๒๐ ก าหนดการหลัก ในช่วงการ

ประชุมตลอด ๕ วัน จะเห็นได้ว่า ในขณะที่แต่ละก าหนดการมีความส าคัญด้านสารัตถะ ซึ่งผู้จัดการ
ประชุมจะต้องผลักดันให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่ขณะเดียวกันการ
เตรียมการด้านพิธีการและ logistics ก็มีความส าคัญ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด การประชุมก็อาจไม่
ประสบความส าเร็จได้ ความส าคัญของการเตรียมการด้านดังกล่าวจึงมีมากเป็นเงาตามตัว โดยมี
รายละเอียดในการด าเนินการค่อนข้างมากอีกด้วย ตั้งแต่การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม การรับรอง
ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ส าคัญ การลงทะเบียน การจัดห้องประชุม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยการ
ประสานงานล่วงหน้าที่ดี ส านักนโยบายและแผนได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในกระทรวง
การต่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดจ้างบริษัทเพื่อ outsource การเตรียมงานบางด้าน เพื่อช่วยให้การ
เตรียมการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บุคลากรของส านักนโยบายและแผนยังต้องเป็นผู้
ประสานงานด้านพิธีการและ logistics ด้วย ในฐานะผู้แทนหลักของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัด
ประชุม การแบ่งงานของบุคลากรส านักนโยบายและแผนจึงมีความส าคัญ บุคลากรบางส่วน ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการด้านพิธีการและ logistics ทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่บุคลากรส่วน
ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการด้านสารัตถะได้รบัการแบ่งงาน ดังน้ี 

๑) บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานด้านสารัตถะซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม
เอกสาร และการจดบันทึกการประชุมเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบงานด้านพิธีการและ logistics เลย 
โดยบุคลากรดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบงานด้านสารัตถะในหลายก าหนดการ 

๒) บุคลากรส่วนใหญ่รับผิดชอบงานด้านสารัตถะบางก าหนดการ และ
รับผิดชอบงานด้านพิธีการและ logistics ควบคู่กันไปด้วย 

๓) ส านักนโยบายและแผนได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมจัดการประชุม และจดบันทึกการประชุมในก าหนดการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมภูมิภาค กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) แยกตามรายภูมิภาค ผู้แทนกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) เรื่องเอกอัครราชทูตในฐานะ



๒๔ 

หัวหน้าทีมประเทศไทยและผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างการ
หารือระหว่างเอกอัครราชทูตกับ CEO และผู้แทนกรมสารนิเทศระหว่างการหารือกับภาคประชาสังคม 
เป็นต้น  

ทั้งนี้ การแบ่งงานบุคลากรส าหรับการเตรียมการด้านสารัตถะอย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ สามารถอธิบายในรูปแบบของ WBS ซึ่งการแบ่งงานที่
ชัดเจนตามรูปแบบดังกล่าว สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure – S.O.P.) ต่อไปได้ 

 
ตารางที่ ๑  Responsibility Assignment Matrix (RAM) ตามทฤษฎี WBS  
 
WBS วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
      Aug ๓       

 
              

Office  Name SMA AMER EASIA EUR MULTI plenary 
Pol A*       N   N 
Pol B**             
Pol C   N       N 
Pol D*     N     N 
Pol E** N           
Pol F**         N   
Sma G N           
Amer H   N         
Eur I       N     
Easia J     N       
Asean K             
Io L         N   
Econ M             
Econ N             
Secure O             
Info P             
Info Q             

 



๒๕ 

WBS วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

 
   Aug ๔ 

 
 

  Beyond Eu and 
Office  Name Thailand Asean 
Pol A* N   
Pol B**     
Pol C N   
Pol D*   N 
Pol E**     
Pol F**     
Sma G     
Amer H     
Eur I     
Easia J     
Asean K   N 
Io L     
Econ M     
Econ N     
Secure O     
Info P     
Info Q     

 

 
WBS วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 
  

 
 Aug ๖     

 
    Econ ASEAN Europe 

Office  Name Plenary Lunch Talk Plus ๓ Crisis 
Pol A* N       
Pol B**         
Pol C S/N N   N 
Pol D* S/N   N   
Pol E**         
Pol F**         
Sma G 

 
      

Amer H 
 

      
Eur I 

 
    N 

Easia J 
 

      
Asean K     N   
Io L         



๒๖ 

Econ M   N     
Econ N         
secure O         
Info P         
Info Q         

 

 
WBS วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

        Aug ๗       
    ASEAN Europe     Econ Civil 
Office  Name Plus ๓ Crisis CEO Multi LunchTalk Society 
Pol A*             
Pol B**     C       
Pol C   N N   N N 
Pol D* N     N     
Pol E**             
Pol F**             
Sma G             
Amer H             
Eur I   N         
Easia J             
Asean K N           
Io L       N     
Econ M     N   N   
Econ N             
secure O             
Info P           C/N 
Info Q 

      
 

 
WBS วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

   Aug ๘     
   South Science Press 
Office  Name Situation Diplomacy Conf. 
Pol A*     N 
Pol B**       
Pol C N N N 
Pol D* N     
Pol E**       
Pol F**       
Sma G       
Amer H       



๒๗ 

Eur I       
Easia J       
Asean K       
Io L       
Econ M       
Econ N   N   
Secure O S/N     
Info P       
Info Q     C/N 

 
 

    

WBS Dictionary  
Departments 
pol – Policy and Planning Office 
sma – South Asia, Middle East and Africa Dept. 
amer – America and South Pacific Dept. 
eur – European Affairs Dept. 
easia – East Asia Dept. 
asean – Asean Affairs Dept. 
io – Internatioanl Organisations Dept. 
econ – International Economic Affairs Dept. 
secure – International Security Group 
info – Information Dept. 
 
Tasks 
S – speech writing 
N – note taking 
C – coordinating 
*substance + PR 
**substance + logistics 

  
๓.๓.๓.๕ การจัดประชุมเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการจัดประชุมที่ด ี

๑) รูปแบบของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มี
ความหลากหลายเนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลายด้านไปพร้อมกัน ดังนั้น 
จึงเป็นการประชุมที่เป็นลักษณะของการสั่งการ / แนะน า มอบหมายฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบน า
นโยบายไปปฏิบัติ และเป็นการประชุมระดมสมองในคราวเดียวกัน โดยในการประชุมช่วง retreat มี
ทั้งการสั่งการ / แนะน า ควบคู่ไปกับการระดมสมอง ส่วนในช่วงการประชุมอย่างเป็นทางการ มีการ
สั่งการ / แนะน า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เป็นหลัก 



๒๘ 

๒) ในส่วนของการเตรียมการและวางแผน จะเห็นได้ว่าผู้จัดประชุมได้
ด าเนินการตามหลักการจัดประชุมที่ดี สรุปภาพรวมตามหลักการประชุมทีด่ีได้ ดังนี ้

 
ตารางที่ ๒  การจัดประชุมตามหลักการจัดประชุมที่ด ี
 

การจัดประชุมที่ด ี สิ่งที่ได้ด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายชัดเจน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่เริ่มเตรียมการ 
ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสม ได้ก าหนดรูปแบบการประชุมทั้งรูปแบบ retreat และการประชุม

อย่างเป็นทางการ 
ก าหนดบุคคลที่เชิญเข้าร่วมอย่าง
เหมาะสม 

- เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป 

- ก าหนดประธานในแต่ละการประชุมย่อยอย่างเหมาะสม โดย
เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ อธิบดี และเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่
เหมาะสม 

ก าหนดสถานที่อย่างเหมาะสม - จัด retreat ที่ต่างจังหวัดเพื่อให้บรรยากาศเหมาะสมกับการ
ระดมสมอง  

- พิธีเปิดการประชุมที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
เหมาะสมกับการประชุมอย่างเป็นทางการ 

- ประชุมย่อยอย่างเป็นทางการที่โรงแรมสุโกศล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กระทรวงการต่างประเทศ จึงสะดวกที่ผู้บริหารและข้าราชการ
เข้าประชุมได้สะดวก 

เวลา และระยะเวลาเหมาะสม - จัดประชุมขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่ครบ ๑ ปี  
- จัดประชุมเป็นเวลา ๕ วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม 

ก าหนดระเบียบวาระประชุมที่
เหมาะสม 

จัดประชุมย่อย รวม ๒๐ การประชุม ซึ่งครอบคลุมทุกหัวข้อ
ส าคัญด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น 

ก าหนดเลขานุการการประชุมและ
ผู้จดรายงานการประชุม 

แบ่งงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับรูปแบบ WBS โดยมี
บุคลากรเสริมที่เพียงพอ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้
มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเข้าร่วม
ปฏิบัติงาน 

 
๓.๓.๔  ผลการประชุม (outputs) ที่เกิดจากการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 การเตรียมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการ
จัดการประชุมด้านสารัตถะ การจัดประชุมตามก าหนดการต่าง ๆ สามารถด าเนินไปตามแผนการที่วาง
ไว้ สรุปผลส าเร็จที่เป็นผลจากการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  



๒๙ 

๑)  ส านักนโยบายและแผนได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับการเชิญ
ผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงซึ่ งเคยเป็นผู้ เข้าร่วมการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ผ่านการแสดงความเห็นล่วงหน้า โดยเฉพาะในประเด็นจ านวนวิทยากรที่รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมในแต่ละก าหนดการที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในสาขา หรือแวดวง
ที่เหมาะสมกับหัวข้อของการประชุม ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างวิทยากรและเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ จึงเป็นไปอย่างสมดุล ก่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๒)  การจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) ขึ้นก่อนที่จะมีการประชุม
อย่างเป็นทางการ ซึ่งแตกต่างจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ที่มีการ
ประชุมอย่างเป็นทางการก่อนแล้วในช่วงท้ายจึงมีประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลดีให้การประชุม
เริ่มต้นด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งน าไปสู่การเกิด
ความเห็นพ้องกันจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความส าคัญต่อการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งเกิดความชัดเจนด้านข้อมูลและประเด็นที่ตัวแทน
เอกอัครราชทูตภูมิภาคต่าง ๆ น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดประชุมต่อเนื่องไปยังการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตแลจะกงสุลใหญ่อย่างมีพลวัตรใน
ระยะเวลาอันสั้น 

๓)  การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในแนวนโยบายส าคัญที่ได้
มอบหมายให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ด าเนินการ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งทูตสามผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนประเด็นการบริหารงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศได้น าเสนอแนวนโยบาย Beyond Thailand ที่เป็นการก าหนดบทบาทของไทยในบริบท
ใหม่ของโลก ซึ่งท าให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อท่าทีของกระทรวง
การต่างประเทศในเวทีโลกที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นและค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติใน
ระยะยาวมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 ๔)  ผู้จัดการประชุมมิได้จัดท าเอกสารการประชุมที่มากจนเกินไป เอกสารที่มีการ
จัดท าขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่วิทยากรใช้บรรยาย รวมทั้ง เอกสารที่จัดท าขึ้นระหว่างการประชุม
โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ เอกสารที่เวียนในที่ประชุม retreat ที่สอดคล้องกับการ
มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่
รายการสินค้าตามโครงการหนึ่งทูตสามผลิตภัณฑ์ และ mission statement ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

๕)  การจัดก าหนดการประชุมซ้อนกันในหัวข้อที่มีเนื้อหาแตกต่างกันและกลุ่ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เข้าร่วมแตกต่างกัน ท าให้สามารถจัดก าหนดการจ านวนมากขึ้นพร้อมกัน
และการหารือกันในประเด็นที่หลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันจ ากัด  

๖)  ในหลายก าหนดการ  ได้มี การจั ดที่ นั่ งประชุมแบบโต๊ ะกลมเพื่ อ ให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่นั่งด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตามภูมิภาคในช่วง retreat และไม่ก าหนด
ตายตัวในช่วง lunch talk ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง และง่ายต่อการพิจารณาประเด็น 



๓๐ 

ต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่ม 
การบริหารจัดการการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพได้ช่วยให้การประชุม

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกสามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารการต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย การประชุมอย่างไม่เป็นทางการในช่วงแรก นับได้ว่าประสบความส าเร็จในการ
ก าหนดทิศทางนโยบายต่างประเทศช่วยให้ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศประสบความส าเร็จใน
การถ่ายทอดแนวนโยบายและก าหนดทิศทางด้านการต่างประเทศที่ส าคัญสองประการ คือ ๑) การ
ด าเนินการการทูตด้านเศรษฐกิจ โดยมีนโยบาย ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นนโยบายส าคัญ และ ๒) บทบาทไทยในบริบทใหม่ของโลก โดยมี
แนวนโยบาย Beyond Thailand ซึ่งปลัดกระทรวงได้น าเสนอต่อที่ประชุมเป็นนโยบายส าคัญ  

การประชุมในช่วงสองวันสุดท้าย เป็นการส่งเสริมการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากส านักนโยบายและแผนเล็งเห็นว่าการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศจะประสบความส าเร็จได้นั้น กระทรวงการต่างประเทศจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรระดับสูงจะต้องรับฟังเพื่อน าไปปรับยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ซึ่ง
แนวคิดในเรื่องนี้นับว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมที่ส าคัญระดับโลก เช่น World 
Economic Forum โดยกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้
เชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือกลุ่มผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการประชุม
รูปแบบการสื่อสารแบบสองทางระหว่างการประชุมหารือ ได้น ามาซึ่งการปรับแนวคิด การคาดหวังที่มี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกัน และมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 

 ๓.๓.๕ ผลลัพธ์ (outcomes) 
การศึกษาผลลัพธ์ส าหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ สามารถ

พิจารณาได้ ๒ ส่วน  
๑) จากผลของการปรับทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศ และนโยบาย

ส าคัญที่มีการหารือ หรือประกาศระหว่างการประชุม ซึ่งนโยบายที่สามารถแสดงผลที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน อาทิ โครงการการทูตด้านเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ และโครงการฝากทูตไป
ขาย มีความคืบหน้าตามล าดับ ซึ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะต้องมีวิธีการวัดผล และติดตาม
อย่างชัดเจนต่อไป  

เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ส านักนโยบายและแผนจะเป็นผู้
จัดประชุมและผู้บริหารได้น าเสนอนโยบายส าคัญในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ แต่การ
ที่จะวัดผลความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายนั้น ส านักนโยบายและแผนมิได้เป็นผู้ด าเนินการ
เองและติดตาม สานต่อให้นโยบายประสบความส าเร็จดังที่ที่ประชุมคาดหวัง การติดตามผลสามารถ
ท าได้ผ่านการประชุมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่ส านักนโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ 
ได้แก่ การประชุมระดับอธิบดี และการประชุมอธิบดีเป็นหลัก  

หากจะมุ่งหวังที่จะวัดผลและประเมินผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ได้อย่าง
ชัดเจน ส านักนโยบายและแผน ควรพิจารณาน าเสนอประเด็นที่อยู่ในภารกิจของส านักนโยบายและ
แผน และเป็นความรับผิดชอบที่ส านักนโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการหรือเป็นเจ้าภาพเอง เข้ารับ



๓๑ 

การพิจารณาในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ด้วย  
๒) ผลลัพธ์อีกส่วนหนึ่งสามารถพิจารณาได้จากการประชาสัมพันธ์ หรือการ

ถ่ายทอดผลประชุมให้สาธารณชนรับทราบโดยตรง ซึ่งในส่วนของข้อมูลจากการหารือเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน หรือผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโร หรือการให้ข้อมูลของเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อมวลชนในหัวข้อดังกล่าว ข้อมูลที่สาธารณชนได้รับและน าไปใช้ประโยชน์
จะเป็นผลลัพธ์ส าคัญที่เป็นผลจากการประชุมเช่นกัน     

๓.๓.๖  การประชาสัมพันธ์ 
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย

ช่องทางกว่าการประชุมครั้งก่อน และอาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศที่มี
การประชาสัมพันธ์มากที่สุดในด้านความถี่ของการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน โดยระหว่างการ
ประชุม เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ ๒๕ รายการ ทั้ง
ทางสถานีโทรทัศน์หลัก และเคเบิ้ลทีวี โดยหัวข้อของการสัมภาษณ์มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจยูโร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาพเศรษฐกิจและการท า
ธุรกิจในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น นอกจากนั้น มีการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปักกิ่ง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ๑ ครั้ง และกระทรวงการต่างประเทศได้
ตีพิมพ์ผลการประชุมในหนังสือพิมพ์มติชน ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ๑ ครั้ง ความยาวครึ่ง
หน้าหนังสือพิมพ์ และในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ กรมสารนิเทศได้ประสานงานให้ส านักนโยบายและแผน
จัดท าบทความที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประชุมในด้านต่าง ๆ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยุสราญรมย์ ที่
กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์ขึ้นเอง และได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ หน่วย
ราชการ และสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนบางแห่ง  

การประชาสัมพันธ์ส าหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ จึงมีความ
หลากหลาย โดยมิได้ใช้งบประมาณที่มากจนเกินไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีเฉพาะในส่วนของการ
เผยแพร่ผลประชุมในหนังสือพิมพ์มติชนเท่านั้น ส่วนวารสารวิทยุสราญรมย์มีการตั้งงบประมาณ
ประจ าอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี หากต้องการศึกษาว่าการประชาสัมพันธ์มีผลกระทบ (impact) ต่อ
สาธารณชนเพียงใด กรมสารนิเทศ อาจต้องพิจารณาศึกษาการใช้วิธีวัดส าหรับการประชาสัมพันธ์การ
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ 
(social media) อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่กรมสารนิเทศ อาจพิจารณาด าเนินการในการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้วัดผลได้ 

๓.๓.๗  ผลตอบรับ (feedback) 
จากการรับฟังข้อคิดเห็นจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่  ผลตอบรับ 

(feedback) ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก ่
๑) การไม่มีก าหนดการในส่วนของการสรุปผลการประชุม ซึ่งควรต้องเป็นประเด็น

ที่ผู้จัดการประชุมในครั้งต่อไปควรพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงข่าวสรุปผลการประชุม ส านักนโยบายและแผนได้
สรุปผลการประชุมเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ และได้จัดท าโทรเลขเวียนผลประชุมให้ทุกสถาน



๓๒ 

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทราบและตดิตามผล 
๒) การเพิ่มเวลาในส่วนของการประชุมไม่เป็นทางการ (retreat) ให้มากขึ้น ซึ่งผู้

จัดประชุมในครั้งต่อไปควรพิจารณาโดยค านึงถึงความสมดุลกับจ านวนวันที่ใช้ในการประชุม และควร
ต้องพิจารณาด้วยว่าหากจัดสรรเวลาในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ประเด็นหารือควรเพิ่มขึ้นด้วยในเรื่องใด และ
ควรเพ่ิมประเด็น หัวข้อการหารือใดเพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและน าไปปรับปรุงการท างานของ
กระทรวงการต่างประเทศ  

ผลตอบรับอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การมีการตอบรับและตอบสนองระหว่างการ
ประชุมจากการเป็นการสื่อสารสองทาง ผลตอบรับ จึงเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการหารือกัน โดยเฉพาะ
ในช่วงของการหารือกับภาคเอกชน ซึ่งผลตอบรับดังกล่าว สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึง
ประโยชน์ของการจัดประชุม และการจัดให้มีการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๗ วงจรป้อนกลับ (feedback loop) 
 



 
บทที ่๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
ความท้าทายของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ ของ

ส านักนโยบายและแผน ผู้จัดการประชุม มิใช่การที่จะสามารถบริหารจัดการการประชุมใหญ่ที่มี
ผู้เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน และมีบุคคลส าคัญและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจ านวนมาก ให้เสร็จ
สิ้นไปอย่างเรียบร้อย มีความราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด และผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ และได้รับ
การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากการจัดการประชุมในด้านของพิธีการ และ 
logistics เป็นภารกิจประจ าที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงอยู่แล้ว ในขณะที่การด าเนินการในด้าน
ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการมอบหมาย
จากผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ความท้าทายของการจัดประชุม คือ 
งานด้านสารัตถะ ที่ผู้จัดประชุมจะต้องบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้การประชุมสร้าง
ผลผลิตที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะที่บุคลากรจ านวนมากได้
ถูกมอบหมายให้ด าเนินการด้านพิธีการและ logistics ส่วนบุคลากรที่ด าเนินการด้านสารัตถะมีไม่มากนัก 

จากการศึกษาพบว่าส านักนโยบายและแผนประสบความส าเร็จในการเตรียมการและจัด
ประชุมในด้านสารัตถะ โดยเมื่อพิจารณาตามหลักของ System Theory ส านักนโยบายและแผนได้มี
การด าเนินการแบบเป็นขั้นตอน โดยในส่วนของกระบวนการภายหลังได้รับปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย
ความต้องการของการจัดการประชุม และความสนับสนุนที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ แล้ว ส านัก
นโยบายและแผนได้ด าเนินกระบวนการที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการของการบริหารจัดการ
โครงการที่ดี ทั้งในระบบของ PDCA และ WBS ในขณะที่ลักษณะของโครงการที่เป็นการจัดประชุม 
ส านักนโยบายและแผนได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์  การก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่แบ่งการประชุมเป็นสองส่วน คือ การประชุม retreat อย่างไม่เป็นทางการ 
และการประชุมอย่างเป็นทางการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ซึ่งรูปแบบการประชุม
ที่ดีเอื้ออ านวยให้เกิดผลผลิตทางด้านสารัตถะ คือการก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
ในช่วงต่อไป คือ การด าเนินการการทูตด้านเศรษฐกิจ โดยมีโครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ เป็น
โครงการหลัก และการก าหนดบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในบริบทใหม่ของโลก โดยมี
นโยบาย “Beyond Thailand” เป็นนโยบายส าคัญ  

ในส่วนของผลลัพธ์ต่อสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ
สามารถติดตามผลได้ผ่านทางกลไกการรายงานผลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่อไป 
ในขณะเดียวกัน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เป็นผลส าเร็จในด้านสารัตถะที่ส าคัญ เนื่องจากได้เพิ่มมิติและมุมมองใหม่ให้แก่การด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ นับเป็นผลตอบรับที่ป้อนกลับเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับการ
ด าเนินนโยบายต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลประชุม และบทบาทของ



๓๔ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ มีส่วนช่วยให้สาธารณชนได้รับทราบถึงบทบาท
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนและป้อนกลับไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่
สามารถน าไปพิจารณาปรับแนวนโยบายต่อไปได้ด้วยเช่นกัน  

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑ การสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
 ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุม

ทั่วโลก หรือระดับภูมิภาค ผลผลิตที่ส าคัญมักเป็นทิศทางนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
กระทรวงการต่างประเทศจะให้ความส าคัญในเรื่องใดในช่วงนั้น ๆ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหลักที่ด าเนินนโยบายนั้น ๆ จะสานต่อการด าเนินงานต่อไป ส่วนบทบาทของส านักนโยบาย
และแผน ผู้จัดประชุมนั้น จะขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของส านักนโยบายและแผนกับการด าเนิน
นโยบายตามทิศทางใหม่ดังกล่าว การด าเนินการของส านักนโยบายและแผนในฐานะผู้จัดประชุมอาจ
ไม่มีความต่อเนื่องในฐานะผู้ติดตามผลประชุมได้อย่างเต็มที่ 

ในอนาคต ส านักนโยบายและแผนอาจพิจารณาน าเสนอประเด็นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรงของส านักนโยบายและแผน เป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุม เพื่อให้การประชุมมี
ผลผลิตที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ หรือยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
โดยอาศัยประโยชน์จากเข้าร่วมประชุมของบุคลากรระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศอย่างพร้อม
เพรียงกัน ให้มาร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นที่ต้องมีการปรับให้ทันสมัย  

๔.๒.๒ การสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศ 
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ยังขาดประเด็นต่อเนื่องและ

เชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น การก าหนดให้มีการพิจารณาเรื่องที่ต้อง
ระดมสมองในวงกว้างจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ การจัดท ายุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวม และ
ยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมโยงเช่นกัน โดย
การจัดท ายุทธศาสตร์ควรจัดท าโดยการระดมสมองระดับข้าราชการก่อน จากนั้นมีการพิจารณาใน
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ระดับภูมิภาค การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่ว
โลก แล้วจึงพิจารณาในขั้นสุดท้ายในการประชุมระดมสมองผู้บริหารกระทรวง จากนั้นจึงน าเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติโดยอาจมีการหารือในการประชุมระดับอธิบดี  

๔.๒.๓  การเชื่อมโยงประเด็นระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่แต่ละครั้ง 
ผลประชุมในแต่ละครั้ง สมควรที่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยน าเข้าของการประชุม

เอกอัครราชทูตทั่วโลก ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นับเป็นประเด็นที่เหมาะสม เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ดี
สมควรมาจากการระดมสมองในวงกว้าง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ อาจรวมกลุ่มกันระหว่างภูมิภาค เพื่อติดตามประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 
จากการประชุม สถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจพิจารณารวมกลุ่มกันและหารือระหว่างกันอยู่
เป็นระยะ โดยใช ้

เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นสื่อสนับสนุนให้สามารถหารือกันได้อย่างสม่ าเสมอ โดย



๓๕ 

สามารถเลือกใช้ระบบการสื่อสาร on line ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ หรือใช้ระบบที่แพร่หลายทั่วไปที่ใช้งานง่าย อาทิเช่น 
line group เป็นต้น และเมื่อมีการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งต่อไป กลุ่ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เอง อาจมีประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุม เป็นปัจจัยน าเข้า เพื่อพิจารณา
เป็นแนวทางก าหนดทิศทางนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ นอกเหนือจากแนวนโยบายที่
ผู้บริหารกระทรวงทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจ าเป็นผู้มอบหมาย หรือน าเสนอแต่เพียงฝ่าย
เดียว 

๔.๒.๔  การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ริเริ่มในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล

ใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นสิ่งที่ดี และควรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและมีความต่อเนื่อง แม้จะเป็นการ
ประชุมระดับภูมิภาคต่าง ๆ และจัดประชุมในต่างประเทศ แนวทางที่อาจเป็นไปได้ อาจเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยส านักนโยบายและแผน ในขณะที่กรม
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย ซึ่งอาจเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ลงทะเบียนในวงกว้าง และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์มาร่วมเป็นผู้น าเสนอ
ข้อคิดเห็น และเชื่อมโยงสองการประชุมเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี video conference ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาความพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าว และจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง และเพื่อให้การหารือระหว่างทั้ งสองเวทีมีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างกว้างขวางและได้ข้อสรุปเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจน และควรมีการจัด
ประชุมเตรียมการระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และน าเสนอข้อเสนอแนะและประเด็นที่จะ
หารือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่พิจารณาล่วงหน้า ก่อนการจัด video conference  

๔.๒๕  การประชาสัมพันธ์ 
ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป โดยเฉพาะการประชุมทั่ว

โลก กระทรวงการต่างประเทศ อาจพิจารณาท าการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นโอกาสอัน
ดีที่จะน าเสนอนโยบาย และผลงานของกระทรวงการต่างประเทศให้สาธารณชนในวงกว้างได้รับทราบ 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศ การพิจารณารูปแบบการจัดประชุมที่
แตกต่างจากเดิม อาทิ การสัมมนาเปิดในบางหัวข้อ ที่สามารถเชิญชวนให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมในวงกว้าง ที่มีการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ที่เหมาะสม อาจเป็นช่องทางที่
กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่ของการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ 
ซึ่งการจัดสัมมนาในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี และเป็น
โอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ดีด้วย  

การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ อาจมีช่องทางส าคัญที่สามารถประสานงานให้มี
การเผยแพร่ผลประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพิ่มเติมได้ คือการน าเสนอผลการประชุมโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในรายการรัฐบาลพบประชาชนที่
ออกอากาศในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นหนึ่งในภารกิจที่
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีหลายท่านเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศไปในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ควรได้รับ



๓๖ 

งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น โดยอาจเลือกหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือพิมพ์
ที่มียอดขายสูงมากและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง แต่ควรเป็นหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สนใจด้านนโยบายต่างประเทศเลือกเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร โดยเนื้อหาที่จะลงตีพิมพ์ควรเป็น
ผลประชุมที่เป็นทิศทางนโยบายต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการเผยแพร่ และควรมีการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องหลายวันให้ผู้สนใจติดตามอ่าน รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินนโยบายต่าง ๆ ได้ต่อไป  

การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งอาจน ามาใช้ในการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ คือการใช้สื่อสาธารณะ (Social Media) ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศมีอยู่แล้ว อาทิ Facebook ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณชนที่ดีอีกด้วย นอกจากนั้น การจัดให้เอกอั ครราชทูตและกงสุลใหญ่
สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นั้น หากเป็นไปได้ สมควรน าเทปบันทึกภาพ ในลักษณะ video clip มา
เผยแพร่ทางเวปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ และ youtube ซึ่งยอดผู้ชม จะสามารถวัดผลตอบ
รับของสาธารณชนได้ในระดับหน่ึง และนับเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ข้อมูลยังคงถูกบันทึกอยู่ในระบบที่
สาธารณชนที่สนใจจะสามารถเลือกที่จะรับชมข้อมูลได้เมื่อเกิดความสนใจในประเด็นที่น าเสนอ โดยไม่
ถูกจ ากัดโดยระยะเวลาการออกอากาศ ตลอดจนสามารถเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณชนได้ในคราวเดียวกัน 

๔.๒.๖  สรุปข้อเสนอแนะ  
ส านักนโยบายและแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการประชุมเอกอัครราชทูต

และกงสุลใหญ่ สามารถจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ให้ได้ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกว่า
ที่ผ่านมา และสามารถติดตามพัฒนาการของผลผลิตดังกล่าวได้ หากสามารถเป็นผู้ริเริ่มและน าเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ที่ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่พิจารณา 
นอกเหนือไปจากประเด็นที่มีการเสนอแนะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้บริหารกระทรวง โดยประเด็นที่เหมาะสมที่จะน าเสนอที่สุด คือ 
การพิจารณาและทบทวนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
แล้ว ยังเป็นผลผลิตหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศได้แทบทุกเรื่อง 
นอกจากนั้น ยังเป็นประเด็นหนึ่ งที่สามารถก าหนดให้ เป็นประเด็นที่ เชื่อมโยงการประชุม
เอกอัครราชทูตแต่ละครั้งได้ ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศติดต่อระหว่างกันเอง ซึ่งอาจน าไปสู่การรวมตัวกันเสนอประเด็นเข้าสู่การประชุม
เอกอัครราชทูตครั้งต่อไปได้  

ส าหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เริ่มต้นด้วยดีในการประชุมเอกอัครราชทูต
แลกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕ และควรจะมีหัวข้อนี้ในการประชุมทุกครั้งต่อไปแม้การประชุม
เอกอัครราชทูตภูมิภาคต่าง ๆ จะจัดขึ้นในต่างประเทศก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยี video conference 
ระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่จัดประชุมคู่ขนานไปกับสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่จัดในประเทศไทย ส่วนการประชาสัมพันธ์การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ผู้จัดและ
ผู้ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์สามารถพิจารณาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สนใจและไม่ใช้
งบประมาณมากเกินไป และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ อาทิ facebook และ 



๓๗ 

youtube เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ และสื่อประเภทนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการตอบรับ (feedback) 
ของสาธารณชนได้ในระดับหน่ึงด้วย 
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