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รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสและปัญหาต่างๆ รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานบุคคลดังกล่า ว 
ว่ามีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งผล
การศึกษาจะน าไปใช้ประกอบการเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมยิ่งขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การศึกษาพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของอินเดียอย่างรวดเร็วในช่วงกว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ แก่ประเทศไทยในการขยายความร่วมมือกับประเทศอินเดียอย่างรอบด้านและหลาก
มิติยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ก าหนดให้อินเดียเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของไทย ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวกับอินเดียให้ได้ผลอย่างเต็มที่ สถานกงสุล
ใหญ่ฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีทัศนคติ
ที่ดีและพร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่งานเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ การศึกษาพบว่า เจ้าหน้ากระทรวงการต่างประเทศที่ส่งไปประจ าการที่สถานกงสุล
ใหญ่ฯ ในช่วงที่ท าการศึกษา ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี มีประสบการณ์และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ดีต่อประเทศที่ประจ าการและสภาพแวดล้อมการท างานที่มี
ความยากล าบากจากข้อจ ากัดบางด้านของประเทศอินเดีย แม้แต่ข้าราชการที่ออกประจ าการใน
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน แต่ก็พบว่ามีข้าราชการบางส่วนที่มีทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศและเมือง
ที่ประจ าการท าให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากประเทศที่อยู่
ประจ าการอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ความไม่รู ้ภาษาท้องถิ่นของข้าราชการ ตลอดจนนโยบาย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการระดับปฏิบัติงานบ่อยครั้ง จากการที่เมืองมุมไบจัดอยู่ในบัญชี
รายชื่อเมืองที่มีสภาพการพิเศษ ก็นับเป็นจุดอ่อน อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว 
เมื่อปัจจุบันเมืองมุมไบได้ถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ จากผลการศึกษาดังกล่าว 
ท าให้มีข้อพิจารณาว่า ในการส่งข้าราชการไปประจ าการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรเลือกผู้ที่มีความ
สนใจประเทศอินเดียเป็นพิเศษและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสภาพการที่มีความยากล าบากด้วย 

นอกจากนั้น การศึกษาพบว่า ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ นับเป็นก าลังส าคัญและ
เป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของการด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยส่วนใหญ่อยู่ปฏิบัติงานกับ
สถานกงสุลใหญ่ฯ มาเป็นเวลายาวนาน หลายคนอยู่ปฏิบัติงานมากว่า ๑๐ ปี มีประสบการณ์และ
ความช านาญในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้ท างานด้วยความทุ่มเทและมีความจงรักภักดีต่อ
องค์การสูง อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างท้องถิ่นยังมีจุดอ่อนในแง่ที่ว่า เกือบทั้งหมดมีการศึกษาในระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดไม่สามารถช่วยเหลืองานด้านวิชาการของสถานกงสุลใหญ่ฯ 



จ 

ได้เท่าที่ควร ซึ่งลักษณะงานวิชาการจะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน นอกจากนั้น ลูกจ้าง
ท้องถิ่นยังมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดีนัก เนื่องจากอัตราเงินเดือนยังต่ ามากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ 
รวมทั้งยังไม่ได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ ในระดับมาตรฐาน อาทิ ไม่มีการประกันสังคม อย่างไรก็ตาม 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ก าลังหาทางช่วยเหลือ โดยอยู่ระหว่างขอปรับอัตราเงินเดือน
ลูกจ้างท้องถิ ่นจากกระทรวงการคลัง เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาข้างต้นเห็นควรรับลูกจ้าง
ท้องถิ่นที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลืองานด้านวิชาการ 
งานด้านสารนิเทศและการส่งเสริมวัฒนธรรม และงานพิธีการทูต รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่นเพ่ือให้มีหลักประกันชีวิตเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ
ต้องออกจากงานและเกษียณ 

ในส่วนการท างานของทีมประเทศไทยในเมืองมุมไบพบว่า ได้มีการท างานร่ วมกันอย่าง
ใกล้ชิดพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมร่วมปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นประจ า รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส แต่ทั้งนี้เห็นควรเพ่ิมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการประชุมหารือร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดงบประมาณและแผนงาน
กิจกรรมประจ าปี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยท าให้การท างานของทีมประเทศไทยมีบูรณา
การและมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น  อัน
จะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ดีกว่าต่างส านักงานต่างท า  
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การจัดท ารายงานเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร      
นักบริหารการทูต รุ ่นที่ ๕ นี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความสนับสนุนจากหลายท่าน ในโอกาสนี้         
ผู้ศึกษาขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล อรรถมานะ ดร. สมเกียรติ   อริยปรัชญา และ 
ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและชี้แนะแนวทางการจัดท ารายงานฉบับ
นี้ตั้งแต่ต้น และได้กรุณาช่วยปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ที่ให้ความร่วมมือใน
การให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ คุณฤาชัย  จันทรสมบัติ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด คุณวิทิต  เภาวัฒนาสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท.  
ณ กรุงบราซิเลีย คุณวารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโรม คุณอุศณา  พีรานนท์ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโซล คุณพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักอเมริกาและ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุณประโยชน์   เพ็ญสุต ผู้อ านวยการ
ส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ         
คุณบุษราคัม  ศรีรัตนา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนรวมทั้ง ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ศึกษาตลอดการเรียนหลักสูตรและการจัดท ารายงานฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ผู ้ศึกษาขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงฯ เป็นอย่างยิ ่งที ่ได้กรุณาเห็นชอบและสนับสนุนให้ผู ้ศึกษาได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรนี้ และขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (นายณัช  ภิญโญวัฒนชีพ) ที่ได้ให้การ
สนับสนุนผู้ศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ 

ท้ายนี้  ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ           
(คุณธีรวัฒน์  ภูมิจิตร) และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่กรุณาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วยความ
ตั ้ง ใจทุ ่มเทและมีคุณภาพสูง จนได้ร ับความประทับใจจากผู ้เข้าร ับการอบรมทุกท่าน ซึ ่ง
หลักสูตรดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะและความรู้อย่าง
รอบด้านที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานต่อไป 

 
นายธีระพงษ์  วนิชชานนท์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๓ 
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา ๓ 
๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา ๔ 

บทที่ ๒                         ๕ 
๒.๑ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๕ 
๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก   ๗ 
๒.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
๒.๔  สรุปกรอบแนวคิด ๑๑ 

บทที่ ๓  ผลการศึกษา  ๑๒ 
๓.๑ บุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ ๑๓ 
๓.๒  ลูกจ้างท้องถิ่น ๑๘ 
๓.๓ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒๑ 
๓.๔ การสัมภาษณ์บุคคล ๒๓ 
๓.๕ ทีมประเทศไทย ๒๖ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๘ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๘ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๒๙ 

บรรณานุกรม ๓๑ 
ประวัติผู้เขียน ๓๒ 

 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ มีเขตอาณา๑ ครอบคลุม ๔ รัฐ ในภาคตะวันตกของอินเดีย 

ได้แก่                                                                                    
                                                                                   
                            

โดยที่เศรษฐกิจและสังคมอินเดียได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา
ท าให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
อินเดียในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งประเทศไทยก็ได้ให้
ความส าคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียเช่นกัน โดยจัดให้อินเดียเป็นประเทศเป้าหมาย
หลักในการเพ่ิมพูนความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

                             ฯ ใ                                           
                                                                                      
      ประการ                                                                                  
ประสบการณ์และทุ่มเทให้แก่งานของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างไรก็ตามขณะนี้ภารกิจของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ                                             

จ                                                                           
                                                                               ผู้เขียนจึงเห็น
ความจ าเป็นที่จะต้อง                                                 ในช่วงที่ผ่านมาว่า 
มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างใด                                                      รวมทั้ง
เสนอแนะ                                                              ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานกงสุล
ใหญ ่                  

                                             จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยก
บุคลากร                                      กลุ่มแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๖ คน และกลุ่มที่สอง ได้แก่ ลูกจ้างท้องถิ่นซึ่งมีจ านวน ๘ คน 
เนื่องจาก ปัญหาการบริหารงานบุคคลของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก กล่าวคือ 
                                                 
๑ เขตอาณา (Jurisdiction) หมายถึง เขตแดนในอ านาจปกครอง หรอื เขตความรับผิดชอบตามภาระหน้าท่ี โดยใน
ความหมายของกระทรวงการตา่งประเทศ หมายถึง ประเทศหรือเมอืงที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ดูแลแม้จะไม่มสี านักงานตั้งอยู ่



๒ 

ขณะที่ปัญหาของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเรื่อง ทักษะและความถนัดในงาน 
ทัศนคติต่อประเทศท่ีอยู่ประจ าการ ประสบการณ์และความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศและรัฐในเขตอาณา
ที่ตนรับผิดชอบ ความรู้และทักษะในด้านภาษาท้องถิ่น เป็นต้น ส าหรับลูกจ้างท้องถิ่น ซึ่งมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเช่นกัน ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ การสรรหาบุคลากรท้องถิ่นที่มี
สมรรถนะสูง ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน การอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในเรื่อง ภาษาอังกฤษ ความสามารถและความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอินเดีย ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และการให้
ค่าตอบแทนที่จูงใจและยุติธรรม ทั้งหมดเพ่ือให้ได้บุคลากรท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาร่วมปฏิบัติงานกับ
สถานกงสุลใหญ่ฯ และสามารถรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ท างานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นระยะ
เวลานาน 

                                                                                 
                                                                                 
                                                                                          
                                                                                      
                                                                         แต่ก็มีส่วน
เกี่ยวข้อง                                                                  ในเขต
อาณาร่วมกับ                                                             เรื่องการติดต่อ
ประสานงานและการท างานร่วมกันเป็นทีม 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาการบริหารงานบุคคล
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาและโอกาส พร้อมทั้งทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของการบริหารงานบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยราชการไทยอ่ืนๆ ในต่างประเทศโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานไทยในต่างประเทศ เพ่ือหาแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มาประกอบการเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งใน 

การขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถรองรับ
ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในอนาคตที่จะมีมากขึ้นทั้งด้านปริมาณ ความหลากหลายและความ
ซับซ้อนตามการเติบโตและความส าคัญของอินเดีย ในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของไทย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกมากยิ่งข้ึน 

 
๑.๒                          

๑.๒.๑                                                                      . . 
๒    – ๒                                                                    และการ
บริหาร                                                                 มีประสิทธิภาพ
เพียงใด 



๓ 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาและประมวลประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการไทย
อ่ืนๆ ในต่างประเทศ เพ่ือหาแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ  

๑.๒.๓ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การมีบุคลากรทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ
และลูกจ้างท้องถิ่นท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดในงาน มีทักษะอย่างรอบด้านและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างาน มีขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่การขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ  

 
๑.๓                 

๑.๓.๑  ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในช่วงที่ผ่านมา  
๑. .๒                                                        ของสถานกงสุลใหญ่ฯ  

                                               เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ
                   เนื่องจาก                     มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 

๑.๓.๓  น าแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน ๔ ขั้นตอนหลัก คือ 
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ค่าตอบแทน และสวัสดิการ มาใช้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางในการพัฒนางานบริหารบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

๑.๓.๔  ศึกษาและประมวลประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการไทยอ่ืนๆ 
ในต่างประเทศด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
๑.๔  ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๔.๑ ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้การศึกษาแบบพรรณา/

วิเคราะห์ (Descriptive/Analytical Approach) 
๑.๔.๒                                          (Participant Observer)       ำ   

                                            . . ๒    – ๒                  และวิเคราะห์
งาน                                   

๑.๔.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้เอกสารราชการ 
หนังสือวิชาการเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลงานการศึกษาและการวิจัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองค์การที่จัดท าขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต  

๑.๔.๔  ใช้แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์ SWOT Analysis มา
ใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคและข้อจ ากัดในการบริหารงานบุคคลดังกล่าว 

๑.๔.๕  สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบุคคลของส านักงานไทยในต่างประเทศ จ านวน ๗ คน เพ่ือหาข้อเปรียบเทียบหาแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ  



๔ 

๑.๕                                 
๑.๕.๑  ทราบถึงสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่เป็นจริงว่ามีจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดอย่างไร และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ ได้ดีเพียงใด 

๑.๕.๒  ทราบถึงประสบการณ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการไทย
อ่ืนๆ ในต่างประเทศ เพ่ือน าแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาปรับใช้ 

๑. .                                                           สถานกงสลุใหญ่ฯ 
                                                                          ของสถานกงสกุลใหญ่ฯ 
                   



 
      ๒ 

                       
 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้น าแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิจัยและ

                 
 

๒.๑                                (Human Resource Management) 
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์

เป็นผู ้ท าให้ทรัพยากรอื่นๆ มีคุณค่า ในการบริหารองค์การจึงมีความจ าเป็นที ่จะ ต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า โดยการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น 

กระบวนการเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ในองค์การนั้น แต่เดิมใช้ค าว่า การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) ต่อมามีผู้น าค าว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management : HRM) มาใช้แทน ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันว่า “เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรและหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงาน
ในองค์การ พร้อมทั้งด าเนินการรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การ
ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุขในอนาคต”๑ โดยแนวความคิดการบริหารงานบุคคล
ให้ความส าคัญกับเรื่องสมรรถนะบุคลากรขององค์การ ส่วนแนวความคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์นอกจากจะให้ความส าคัญกับสมรรถนะบุคลากรขององค์การแล้ว ยังให้ความส าคัญในเรื่องการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ด้านบุคลากรด้วย ซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่า 

ทั้งนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอน
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุบุคคลที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงาน การจัดการด้านต าแหน่งงาน การให้การฝึกอบรมและพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ งานสวัสดิการ งานระเบียบ
วินัย และแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนจะน าเฉพาะองค์ประกอบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงมาใช้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ ดังนี้ 

๒.๑.๑  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
ทั้งนี้ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากท้ัง

สองหน้าที่นี้จะมีความส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์การในอนาคต หากองค์การสามารถสรรหาและคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และ
                                                 
๑ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน,์ การจัดการทรัพยากรบคุคล, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั), ๒๕๔๑. 



๖ 

ประสบการณ์ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในหน้าที่งานที่ต้องการได้ก็จะส่งผลให้องค์การมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานสูง ในทางตรงกันข้ามหากองค์การไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมให้
เข้าร่วมงานได้แล้ว โอกาสที่องค์การจะเกิดความผิดพลาดและความล้มเหลวในการด าเนินงานย่อมจะมี
มากเช่นกัน๒ 

๒.๑.๒  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
คุณภาพและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานขององค์การ เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้การ

บริหารงานขององค์การประสบผลส าเร็จ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย ์ โดยใช ้เป ็น เครื ่องม ือ ในการ เ พิ ่มพ ูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งนี้ แม้องค์การจะสามารถสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้เข้ามาร่วมงานได้แล้ว แต่โดยที่พัฒนาการทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องและนับวันจะยิ่งทวีความ
เข้มข้นขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ รอบข้างขององค์การ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้จะส่งผลลงมาถึง
รูปแบบและวิธีท างานของบุคลากรด้วย ดังนั้น องค์การจึงมีความจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

๒.๑.๓  ค่าตอบแทน 
การที่องค์การจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะและศักษภาพ

สูงให้อยู่ปฏิบัติงานให้แก่องค์การได้เป็นเวลานานอย่างทุ่มเทและมีขวัญก าลังใจ รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การนั้น องค์การจะต้องสามารถท าให้บุคลากรเหล่านี้ อยู่ร่วมท างานกับองค์การได้
อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนที่ดีถือเป็นสิ่งจูงใจและส่งเสริมความ
พึงพอใจในการท างานทีส่ าคัญต่อบุคลากร 

ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่องค์การให้กับบุคลากร เพ่ือตอบแทนการ
ท างาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรควรยึดหลักเหตุผล ความเสมอภาคและ
ความเหมาะสม โดยส่วนประกอบของค่าตอบแทนสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑) ค่าตอบแทนเนื่องมาจากความส าคัญของงาน ค่าตอบแทนในลักษณะนี้เป็นค่า
ตอนแทนตามปกติที่ให้แก่บุคลากร เนื่องจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 

๒) ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะให้แก่บุคลากร 
เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เช่น การให้เงินตอบแทนเมื่อ
สิ้นปี หรือเรียกว่า โบนัส 

๓) ผลประโยชน์อ่ืน เป็นผลประโยชน์พิเศษที่องค์การให้แก่บุคลากร เช่น ค่า
รักษาพยาบาลโอกาสในการเดินทางและปฏิบัติงานที่ส าคัญ เงินตอบแทนเมื่อลาออกจากงาน และ

                                                 
๒                                               (                           ๒ ๔ )       ๘๘. 



๗ 

เงินบ านาญเมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในการก าหนดค่าตอบแทน จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสภาพสังคม สภาวะ

เศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน เพ่ือให้การก าหนดค่าตอนแทนมีความเหมาะสม ในการดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การและมีความพึงพอใจ และทุ่มเทปฏิบัติงานให้แก่องค์การได้
ในระยะยาว รวมทั้ง ค่าตอบแทนที่ดีเพียงพอที่จะรักษาบุคลากรที่ดีไว้ไม่ให้ลาออกจากงานเมื่อ
มีหน่วยงานอ่ืนเสนอค่าตอบแทนที่ดีกว่า 

๒.๑.๔  สวัสดิการ 
องค์การมีหน้าที่จัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนอกเหนือจาก

เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที ่ควรปฏิบัติ เพื่อธ ารงรักษาและจูงใจบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับองค์การ ให้มีขวัญ ก าลังใจ และทุ่มเทให้กับองค์การ โดยสวัสดิการ
อาจมีความส าคัญในระดับเดียวกับเงินเดือนและค่าจ้าง เนื่องจากผลประโยชน์ที่บุคลากรได้รับในรูป
สวัสดิการจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ยังสร้างความรู้สึก
มั่นคงและภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การด้วย 

สวัสดิการโดยทั ่วไปประกอบด้วย การประกันสังคม กิจกรรมนันทนาการ 
วันหยุดประจ าปี วันลากิจ และวันลาป่วย กิจกรรมท่องเที่ยวและพักผ่อน เป็นต้น 

 
๒.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพแวดล้อมองค์การหรือหน่วยงาน ส าหรับจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก การวิเคราะห์ SWOT เกิดจากแนวคิดของ Albert S. Humphrey ในทศวรรษ ๑๙๖๐ เป็น
การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง 
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารองค์การ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การ ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้ นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์การธุรกิจ และจุดแข็ง 
จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์การมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์การ  

๒.๒.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก หมายถึง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
หรือปัจจัยภายในองค์การ คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และสิ่งแวดล้อม 
หรือปัจจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรคข้อจ ากัด (Threats) เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการด าเนินงานขององค์การ 

๒.๒.๒  จุดแข็ง หมายถึง สมรรถนะ หรือผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์การ หรือเป็นข้อได้เปรียบในการด าเนินงาน หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์การ
สามารถท าได้ดี ซึ่งจะใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

๒.๒.๓  จุดอ่อน หมายถึง สมรรถนะ หรือความสามารถ หรือผลกระทบทางด้านลบ
จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ หรือข้อเสียเปรียบขององค์การที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์



๘ 

ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์การที่ไม่ดี หรือไม่สามารถ
กระท าได้ดี ซึ่งเป็นส่วนที่องค์การต้องแก้ไข ปรับปรุง หรืออาจต้องงดเว้นหากไม่สามารถแก้ไขได้ 

๒.๒.๔  โอกาส หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
องค์การ หรือหมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลด้านบวกต่อกา ร
ด าเนินกิจกรรมขององค์การ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยประโยชน์จากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลด้านบวก 

๒.๒.๕  อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือขัดขวาง หรือส่งผลเสียต่อการ
ท างานขององค์การ ซึ่งจะเป็นปัญหาหรือวิกฤตท่ีจะบั่นทอนไม่ให้องค์การบรรลุเป้าหมายโดยสะดวก๓  

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมเรียกว่า TOWS Matrix โดยน า
เครื่องมือนี้มาใช้วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุ  
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้  

๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือหาข้อได้เปรียบและโอกาส ที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์เชิงรุก 

๒) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
เนื่องจากแม้องค์การจะมีจุดแข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นข้อจ ากัดที่องค์การ
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งองค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอก
ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านลบมากนัก 

๓) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมี
อยู่ได ้

๔) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ 
เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็น
กลยุทธ์ที่ใช้หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม๔ 

 
๒.๓  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาท่ีใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
๒.๓.๑  เรื่อง การปรับปรุงการบริหารราชการกระทรวงการต่างประเทศ : ข้อเสนอแนะ

                                                 
๓ จิตเกษม ตัณฑศิริ, การบูรณาการความร่วมมืออย่างมีเอกภาพระหว่างหน่วยงานไทยในการให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย, หลักสูตร นบท. รุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๕๕, หน้า 
๑๙.  
๔ นภัสพร ภัทรีชวาล, การบริหารจดัการส านักงานหนังสือเดินทางกรณีศึกษาส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวปิ่น
เกล้า, หลักสูตร นบท. รุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๕๕, หน้า ๑๐ – ๑๑. 



๙ 

จากการศึกษามุมมองจากบุคลากรระดับปฏิบัติ ซึ่งจัดท าโดยนายจักรกฤติ กระจายวงศ์ นักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จากสถานการณ์ภายนอกประทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยที่มีผู้เล่นบทบาทด้านต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมาก ได้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ โดยบุคลากรระดับปฏิบัติของ
กระทรวงฯ วิจารณ์ว่าบุคลากรมีความเหนื่อยล้าและคับข้องใจจากสาเหตุการบริหารงานของ
กระทรวงฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาประเด็นดังกล่าว
จากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดหลัก คือ ๑) ทฤษฎีเรื่องความเครียดในการท างาน ๒) กฎ
เรื่องแรงจูงใจ และ ๓) แนวคิดเรื่องความหลงใหลในการท างาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคที่
ส าคัญ คือ (๑) บุคลากรในระดับปฏิบัติมีความเครียดอันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับเรื่องการบริหารในล าดับต้นๆ (๒) ผู้บริหารไม่ใช้เครื่องมือการบริหารให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
และขาดความต่อเนื่องในการบริหาร (๓) ขาดการวางแผนการบริหารงานบุคคลในภาพรวม การสร้าง
พันธกิจ และการสร้างค่านิยมที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งผลเสียท าให้เกิดความเครียด และมีผลลบต่อ
ความพึงพอใจและความหลงใหลมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ส าหรับผลการศึกษาในด้านบวกพบว่า ผู้บริหารกระทรวงฯ มีความตั้งใจที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในระดับปฏิบัติ รวมทั้ง บุคลากรของกระทรวงฯ มีทักษะในการท างาน
ที่ดี ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารกระทรวงฯ 
โดยเสนอให้น าเครื่องมือการบริหารบุคคลที่ส าคัญมาปรับใช้ คือ ๑) การสรรหาบุคลากร ๒) การรักษา
และพัฒนาบุคลากร และ ๓) การให้บุคลากรออกจากงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ 

สรุปว่า แม้บุคลากรระดับปฏิบัติของกระทรวงฯ จะเห็นว่าการบริหารงานของ
กระทรวงฯ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่กระทรวงฯ ก็มีปัจจัยส่งเสริมหรือจุดแข็งเพียงพอต่อการ
ปรับตัวให้เป็นองค์การที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่สามารถ
ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้มาร่วมงานได้ เพียงแต่ผู้บริหารของกระทรวงฯ จะต้องให้ความส าคัญ
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงฯ มากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
ไม่ยาก 

๒.๓.๒  เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลคน
ไทยในต่างประเทศ ซึ่งจัดท า โดย นางสิริพร ภาณุพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 
๑ (ปี พ.ศ.๒๕๕๒) 

เป็นการศึกษาปัญหาและประมวลประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
กระทรวงการต่างประเทศมากว่า ๓๐ ปี โดยเฉพาะในช่วงที่ท าหน้าที่เป็นรองหัวหน้าส านักงานของสถาน
เอกอัครราชทูตสองแห่ง โดยก ากับดูแลและกลั่นกรองงานด้านวิชาการและบริหารของสถาน
เอกอัครราชทูตพบว่า งานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สารนิเทศ และพิธีการทูต ได้ด าเนินไปตามปกติไม่
ค่อยพบปัญหารุนแรงในเนื้อหาและการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น
ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมให้มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในระดับดี แต่งาน
บริการด้านกงสุลและงานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นงานบริการและแก้ไขปัญหาที่ผู้



๑๐ 

ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ และแม่นย าในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งของไทยและของประเทศที่ประจ าการ 
รวมทั้งเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับประชาชน ฉะนั้นความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจน
ทัศนคติ และบุคลิกที่เหมาะสมกับงานที่ต้องมีจิตใจที่จะรับใช้ (service mind) ของบุคลากร จึงมี
ความส าคัญและละเอียดอ่อนที่จะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์การ คือ กระทรวงการ
ต่างประเทศ   

ในการศึกษาประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุคคลแนวใหม่มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ รวมทั้งใช้
การสัมภาษณ์บุคคลประกอบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

๑) การบริการประชาชนด้านกงสุลมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ปัญหา
ที่มีอยู่จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรผู้ปฏิบัติ เช่น มีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกัน ขาดความรู้ ขาดความแม่นย า
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ไม่มีจิตใจที่จะรับใช้ ในขณะที่ความคาดหวังของประชาชนต่อบริการภาครัฐมีมากขึ้น 

๒) ควรเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีบุคลิกเหมาะสมกับงาน และทัศนคติที่ดี ใน
การปฏิบัติหน้าที่ (put the right man on the right job)  

๓) ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกอบรม ความรู้ ความช านาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ การ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน ตลอดจนความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่จ าเป็น และปรับ
ทัศนคติ และวัฒนธรรมการท างานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

๒.๓.๓ เรื่อง การจัดการทรัพยากรบริหาร เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อประเทศที่เป็น
ตลาดใหม่ในยุโรป ซึ่งจัดท าโดยนางสาวพาชื่น พรมงคล นักศึกษาหลักสูตรบริหารการทูตรุ่นที่ ๑ 
(ป ีพ.ศ. ๒๕๕๒)  

นโยบายต่างประเทศของไทยได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินยุทธศาสตร์เชิง
รุกทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น แต่พบว่าในทางปฏิบัติการด าเนินงานด้านนี้ของกระทรวงฯ ยัง
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศตลาดใหม่ 
ซึ่งจะต้องด าเนินการเชิงรุกและริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ต่างจากประเทศที่เป็นตลาดดั้งเดิม 

ทั้งนี้ ในการศึกษาประเด็นดังกล่าวผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดหลากหลายเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ อาทิ แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แนวคิด
ว่าด้วยคนท างานที่มีภูมิรู้ (Knowledge Worker) แนวคิดทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และ
กรณี (Contingency Theory) แนวคิดการประเมินผลเชิงดุลยภาพหรือการประเมินองค์การแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) และ แนวคิดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แนวคิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการจากภายนอก
องค์การ (Outsourcing) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

โดยผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคที ่ท าให้การด าเนินงานในการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ไทยในตลาดใหม่ในยุโรปไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร เกิดจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 

๑)  การขาดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดใหม่ 
๒)  บุคลากรขาดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศที่ตนรับผิดชอบ อันมีสาเหตุ

มาจากการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรบ่อยครั้ง ปัญหางานล้นมือท าให้ไม่มีเวลาเหลือพอที่จะท างานด้าน



๑๑ 

ยุทธศาสตร์รวมทั้ง การขาดระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๓)  การขาดความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ และการจัดท าโครงการเพ่ือแปลง

ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ 
๔) การขาดการถ่ายทอดความรู้และการมีฐานข้อมูลที่ดีและเพียงพอในการ

วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการท างานเชิงรุกทางด้านเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้  ผู ้ศ ึกษาได ้เสนอแนะแนวนโยบายในการปรับปร ุงประสิทธ ิภาพการ

ด าเนินงานด้านนี ้หลายประการ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากรได้เสนอแนะให้
กระทรวงฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมอบหมายให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ว
โรปการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๔  สรุปกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะได้น าแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) มาใช้ท าการศึกษาและอธิบายสภาพการบริการงาน
บุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาหรือ
อุปสรรค โอกาส รวมทั้ง จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ผ่านมา
ว่าเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดีและมีประสิทธิภาพเพียงใด รวมทั้ง ยัง
เหมาะสมต่อสภาพงานในปัจจุบันและอนาคตที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีนโยบายและภารกิจในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ มีจุดที่สมควรจะต้องได้รับการแก้ไขในจุดใดบ้าง หรืออย่างน้อย
เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหา/ข้อจ ากัดในการบริหารงานบุคคลส่งผลกระทบต่อการผลักดันภารกิจของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ นอกจากนั้น ผู้ศึกษาจะใช้การสัมภาษณ์บุคคล (นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๕) ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานราชการไทยในต่างประเทศ มาเป็น
ข้อมูลศึกษาประกอบเพ่ือคัดเลือกหาแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ถูกต้องต่องานและพร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
เข้ามาร่วมงาน โดยได้ค่าตอบแทนต่างๆ และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อด ารงชีวิตที่ดีได้ นอกจากนั้น       
ผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษาถึงสภาพการท างานร่วมกันของทีมประเทศไทยในเมืองมุมไบ โดยจะเน้น
การพิจารณาเรื่องการร่วมท างานกันแบบบูรณาการ ทั้งในระดับการวางแผน การ ประสานงานและ
ด าเนินภารกิจและกิจกรรมที่สอดคล้อง และมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

  



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป้าหมายและภารกิจในการส่งเสริมผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของไทย

ในเขตอาณาใน ๔ รัฐทางภาคตะวันตกของอินเดีย อันประกอบด้วย ผลประโยชน์ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศาสนา และงานด้าน
กงสุล ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองดูแลและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในรัฐในเขตอาณาด้วย ซึ่งใน
การด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้องต่องานและทุ่มเทให้แก่งาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยดังกล่าว 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๔ คน ประกอบด้วยข้าราชการจาก
กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน ๖ คน และลูกจ้างท้องถิ่น ๘ คน ซึ่งจ านวนบุคลากรทั้งจาก
กระทรวงการต่างประเทศและลูกจ้างท้องถิ่นดังกล่าวนับว่ามีความเหมาะสมต่อการด าเนินภารกิจ
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ปัจจุบันสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป้าหมายที่จะใช้
ประโยชน์จากศักยภาพด้านเศรษฐกิจของอินเดียที่มีอยู่อย่างมหาศาลจากการเติบโตทาง เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของอินเดียอย่างรวดเร็วในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สถานกงสุล
ใหญ่ฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานและกลยุทธ์ให้มีลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในทุกมิติแห่ง
ความสัมพันธ์ โดยได้เพิ่มการด าเนินโครงการและกิจกรรมในแต่ละด้านของความสัมพันธ์ให้มี
หลากหลายและจ านวนครั้งมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนของอินเดียและเผยแพร่ในเว็บไซต์ การจัดงานส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมไทยร่วมกับ
ทีมประเทศไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทย อาทิ การเปิดหลักสูตรสอนท าอาหารไทย
ในสถาบันสอนท าอาหารของอินเดียและการจัดเทศกาลอาหารไทย การส่งเสริมความร่วมมือ
ในด้านพุทธศาสนาระหว่างไทยกับรัฐต่างๆของอินเดียในภาคตะวันตก เพิ่มการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียที่จะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจที่ประเทศไทย อาทิ 
การว่า จ้างให้บริษัทเอกชนอินเดียเป็นผู้รับค าร้องขอรับการตรวจลงตรา (outsourcing) ซึ่งได้มี
การเปิดศูนย์ Visa Centres จ านวน ๕ แห่งใน ๔ รัฐ ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ประกอบด้วย รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศและรัฐกัว รวมทั้ง การให้ความคุ้มครองดูแล
และช่วยเหลือคนไทยในลักษณะเชิงรุก โดยการจัดกงสุลสัญจรไปรัฐต่างๆ ในเขตอาณาของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ เป็นระยะๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนไทยในด้านหลังสือเดินทางและงานทะเบียน
ราษฎร์ ตลอดจนขณะนี้ ปริมาณงานด้านพิธีการทูตของสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
การที่มีคณะจากประเทศไทยไปเยือนเมืองมุมไบและรัฐในเขตอาณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ เพื่อให้ในการด าเนินภารกิจดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจ าเป็นที่ จะต้องมี



๑๓ 

บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายและพร้อมที่จะปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายและสภาพแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลา 

ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ศ ึกษาได้ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) มาท าการศึกษา เพื่อให้การศึกษาสามารถตอบสมมติฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแยก
การศึกษาบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ออกเป็นสองกลุ ่ม คือ เจ้าหน้าที ่จากกระทรวงการ
ต่างประเทศกลุ่มหนึ่งและลูกจ้างท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกัน และบุคลากรทั้งสองกลุ่มก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ จากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

 
๓.๑  บุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ 

๓.๑.๑  จุดแข็ง  
๑)  การศึกษาและประสบการณ์ 

บุคลากรด้านการทูตของกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดเป็นผู้ที ่ได้รับ
การศึกษาที่ดี โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือก
ให้มาประจ าการที ่สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตในสาขา
สังคมศาสตร์ (ยกเว้นเจ้าหน้าที่คลังที่จบการศึกษาในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั ้นสูงหรือ
ปริญญาตรีด้านการเงินและบัญชี)  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ ซึ ่งจากพื้นฐานการศึกษาที ่ด ีด ังกล่าว ท าให้บ ุคลากรเหล่านี ้มีความรู ้ในการ
ปฏิบัติงานที่ดี สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ท างานได้หลากหลายประเภท และมีความสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการท างานและเทคโนโลยีได้ดี และหลายคนมีความริเริ่มใน
งานที่ด ี

๒)  ประสบการณ์ท างาน 
ข้าราชการอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศมีประสบการณ์ท างานที่

หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้าส านักงานและรองหัวหน้าส านักงาน เนื่องจากมี
ประสบการณ์ท างานในหลายกรมและกองในกระทรวงการต่างประเทศและเคยผ่านการ
ประจ าการในหลายประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา 
ดูงาน การเจรจา และ การถวายการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนข้าราชการในระดับปฏิบัติงาน
จะได้รับการฝึกงานในหลายกรมและกอง อีกทั้งยังมีโอกาสได้ท างานหมุนเวียนในกรมและกองต่างๆ 
อย่างน้อย ๒ หน่วยงานก่อนที่จะออกประจ าการในครั้งแรกด้วย ดังนั้น ข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศที่ประจ าการในต่างประเทศ จึงเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ในงานหลากหลาย
พอสมควร ซึ่งการมีประสบการณ์ที่หลากหลายท าให้สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและปรับตัวได้ดีต่อ
สภาพแวดล้อมของประเทศที่ประจ าการและงานในความรับผิดชอบ คงมีแต่การหาประสบการณ์
เพ่ิมข้ึนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่านั้น ซึ่งก็จะได้รับการแนะน าจากผู้บังคับบัญชา 

๓)  ความรู้และทักษะทางด้านภาษา 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะใน

ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีหรือดีเยี่ยม เนื่องจากระบบการคัดเลือกข้าราชการของกระทรวงการ
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ต่างประเทศได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารกับคนชาติในประเทศ
ที่ประจ าการ รวมถึงชาวต่างชาติและคณะทูตและคณะกงสุลด้วยกัน นอกจากนั้น ข้าราชการ
หลายคนมีความรู้และทักษะในภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
อาทิ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน จนสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งยิ่งจะท าให้มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วย 

๔)  ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ประจ าการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีขวัญ

และก าลังใจในการท างานค่อนข้างดี เนื ่องจากสถานที ่ท างานอยู ่ในเขตที ่มีความเจริญ การ
คมนาคมสะดวกและปลอดภัย รวมทั้ง ได้ค่าตอบแทนในรูปเงินเพิ่มพิเศษส าหรับข้าราชการที่
ประจ าการในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) ในอัตราที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพในประเทศอินเดีย อีกทั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังได้ก าหนดเพดานค่าเช่าบ้านพักให้แก่ข้าราชการในอัตราที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการหาเช่าบ้านพักที่ดีได้ นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหาสวัสดิการอ่ืนๆ ให้แก่
ข้าราชการตามที่ระเบียบราชการจะอ านวยให้ได้ ซึ ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมและการสันทนาการร่วมกัน เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกันของบุคลากร  

๕)  ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติงานมี

ความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างดี ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
อย่างมาก โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างคล่องตัว โดย
ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดท าเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค (Facebook) ของตนเอง เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แก่สาธารณชนทราบ รวมทั้ง ได้มีการน าเสนอข้อมูลและสถิติ
การค้าและการลงทุน กฎระเบียบต่างๆ ของอินเดีย ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย
ที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านงานทะเบียนราษฎร์และหนังสือเดินทาง 
รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ชาวอินเดียในเรื่องการขอรับการตรวจลงตราด้วย ทั้งนี้ ข้าราชการจ าเป็นที่
จะต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเพียงพอต่อการป้อนข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๑.๒  จุดอ่อน 
๑)  ระบบการสับเปลี่ยนข้าราชการ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้เมืองมุมไบอยู่ใน
บัญชีรายชื่อเมืองที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากล าบากหรือไม่ปลอดภัย (Hardship Posts) จนกระทั้ง
เมืองมุมไบได้ถูกถอนจากบัญชีรายชื่อเมืองที่มีสภาพการณ์พิเศษดังกล่าวเมื่อไม่นานนี้ ทั้งนี้ ในช่วงที่
เมืองมุมไบถูกจัดให้อยู่ในบัญชีเมืองที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากล าบากและไม่ปลอดภัย ข้าราชการใน
ระดับปฏิบัติงานสามารถเลือกอยู่ประจ าการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้วาระละ ๒ ปี แทนที่จะเป็น ๔ ปี 
เหมือนกับการประจ าการในเมืองหรือประเทศที่มีสภาพความเป็นอยู ่ตามปกติ โดยเมื ่อครบ
ก าหนด ๒ ปีแล้ว ข้าราชการระดับปฏิบัติสามารถขอเลือกอยู่ต่อได้อีก ๑ ปี หรือ ๒ ปี แล้วแต่ความ
สมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่ข้าราชการระดับปฏิบัติจะเลือกพ้นหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานมาครบ ๒ ปี โดยไม่ขอ
อยู่ต่อ ทั้งนี้ การทีข่้าราชการเลือกอยู่ประจ าการเป็นระยะเวลาสั้นเพียง ๒ ปี ท าให้มีเวลาน้อยไป
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ที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในระยะเวลา ๒ ปีแรก เป็นช่วงที่เรียนรู้งานและเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประเทศที่ประจ าการ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่เมื่อมีความ
พร้อมทุกด้านที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลแล้วกลับเลือกที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ยิ่งไปกว่านั้น หากข้าราชการก าหนดใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะ
อยู่ประจ าการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพียงระยะเวลา ๒ ปี ก็จะท าให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเทศและเมืองที่ตนประจ าการอยู ่เท่าที ่ควร รวมถึงขาดความกระตือรือร้นในการสร้าง
เครือข่ายกับคนท้องถิ่นเพื่อการติดต่อประสานงานด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ได้ผล อีกทั้งการก าหนดเป้าหมายงานที่ต้องการความต่อเนื่องในระยะยาวก็อาจ
ถูกตัดให้สั้นลง เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ตนประจ าการด้วย 

๒)  ทัศนคติต่อประเทศท่ีประจ าการ 
โดยที่สภาพความเป็นอยู่ของประเทศอินเดียในหลายด้านยังไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขาดสุขนามัย ความสกปกและเชื้อโรคต่างๆ ยังมีให้เห็นอยู่
อย่างปกติในชีวิต ประจ าวัน แม้แต่ในเมืองมุมไบที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของอินเดีย 
นอกจากนั้น อินเดียยังขาดแคลนสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยู่อีกมากท า
ให้ชีว ิตความเป็นอยู ่ของข้า ราชการ ไม่สะดวกสบาย เท่าที ่ค ว ร  รวมทั ้ ง  การที ่อิน เดียมี
ประชากรที่หนาแน่นท าให้รู้สึกแออัด ชุลมุนวุ่นวายหาความสงบได้ยากหากไม่คุ้นเคยจริงๆ จาก
สภาพการดังกล่าว ท าให้ข้าราชการส่วนหนึ่งมีทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศอินเดียและไม่มี
ความสุขเท่าที่ควรที่จะอยู่ปฏิบัติงานในอินเดีย ซึ่งทัศนคติดังกล่าวค่อนข้างเป็นเรื่องปกติในหมู่คน
ไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมุมไบโดยทั่วไปด้วย จากทัศนคติดังกล่าว ได้มีผลต่อ
ความกระตือรือร้นของข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ บางส่วนต่อการออกไปแสวงหาการติดต่อสร้าง
สัมพันธ์หรือหาโอกาสและชี ้ช่องทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย หรือเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
ประเทศอินเดียและรัฐในเขตอาณาที่ตนรับผิดชอบดูแลอยู่ให้ลึกซึ้ง อันจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การผลักดันภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

 ๓) การขาดความรู้ภาษาท้องถิ่น 
ในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ หากข้าราชการที่ไปประจ าการในประเทศใด

สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้ดี ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจประเทศที่ตนไปประจ าการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูงเมื่อสามารถสื่อสารกับประชาชนท้องถิ่นได้โดยตรง เท่าที่
ผ ่านมา ข้าราชการที่ประจ าการอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีผู้ ใดที่สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้  
เนื่องจากเห็นว่า ประเทศอินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอีกหนึ่งภาษาอยู่แล้ว ซึ ่ง ใน
ข้อ เท็จ จร ิงคนอิน เ ด ียที ่ ได ้ร ับการศึกษาที ่ใช ้ภาษาอังกฤษเป็นสื ่อในการสอนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ด ีทั ้งในภาษาพูดและภาษาเขียน อย่างไรก็ตาม คนอินเดียที ่ไม ่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้เลยหรือใช้ได้น้อยมากยังมีอีกจ านวนมาก ซึ่งการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ข้าราชการจะต้องพึ่งพาลูกจ้างท้องถิ่นให้ช่วยเหลือ ยิ่งกว่านั้น แม้การติดต่อกับชาวอินเดียที่
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก ็อาจต้องติดต่อผ่านลูกจ้างท้องถิ ่นในบางกรณี เนื ่องจากคนอินเดียที ่มี
การศึกษาดีบางครั้งการพูดภาษาอังกฤษจะใช้ส านวนและส าเนียงของตนเอง ซึ่งเข้าใจได้ยากมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ ทางโทรศัพท์ ดังนั้น ใน
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แง่นี้ข้าราชการอาจต้องพ่ึงพาลูกจ้างท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานกับชาวอินเดียค่อนข้างมาก 
๓.๑.๓  โอกาส 

ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมอินเดีย 
ภายหลังจากที่อินเดียได้เริ่มด าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ 

เศรษฐกิจอินเดียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในบางช่วงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ
อินเดียได้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๘ – ๙ ต่อปี ติดต่อกันหลายปี โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวจะเป็นรองก็แต่เฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น และแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลก
เผชิญกับภาวะถอดถอยจากวิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (subprime) ที่มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๐๙ เศรษฐกิจอินเดียก็ยังสามารถขยายตัวได้ดีแม้จะมีอัตราชะลอตัวลง
บ้าง แต่อัตราการขยายตัวก็ยังสูงในระดับต้นๆ ของโลก ซึ่งการที่เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวอย่าง
มากภายหลังการปฏิรูปท าให้ปัจจุบันเศรษฐกิจของอินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ของเอเชียรอง
จากจีน และญี่ปุ่น และใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของโลก 

ทั้งนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียด้วย โดยได้เกิดคนชั้นกลางขึ้นอย่างมากในสังคมอินเดีย ซึ่งคาดว่า 
ขณะนี้ อินเดียมีคนชั้นกลางที่มีก าลังซื้ออยู่สูงประมาณ ๓๐๐ ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นจ านวนที่มหาศาล 
ในช่วงนี้เอง ที่อินเดียมีความต้องการสิ่งต่างๆ มากมายเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และสังคม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนชั้นกลางอินเดียไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เช่น ถนน ระบบราง ท่าเรือ โรงงานก าเนิดไฟฟ้า (อินเดียขาดแคลนไฟฟ้าอย่างมาก) 
สนามบินตามหัวเมืองหลักของประเทศ รวมทั้งระบบโลจีสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านสังคมก็มี
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วเช่นกัน โดยขณะนี้คนชั้นกลางอินเดียนิยมการใช้ชีวิตที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
โดยมีการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมาก นิยมสินค้าหรูที่มีแบรนด์เนม เริ่มมีความ
นิยมใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเช่นสังคมตะวันตกและประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ท าให้ชาวอินเดีย
เหล่านี้ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านพักและอพาร์ทเม้นท์ที่ทั นสมัย 
และในช่วงนี้ได้เกิด ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แหล่งสันทนาการและการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวและก าลังซื้อที่มีมากขึ้น ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ ได้ก่อให้เกิดโอกาสทั้งแก่ อินเดียและต่างประเทศที่จะ
แสวงหาความร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งในบรรยากาศดังกล่าว ประเทศไทยได้
ก าหนดให้อินเดียเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการเพ่ิมมูลค่าการค้าและการกระจายชนิดของสินค้าที่ส่งออกและน าเข้าระหว่างกัน 
การขยายโอกาสในการลงทุนสองฝ่าย โดยขณะนี้ธุรกิจของไทยได้ไปลงทุนในอินเดียแล้วในหลาย
กิจการ ที่ส าคัญ คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงไก่ในแบบการ
เลี้ยงปศุสัตว์ที่มีสัญญาระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อ (contract farming) ในหลายรัฐของอินเดีย 
บริษัทอิตาเลี่ยนไทยไปลงทุนรับสัมปทานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้แก่อินเดีย เช่น 
สนามบิน เขื่อน ทางหลวง ถนน และสะพาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ไปลงทุนเปิดบริษัทขาย
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและสุขภัณฑ์บ้าน บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด ไปจัดท าโครงการสร้างบ้าน
จัดสรรขายที่อินเดีย รวมทั้ง บริษัท Absolute Hotel Services ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท



๑๗ 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (BTS) ที่ไปรับงานบริหารโรงแรม ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมในอินเดียที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ มีอยู่จ านวน ๖ แห่ง เป็นต้น นอกจากนั้น การลงทุนของไทยยัง
ขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของอินเดียด้วย ทั้งนี้ การที่คนอินเดียมีก าลังซื้อ
เพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวอินเดีย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวอินเดียมา
ท่องเที่ยวไทยสูงถึง ๑ ล้านคน โดยประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวอินเดียนิยมเดินทาง
มาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งในช่วงดังกล่าวสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การตรวจลงตราแก่
ชาวอินเดียมากถึงประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ฉบับ  

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายความ
ร่วมมือกับอินเดียและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศที่จะได้ก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมใน
การผลักดันขยายผลประโยชน์ของไทยในอินเดีย ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้สร้าง
เครือข่ายการติดต่อกับภาครัฐและเอกชนอินเดีย รวมทั้งได้เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและหลากหลายยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งนับเป็นการพัฒนาทักษะการท างานที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง 

๓.๑.๔  อุปสรรค 
๑)  กฎระเบียบของอินเดีย 

ที่ผ่านมา กฎระเบียบในด้านต่างๆ ของอินเดียมีค่อนข้างมากและหลาย
กฎระเบียบก็ยังไม่ชัดเจน เป็นช่องว่างให้เกิดการตีความของผู้ควบคุมกฎระเบียบ ซึ่งความไม่ชัดเจน
ดังกล่าวได้ท าให้การติดต่อกับหน่วยงานราชการของอินเดียในบางโอกาสมีความยากล าบาก 
นอกจากนั้น การติดต่อราชการยังมีขั้นตอนมาก ซึ่งท าให้การด าเนินงานที่จ า เป็นต้องติดต่อผ่าน
หน่วยงานราชการอินเดียแม้ในเรื่องที่ไม่มีความส าคัญเท่าใดกลับต้องเสียเวลาพอสมควร ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มา อินเดียมีนโยบายที่ค่อนข้างกีดกันการค้าและการลงทุน เพ่ือปกป้องผู้ประกอบการท้องถิ่นจากการ
แข่งขันจากภายนอก ท าให้เกิดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการเพ่ิมมูลค่าการค้าและการ
ลงทุนของผู้ประกอบการ และนักลงทุนจากไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากในการติดต่อประสานงานหรือหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเอกชนดังกล่าว และแม้
ขณะนี้อินเดียจะเริ่มปฏิรูปด้านต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของต่างชาติเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็
ตาม เช่นเมื่อไม่นานมานี้ ได้เปิดเสรีในธุรกิจค้าปลีกประเภทหลายตราสินค้า (multi brand retail) 
ให้แก่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ แต่ก็ยังตั้งเงื่อนไขที่ท าให้นักลงทุน
ต่างชาติต้องลังเลใจที่จะเข้าไปลงทุน เช่น มีข้อก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้เฉพาะเมืองที่มี
ประชากรตั้งแต่ ๑ ล้านคนขึ้นไป และการลงทุนร้อยละ ๕๐ จะต้องเป็นการลงทุนในด้านโลจีสติกส์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคลังสินค้า ห้องเย็น ระบบการขนส่งสินค้า เป็นต้น รวมทั้งมีข้อก าหนดให้
ต้องจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าระดับกลางและระดับเล็กของท้องถิ่นในอัตราร้อยละ ๓๐ ด้วย ซึ่ง
เงื่อนไขดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ประเด็นนี้นับเป็นตัวอย่างที่
อินเดียยังมีความไม่ชัดเจนในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ทั้งที่เห็นประโยชน์ใน
ด้านนี้ แต่การด าเนินการต้องเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือไม่ให้ได้รับการต่อต้านจากประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านคอยตรวจสอบและยุยงให้ประชาชนคัดค้านนโยบาย



๑๘ 

ต่างๆ ของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง 
๒)  การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค 

การที่เศรษฐกิจอินเดียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนอย่างมาก รวมทั้งได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ทันต่อการขยายตัวในทุกด้าน ท าให้เกิดความ
ขาดแคลน ก่อให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ เช่น มีสภาพรถติดอย่าง
มากในชั่วโมงเร่งรัด การขาดแคลนน้ าจึงต้องใช้อย่างประหยัด ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอและมีไฟฟ้าดับ
ครั้งละหลายชั่วโมง แต่ในเมืองมุมไบเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่เมืองอ่ืนๆ ของอินเดียได้รับผลกระทบจนมี
ช่วงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไปหลายชั่วโมงในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจที่
ส าคัญ การขาดแคลนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ พอสมควร รวมทั้งเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการไทยในอินเดียที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ด้วย 

 
๓.๒  ลูกจ้างท้องถิ่น 

๓.๒.๑  จุดแข็ง 
๑)  ประสบการณ์การท างาน 

ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ เกือบทั้งหมดอยู่ปฏิบัติงานกับสถาน
กงสุลใหญ่ฯ มาอย่างยาวนาน ประมาณ ๘ – ๑๐ ปี ซึ่งท าใหม้ีความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านกงสุล ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการตรวจลงตราและการให้
ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทย ซึ่งงานในลักษณะนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความช านาญจากการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง จนทราบระเบียบกฎเกณฑ์เป็น
อย่างดี นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีลูกจ้างท้องถิ่นที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ ๑ คน ซึ่ง
มีความรู้ความสามารถมากในระดับช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของอินเดีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวสูง อีกทั้งมีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งในภาษาอินเดียและ
ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นก าลังส าคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสามารถปฏิบัติงานได้
หลากหลายลักษณะ ส่วนคนขับรถยนต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ๒ คน ก็อยู่ปฏิบัติงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ 
มาคนละกว่า ๑๐ ปี มีความช านาญเส้นทางเป็นอย่างดี สามารถไว้วางใจในประสบการณ์การขับรถ
และมีความรับผิดในงานดีมาก 

๒)  ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีความจงรักภักดีต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ 

อย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ปฏิบัติงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มาเป็นเวลานาน มีความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเป้าหมายภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี มีความผูกพันกับ
สถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีความผูกพันต่อประเทศไทยพร้อมที่ทุ่มเทให้แก่งานเพ่ือ
การเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยในอินเดีย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การที่ลูกจ้างท้องถิ่นมีความจงรักภักดีดังกล่าว เนื่องจากได้รับการปฏิบัติ
ที่ดีจากเจ้าหน้าที่และได้รับความเอ้ืออาทรและให้ความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่าที่ระเบียบ



๑๙ 

จะเอ้ืออ านวยให้ 
๓)  ความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลูกจ้างท้องถิ่นมีข้อได้เปรียบในเรื่องความสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นของอินเดีย
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในรัฐมหาราษฎระที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งอยู่ นอกจากลูกจ้างท้องถิ่นจะต้องสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติได้แล้วยังต้องสามารถใช้ภาษามาราตีซึ่งเป็น
ภาษาที่ ใช้ โดยทั่ ว ไปในรัฐมหาราษฏระได้ด้วย ซึ่ งความรู้ ในด้านภาษาดังกล่าว ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอินเดียและวัฒนธรรมย่อยของรัฐฯ มีประโยชน์อย่างมากต่อการ
ด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างยิ่ง 

๔)  ความรู้จักพ้ืนที่และมีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
ลูกจ้างท้องถิ่นมีความรอบรู้และความคุ้นเคยในพ้ืนที่และมีเครือข่ายกับบุคคล

ในวงการต่างๆ ของพ้ืนที่ ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างเมื่อมีคณะผู้แทนจากประเทศไทยมาเยือนเมืองมุมไบ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมผลประโยชน์ด้านต่างๆ ของไทยที่เมืองมุมไบหรือรัฐในเขตอาณา คุณสมบัติ
ดังกล่าวของลูกจ้างท้องถิ่นในเรื่องนี้สามารถช่วยเหลือให้งานประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และใน
หลายโอกาสได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนงานเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือ
ช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความเร่งด่วนได้ด้วย 

๓.๒.๒ จุดอ่อน 
๑)  ความรู้ 

ลูกจ้างท้องถิ่นเกือบทั้งหมดมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพียง
เจ้าหน้าที่ล่ามคนเดียวที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ การที่ลูกจ้างท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
การศึกษาไม่สูงนัก  

เนื่องจากที่ผ่านมา อัตราเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ใน
ระดับต่ าไม่สามารถที่จะจัดหาลูกจ้างท้องถิ่นที่มีความรู้ระดับปริญญาได้หรือเมื่อหาได้ก็ไม่สามารถ
รักษาให้อยู่ปฏิบัติงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเวลานาน ประกอบกับในอดีตสถานกงสุลใหญ่ฯ ยัง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ในระดับปริญญาหลายคน ซึ่งลูกจ้างท้องถิ่นที่มี
วุฒิการศึกษาเพียงแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถช่วยงานได้พอสมควรแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้านการตรวจลงตราและงานกงสุลอ่ืนๆ ที่ส่วนใหญ่อาศัยความช านาญและละเอียดรอบ
ครอบเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยมี
เป้าหมายเชิงรุกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการส่งเสริมวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง งานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีลักษณะที่ต้องใช้ความรอบรู้ทางด้านวิชาการสูงขึ้น ดั งนั้น จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีลูกจ้างท้องถิ่นที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกจ้างท้องถิ่นท่ีต้องช่วยด าเนินกิจกรรมและข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการค้า รวมทั้งลูกจ้างที่ต้องช่วย
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และงานพิธีการทูต 

๒) ขวัญและก าลังใจ 
ปัจจุบันอัตราเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ก าหนดโดย

กระทรวงการคลังยังมีอัตราที่ค่อนข้างต่ ามาก โดยลูกจ้างท้องถิ่นที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้



๒๐ 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ ๑๖,๑๖๐ รูปีหรือเท่ากับประมาณ ๙,๖๐๐ บาท และลูกจ้างที่เป็นพนักงานขับรถมี
เงินเดือนขั้นต้น ๑๐,๔๐๐ รูปี หรือประมาณ ๖,๒๐๐ บาทเท่านั้น และมีค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ได้เงิน
โบนัสเท่ากับเงินเดือน ๑ เดือน และได้เงินค่าล่วงเวลาประมาณ ๓๐ บาทต่อชั่วโมง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้
รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและในกรณีเกษียณหรือลาออกจากงานเมื่อปฏิบัติงานมาหลายปีก็จะได้
ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวนหนึ่งแต่ไม่มาก ซึ่งไม่สามารถใช้ด ารงชีพได้จากเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 
จากปัญหาเงินเดือนและค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่ต่ านี้ ท าให้ลูกจ้างทั้งหมดของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ มีขวัญและก าลังใจไม่ดีนักในการอยู่ปฏิบัติงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เหตุผลที่ยังอยู่ได้นอกจาก
ความรักในงานและความผูกพันกับองค์การแล้ว ส าหรับลูกจ้างท้องถิ่นที่มีการศึกษาไม่ถึงระดับ
ปริญญาการจะหางานใหม่ที่มีความมั่งคงในอินเดียที่มีประชากรนับพันล้านคนมิใช่เป็นสิ่งที่ง่าย ส่วน
ลูกจ้างท้องถิ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทคนหนึ่ง ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่ดีเยี่ยมก็ไม่แน่ว่า
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสามารถรักษาบุคคลนี้ให้อยู่ท างานได้เป็นระยะเวลายาวนาน หากรายได้ไม่พอ
กับค่าครองชีพ หรือมีหน่วยงานอ่ืนมาซื้อตัวไป ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา อินเดียมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงมาก
เฉลี่ยร้อยละ ๘ – ๙ ต่อปี ซึ่งท าให้สินค้าต่างๆ มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ราคา
อสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าบ้านพักของเมืองมุมไบก็มีอัตราที่สูงมากแห่งหนึ่งในโลก ดังนั้น โอกาสที่
ลูกจ้างท้องถิ่นจะมีบ้านของตนเองจากเงินเดือน หรือแม้แต่การจะเช่าบ้านที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่
เป็นไปได ้

ยากนอกเสียจากได้มรดกตกทอดมา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ก็ได้พยายามช่วยเหลือลูกจ้างท้องถิ่นด้วยการขอปรับอัตราเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งก็ได้รับ
การปรับเพิ่มมาแล้วเมื่อปี ๒๕๕๕ แต่ก็เป็นการปรับเพ่ิมขึ้นไม่มาก และล่าสุดสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงนิวเดลี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ของไทยอีกสามแห่ง คือที่เมืองมุมไบ เมืองกัลกัตตาและเมืองเจน
ไน ได้ร่วมกันจัดท าค าขอเพ่ิมอัตราเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นของไทยในอินเดียขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว เพ่ือ
ช่วยเหลือให้ลูกจ้างท้องถิ่นสามารถด ารงชีพได้ รวมทั้งเพ่ือรักษาบุคลากรของหน่วยงานของไทยใน
อินเดียไว้ 

๓.๒.๓  โอกาส 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างท้องถิ่น

โดยรวม มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพียงแต่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายก าหนดเป้าหมายและภารกิจ
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอินเดียและรัฐในเขตอาณามากกว่า 
เนื่องจากเป็นตัวแทนของประเทศไทยโดยตรงและทราบถึงนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานเป็น
อย่างดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งรู้เขารู้เรามากกว่าย่อมสามารถก าหนดหรือระบุผลประโยชน์ของไทย 
รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ได้ดีกว่า 

๓.๒.๔  อุปสรรค 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของลูกจ้างท้องถิ่น

โดยรวม ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นข้อจ ากัดที่เจ้าหน้าที่จากกระทรวง
การต่างประเทศประสบ แต่ผลกระทบและอุปสรรคในแง่ลบต่อลูกจ้างท้องถิ่นอาจมีน้อยกว่า เนื่องจาก
ลูกจ้างท้องถิ่นเกิดและเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงมีความเคยชิน รับสภาพได้ และมี



๒๑ 

ความสามารถใช้เงื่อนไขลบให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานได้ดีกว่าด้วย อีกทั้งส่วนใหญ่เห็นว่า
สภาพแวดล้อมการต่างๆ ยิ่งนับวันก็ยิ่งได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับ 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สภาพรวมของงานบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าการใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มา
ท าการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ได้ให้ภาพที่ชัดเจนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของงานบริหารงานบุคคลและ
ตัวบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนทราบถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นปัจจัยแวดล้อม
ของการบริหารงานบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานและและการผลักดัน
ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ในขั้นต่อไปผู้ศึกษาจะได้ใช้แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องมาท าการศึกษาต่อเนื่องจากในส่วนที่แล้ว เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจประเด็น
การบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งใช้เป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปด้วย โดยการศึกษา
จะแยกบุคลากรออกเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกัน 

 
๓.๓  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  

๓.๓.๑ ข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ 
๑)  การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล 

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดี มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วย อย่างไรก็ตาม โดยที่ประเทศอินเดียมี
สภาพการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่ได้มาตรฐานในเรื่องความสะอาดและสุขนามั ย รวมถึง
ความแออัดจากการที่มีประชากรจ านวนมาก ตลอดจนความด้อยพัฒนาในบางด้าน ดังนั้น ในการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศมาปฏิบัติงานที่ประเทศอินเดียควรค านึงถึงความ
สมัครใจและเลือกบุคคลที่มีความชื่นชอบอินเดียมาประจ าการ ซึ่งจะท าให้สามารถปรับตัวรับสภาพ
และเงื่อนไขที่เป็นอยู่ของประเทศอินเดียได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข และพร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่
การเรียนรู้ประเทศอินเดียและแสวงหาการสร้างเครือข่ายกับคนท้องถิ่นเพ่ือผลักดันภารกิจของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ 

๒)  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
ก่อนออกประจ าการต่างประเทศเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจะได้รับ

การอบรมเป็นอย่างดี ทั้งความรู้ด้านต่างๆ ในประเทศและเมืองที่จะไปประจ าการ รวมทั้งความรู้และ
ทักษะในงานที่จะต้องไปปฏิบัติด้วย ตลอดทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียบพิธีทางการทูตและวิธีการปรับตัว
ในการท างาน และใช้ชีวิตในต่างแดน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนทักษะใน
ด้านภาษาท้องถิ่นในเมืองที่จะไปประจ าการด้วยแล้ว จะยิ่งเพ่ิมความคล่องตัวให้แก่เจ้าหน้าที่มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งจะท าให้มีความสุขยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตในประเทศที่ไปประจ าการ เนื่องจากสามารถ
สื่อสารกับคนท้องถิ่นได้หลากหลาย และเพ่ิมความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ได้ด้วย ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้ยิ่งจะท าให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อประเทศที่ไปประจ าการ 



๒๒ 

๓.๓.๒ ลูกจ้างท้องถิ่น 
๑)  การสรรหาและพัฒนาบุคคล 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังจ าเป็นที่จะต้องมีลูกจ้างท้องถิ่นที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยงานทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพ่ือหาลู่ทางและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการและ
นักลงทุนของไทย ทั้งนี้ ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ฯ มีลูกจ้างท้องถิ่นระดับปริญญาโทเพียง ๑ คน ซึ่งได้
ช่วยเหลืองานที่หลากหลาย แต่เป็นงานด้านพิธีการทูต สารนิเทศ และงานกงสุล เป็นส่วนใหญ่ แต่ยัง
ไม่ได้ช่วยด าเนินงานในด้านข้อมูลเศรษฐกิจเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ ซึ่งจากลักษณะและ
ขอบเขตของงานสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปัจจุบัน จ าเป็นที่จะต้องมีลูกจ้างท้องถิ่ นที่มีความรู้ในระดับ
ปริญญาช่วยงานด้านวิชาการเพ่ิมข้ึนอีก ๒ ต าแหน่ง  

๒) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
ปัจจุบันแม้ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีประสบการณ์ในงานที่

ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพ่ือให้
งานบรรลุผลส าเร็จ แต่โดยที่ลูกจ้างท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้ที่จ ากัดจึงสามารถรับงานได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น ดังนั้น การให้การอบรมและพัฒนาจึงมีความส าคัญเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของ
ลูกจ้างท้องถิ่นให้สามารถช่วย งานที่หลากหลายและที่มีความยากได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งลูกจ้างท้องถิ่นจ านวน
หนึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถฝึกฝนให้ช่วยงานด้านต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เพ่ิมขึ้น 
อาทิ งานด้านติดต่อกับหน่วยราชการและเอกชนของอินเดีย งานด้านสารนิเทศและเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย งานด้านพิธีการทูต อย่างไรก็ตาม ยังมีงานบางด้านที่จ าเป็นต้องรับบุคลากรใหม่เพ่ิมขึ้นดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

๓)  ค่าตอบแทน  
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนนับว่ามีความส าคัญที่สุดต่อขวัญและก าลังใจในการ

ท างานของลูกจ้างท้องถิ่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจุบัน อัตราเงินเดือนของลูกจ้างท้องถิ่นของสถาน
กงสุลใหญ่ฯ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพที่สูงในเมืองมุมไบ รวมทั้ง
การที่อินเดียมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากติดต่อกันหลายปี ในขณะที่การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ
ลูกจ้างท้องถิ่นมีไม่บ่อยนักประมาณ ๓ – ๕ ปี ต่อครั้ง ซึ่งเงินเดือนที่ได้รับการปรับใหม่ในแต่ละครั้งไม่
สามารถชดเชยกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงได้ ท าให้ลูกจ้างท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่
ยากล าบากขึ้น โดยไม่อยู่ในวิสัยที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้ ต้องเช่าอพาร์ทเม้นต์ราคาถูกหรืออาศัย
อยู่กับครอบครัวเดิม และการด าเนินชีวิตทั่วไปก็ต้องอยู่อย่างสมถะประหยัดรายจ่ายในทุกด้าน 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้พยายามหาทางช่วยเหลือโดยจ่ายเงินโบนัสเท่ากับเงินเดือน ๑ 
เดือน และจ่ายค่าท างานล่วงเวลาให้ตามชั่วโมงท่ีอยู่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครอง
ชีพของลูกจ้างได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถาน
กงสุลใหญ่ของไทยในอินเดียทั้ง ๓ แห่ง ก็ได้จัดท าค าเสนอขอให้กระกรวงการคลังพิจารณาปรับ
โครงสร้างเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นของไทยในอินเดียขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ด้วย เพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาในเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากจะมีผลต่อขวัญและก าลังใจของ



๒๓ 

ลูกจ้างท้องถิ่นแล้ว อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมยังมีความส าคัญและจ าเป็นหากสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ต้องการรับลูกจ้างท้องถิ่นท่ีมีความรู้ในระดับปริญญาเข้ามาท างานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอัตราค่าตอบแทน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนจะต้องสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ เพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานด้วย รวมถึงการรักษาคนเดิมที่มีประสิทธิภาพไว้กับ
องค์การ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจของอินเดียมีการเติบโตสูงติดต่อกันหลายปี ดังนั้น บริษัทเอกชนของ
อินเดียและต่างชาติในอินเดียจึงแข่งขันกันแย่งรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดีเข้าร่วมงาน โดย
ยินดีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรเหล่านี้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ ค่อนข้างมาก  

นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ควรศึกษา
กฎระเบียบด้านการประกันสังคม (Social Security) ของอินเดีย เพ่ือท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง
ท้องถิ่นให้ได้รับสวัสดิการในรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และได้รับเงิน
บ าเหน็จเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงานภายหลังจากที่ท างานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มาหลายปี 

๔)  สวัสดิการ 
การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรนับว่ามีความส าคัญต่อการสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างานของลูกจ้างท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พยายามจัดหาสวัสดิการให้แก่
ลูกจ้างมาโดยตลอดเท่าที่ระเบียบจะด าเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกจ้างท้องถิ่นเป็นระยะๆ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและพักผ่อนในต่างเมือง
ประจ าปี รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างท้องถิ่นได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปช่วยงานการจัดกิจกรรม
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในรัฐต่างๆ ในเขตอาณา เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของลูกจ้างและให้ได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการท างานด้วย ซึ่งลูกจ้างจะมีความรู้สึกที่ดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลืองาน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในอนาคต สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแนวคิดที่จะจัดให้ลูกจ้างท้องถิ่นได้มีโอกาสเดินทางมาดู
งานในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างท้องถิ่นท่ีช่วยเหลืองานทางด้านเศรษฐกิจ สารนิเทศ
และวัฒนธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจในประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยจัดให้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เมื่อ
มีการจัดคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอินเดียมาประชุมที่ประเทศไทย หรือร่วมมา
กับโครงการน าผู้สื่อข่าวอินเดียมาท าข่าวในประเทศไทย เป็นต้น 

จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยน าแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ท าการวิเคราะห์ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะช่วยในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและการด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
๓.๔  การสัมภาษณ์บุคคล 

ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานสุลใหญ่ฯ เพ่ือปรับปรุงงานในด้านนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานไทยอ่ืนๆ ในต่างประเทศประกอบ เพ่ือ
ประมวลประสบการณ์ของหน่วยงานเหล่านั้นมาเทียบเคียงเพ่ือให้เข้าใจการบริหารงานบุคคลของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดีขึ้นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกับหน่วยงานเหล่านั้นอย่างไร ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะร่วม แต่ก็มีบางประเด็นที่แตกต่างที่น่าสนใจ และแนวทางการปฏิบัติในบางด้านเป็น



๒๔ 

สิ่งที่มีประโยชน์ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ 
ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้ใช้การ

สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ทั้งท่ีประจ าการอยู่ในต่างประเทศในปัจจุบันที่มี
ส่วนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลและนักศึกษาบางท่านที่เคยปฏิบัติงานที่หน่วยงานราชการ
ไทยในต่างประเทศในอดีต โดยบุคคลที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ๑) นายฤาชัย 
จันทรสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด ๒) นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อัครราชทูตที่
ปรึกษา สอท. ณ กรุงบราซิเลีย ๓) นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโรม 
๔) นางสาวอุศณา พีรานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโซล ๕) นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักอเมริกาและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อดีตอัคร
ราชทูตที่ปรึกษาส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี) ๖) นายประโยชน์ เพ็ญสุต 
ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต) ๗) นางสาว
บุษราคัม ศรีรัตนา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) (อดีตผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต) 

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทั้ง ๗ ท่าน มีผลสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานดังกล่าว ทั้งที่มีส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันกับของสถานกงสุลใหญ่
ฯ ซึ่งท าให้ได้ข้อคิดเห็นถึงธรรมชาติของปัญหาอุปสรรคและโอกาสที่คล้ายคลึงกันของงานบริหาร
บุคคลของส านักงานไทยในต่างประเทศ โดยมีผลสรุปของการศึกษา ดังนี้ 

๑) ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตไทยมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ
ในจ านวนที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 

๒) เจ้ าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศในทุกระดับที่ส่ ง ไปประจ าการที่ สถาน
เอกอัครราชทูตเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายแม้แต่
เจ้าหน้าทีท่ี่ออกประจ าการเป็นครั้งแรก เนื่องจากได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและต่อเนื่อง รวมทั้งได้
ผ่านงานภายในกระทรวงการต่างประเทศหลายกรมกองก่อนที่จะออกประจ าการ ท าให้เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว และเจ้าหน้าที่บางแห่งเช่นที่ สอท. ณ กรุงบราซิเลีย และ 
สอท. ณ กรุงโรม ได้ขวนขวายในการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น ซึ่งท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวใช้ชีวิตในประเทศท่ีประจ าการได้เป็นอย่างดี 

๓) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีขวัญและก าลังใจดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส านักงานตั้งอยู่ใน
เขตที่ดีของเมืองและมีความปลอดภัยค่อนข้างดี อีกทั้งค่าตอบแทนประเภทเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) และค่าเช่าบ้าน ตลอดจนสวัสดิการ
อ่ืนๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการด ารงชีพได้ดีพอสมควร 

๔) ในการบริหารงานบุคคลของสถานเอกอัครราชทูตให้ได้ราบรื่นและจ ากัดความขัดแย้ง 
คุณลักษณะและรูปแบบการบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส านักงานจะมีผลอย่างมาก กล่าวคือ หาก
หัวหน้าส านักงานยึดหลักสายบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันก็เปิดให้มีการเสนอความ
คิดเห็นและความคิดริเริ่มได้ โดยการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญหรือการก าหนดแผนงานต่างๆ จะจัดให้มี
การประชุมหารือร่วมกันก่อน จะเป็นรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเจ้าหน้าที่จะไม่



๒๕ 

สับสนในต าแหน่งและบทบาทของตนในสถานเอกอัครราชทูตด้วย ทั้งนี้ การบริหารงานในรูปแบบ
ดังกล่าวยังมีข้อดีที่ลูกจ้างท้องถิ่นจะรู้ถึงสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนว่าเรื่องใดควรด าเนินการเช่นใด 
และเมื่อต้องการค าปรึกษาก็รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ต้องขอค าปรึกษาในเบื้องต้น ซึ่ง สอท. ณ กรุงบราซิเลีย 
เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้แนวทางการบริหารดังกล่าว 

๕) สถานเอกอัครราชทูตที่ท าการศึกษาต้องการได้ลูกจ้างท้องถิ่นที่สามารถช่วยงานในด้าน
ข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากลักษณะงานในปัจจุบัน จ าเป็นที่จะต้องมีการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศที่ประจ าการมากยิ่งขึ้น ลูกจ้างดังกล่าวจะสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สารนิเทศและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และส าหรับประเทศที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ การได้ลูกจ้างท้องถิ่นในต าแหน่งล่ามที่แท้จริงที่มีความสามารถใช้
ภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษได้ดีก็จะช่วยให้งานด้านวิชาการของสถานเอกอัครราชทูตราบรื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแปลเอกสารและการรวบรวมข้อมูล ซึ่ง สอท. ณ กรุงโ รม เป็นตัวอย่างของ
หน่วยงานที่ต้องการลูกจ้างท้องถิ่นในต าแหน่งล่ามที่แท้จริง โดยขณะนี้ได้ใช้ลูกจ้างท้องถิ่นในต าแหน่ง
อ่ืนท างานด้านนี้ไปพลางก่อน ซึ่งความช านาญไม่เท่าเจ้าหน้าที่ล่ามที่แท้จริง 

๖) ส าหรับลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตที่ท าการศึกษา ส่วนใหญ่ได้อยู่ท างานกับ
สถานเอกอัครราชทูตเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความช านาญในงานที่ปฏิบัติค่อนข้างดี มีความผูกพัน
และมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานพอสมควร ส าหรับขวัญและก าลังใจของลูกจ้างท้องถิ่นแตกต่างกัน
ในแต่ละแห่ง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมและ สอท. ณ กรุงบราซิเลีย มีขวัญและก าลังใจ
ค่อนข้างดี เนื่องจากมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยึดถือตามกฎหมายและ
ประเพณีท้องถิ่นในด้านนี้ เช่น ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมต่อค่าครองชีพ มีการจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 
มีการท าประกันสังคม และมีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ๑ เดือน เป็นต้น ส่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงอิสลามาบัด ลูกจ้างท้องถิ่นยังมีเงินเดือนค่อนข้างต่ าเช่นเดียวกับสถานกงสุญใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
รวมทั้งยังไม่ได้มีการจัดท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่นด้วย 

๗) ส าหรับการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการอ่ืนของไทยในต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่มี
บุคลากรจ านวนน้อยจากขอบเขตภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลไม่มี
ความซับซ้อนเท่ากับของทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ อาทิ ส านักงานพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ๔ คน และลูกจ้างท้องถิ่น ๖ คน มีภารกิจ
ที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้าและเจรจาการค้าในระดับนโยบายกับประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ๒ คน
และลูกจ้างท้องถิ่น ๓ คน มีภารกิจในการส่งเสริมการค้าของไทยในประเทศแคนาดาภาคตะวันออก 
และส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ๒ คน และลูกจ้าง
ท้องถิ่น ๒ คน มีภารกิจในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรียและเบเนลักซ์ ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคลของส านักงานทั้ง ๓ แห่ง มีความยืดหยุ่นจากการที่
มีบุคลากรน้อย การเลือกสรรลูกจ้างท้องถิ่นเข้าร่วมงานจะให้ความส าคัญกับเรื่องความรู้ความสามารถ
และความคล่องตัว อัตราเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจ่ายเงินโบนัส
ประจ าปี ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ได้ท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่น ส่วนส านักงานส่งเสริมการค้าใน



๒๖ 

ต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต ไม่มีการท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่นแต่ให้บ าเหน็จเมื่อลาออก
หรือเกษียณ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ลูกจ้างท้องถิ่นทั้ งหมดมีขวัญและ
ก าลังใจดีในการปฏิบัติงานและส่วนใหญ่อยู่ปฏิบัติงานหลายปี 

๘) เป็นที่น่าสังเกตุว่าหน่วยงานราชการอ่ืนของไทยในต่างประเทศที่ท าการศึกษานิยมจ้าง
การลูกจ้างท้องถิ่นที่เป็นคนไทย โดยลูกจ้างท้องถิ่นของส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุง
วอชิงตัน ดีซี และส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งการมี
ลูกจ้างท้องถิ่นที่เป็นคนไทยมีข้อดี คือ มีความเข้าใจประเทศไทยและผลประโยชน์ของประเทศไทย
เป็นอย่างดี มีวัฒนธรรมเดียวกัน สามารถขอให้ช่วยท างานล่วงเวลาหรือในช่วงวันหยุดได้หากมีภารกิจ
เร่งด่วนหรือต้องรับคณะจากประเทศไทย รวมทั้ง สามารถช่วยเหลืองานด้านเอกสารภาษาไทยและ
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานในประเทศไทยได้ โดยส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุง 
วอชิงตัน ดีซี ได้ให้ลูกจ้างท้องถิ่นร่วมเดินทางมาประเทศไทยกับคณะการค้าด้วยในบางโอกาส ซึ่ง
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในงานแล้วยังเป็นโอกาสให้ลูกจ้างท้องถิ่นได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด
ด้วย แต่การมีลูกจ้างท้องถิ่นที่เป็นคนไทยก็มีจุดอ่อนเช่นกัน เช่น เมื่อลูกจ้างท้องถิ่นเหล่านี้ท างานมา
หลายปีอาจไม่เคารพสายบังคับบัญชา เนื่องจากคิดว่ามีความรู้และประสบการณ์ในประเทศนั้นๆ 
มากกว่าเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง  

๙) หน่วยงานราชการอ่ืนของไทยในต่างประเทศได้ใช้วิธีจ้างเอกชนให้ช่วยเหลือด าเนิน
ภารกิจในบางด้านให้ (outsourcing) เนื่องจากมีบุคลากรที่จ ากัดและบางเรื่องจ าเป็นต้องใช้
ผู้ช านาญการในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ อาทิ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโตได้
ว่าจ้างเอกชนแคนาดาให้ช่วยเหลือจัดงานส่งเสริมสินค้าไทยตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในแคนาดา 
และจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยแคนาดาให้ช่วยท าวิจัยด้านศักยภาพตลาดสินค้าของแคนาดาให้ เป็นต้น 
หรือส านักเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ได้จ้างบริษัทเอกชนในประเทศเยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์และออสเตรีย ให้เป็นที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การจัด
สัมมนา และการนัดพบปะกับนักธุรกิจในประเทศนั้นๆ ให้ เนื่องจากไม่มีส านักงานส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในประเทศหรือในเมืองนั้นๆ  

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ข้างต้น ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในบางด้าน ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้ประกอบใน
การน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงงานบริหารบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

 
๓.๕  ทีมประเทศไทย 

การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่สมบูรณ์หากมิได้กล่าวถึงการ
ท างานเป็นทีมของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในเมืองมุมไบ ที่เรียกว่า ทีมประเทศไทย 
ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัทการ
บินไทย จ ากัด และธนาคารกรุงไทย จ ากัด ซึ่งเมืองมุมไบนับว่ามีหน่วยงานของไทยตั้งอยู่จ านวนมาก
พอสมควร เท่าที่ผ่าน การด าเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ กับหน่วยงานดังกล่าว มีความใกล้ชิดกัน
พอสมควร โดยมีการจัดประชุมหารือร่วมกันเป็นระยะเพ่ือประโยชน์ในการรับทราบความคืบหน้าใน



๒๗ 

การด าเนินงานของแต่ละส านักงาน การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสาน
แผนงานในบางด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานประจ าปีในการส่งเสริมประเทศไทยในภาพรวม
ร่วมกัน และการให้การต้อนรับเจ้าหน้าระดับสูงของไทยที่ไปเยือนเมืองมุมไบร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งการ
ด าเนินงานร่วมกันดังกล่าวนับว่าสามารถขับเคลื่อนภารกิจและผลประโยชน์ของไทยได้ดีพอสมควร แต่
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ยังสามารถเพ่ิมระดับการด าเนินงานร่วมกันได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ก าหนดแผนงานและกิจกรรมประจ าปีร่วมกันทั้งทีม โดยก่อนที่หน่วยงานทั้งหมดจะจัดท าค าขอ
งบประมาณจะต้องประชุมหารือถึงเป้าหมาย กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว เพ่ือที่หน่วยงานทั้งหมดจะได้ก าหนดทิศทางแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมบางด้านหากด าเนินการร่วมกันได้ ก็จะท าให้สามารถจัด
งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ไม่ซ้ าซ้อน มีการใช้งบประมาณและก าลังคนร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการจะเพ่ิมโอกาส
ในความส าเร็จของงาน เช่น การจัดงานประจ าปีที่รวมเอาการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในงานเดียวกัน โดยอาจจัดขึ้นในหลายๆ เมืองในปีหนึ่งๆ หรือ
การจัดโรดโชว์หรือการสัมมนาที่เป็นการส่งเสริมประเทศไทยในภาพรวมทุกด้านในหลายๆ เมือง เป็น
ต้น ทั้งนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่า การจะให้การท างานร่วมกันเป็นทีมประเทศไทยในต่างประเทศได้ผล การ
ท างานในลักษณะทีมประเทศไทยในไทยจะต้องเข้มแข็งด้วย เนื่องจากการท างานในต่างประเทศเป็น
ส่วนต่อขยายอันหนึ่งของการท างานในประเทศ อย่างไรก็ตาม กล่าวโดยสรุปนับว่าการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานไทยในเมืองมุมไบประสบความส าเร็จพอสมควรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยในต่างประเทศทั้ง ๗ แห่ง ก็ได้ผลสรุปเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน
เป็นทีมประเทศไทยในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลของการศึกษา  
การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ได้ท าให้เห็นภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุงงานในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อันจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาว่าขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป้าหมายและภารกิจในผลักดันและขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐในเขตอาณาอย่างหลากมิติและ
ซับซ้อนกว่าในอดีตที่ผ่านมาที่ผลประโยชน์ของไทยยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวให้
ได้ผลจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางท่ีเป็นองค์รวมและมีแผนงานกิจกรรมรายปีที่มีความต่อเนื่องใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือ
ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา และการด าเนินงานด้านกงสุล โดยเฉพาะการตรวจลงตราให้แก่ชาว
อินเดียที่นับวันจ านวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะเพ่ิมมากขึ้นทุกปี รวม
ตลอดถึงการดูแลและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยและผู้ประกอบการไทยในอินเดีย และการชี้
ช่องทางในการลงทุนต่างๆ ของไทยในอินเดียด้วย จากความส าคัญของเป้าหมายดังกล่าว สมรรถนะ
และความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ดังค ากล่าวที่ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
มากที่สุดขององค์การ 

จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ส่งไปประจ าการที่สถานกงสุล
ใหญ่ฯ เป็นผู้ที่มีการศึกษาดี มีประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติงาน แม้แต่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับปฏิบัติงานที่ออกประจ าการต่างประเทศเป็นครั้งแรกก็ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี อีกทั้งมี
ประสบการณ์ท างานที่หลากหลายในหลายหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศก่อนออกประจ าการ
ด้วย นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถเรียนรู้งานและปรับตัวได้ดีต่อ
สภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศที่ไปประจ าการและส่วนใหญ่มีขวัญและก าลังใจดี มีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่จะมีอยู่บ้างในเรื่องทัศนคติต่อประเทศอินเดีย ท าให้
ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับคนท้องถิ่นและความไม่รู้ภาษาท้องถิ่นที่ท าให้
จ าเป็นต้องพ่ึงพาลูกจ้างท้องถิ่นอยู่พอสมควรเมื่อต้องติดต่อกับคนท้องถิ่นที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ 

นอกจากนั้น การที่ในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานสามารถเลือกที่จะอยู่
ประจ าการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นวาระ ๒ ปี แทนที่จะเป็น ๔ ปี เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเมือง
มุมไบได้ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อเมืองที่มีสภาพการพิเศษหรือไม่ปลอดภัยก็ท าให้มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ซึ่งท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
บางส่วนไม่ทุ่มเทให้กับการศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่ประจ าการเท่าที่ควร โดยเห็นว่าจะอยู่ประจ าการ



๒๙ 

ในประเทศนั้นไม่นาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว เนื่องจากเมืองมุมไบได้
ถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อเมืองที่มีสภาพการพิเศษแล้ว เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานต้องอยู่
ประจ าการเป็นระยะเวลา ๔ ปี 

ส าหรับผลการศึกษาลูกจ้างท้องถิ่นพบว่า มีจุดแข็งในด้านมีประสบการณ์ในการท างานดี 
เนื่องจากอยู่ปฏิบัติงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ มาเป็นเวลานาน และมีความจงรักภักดีต่อองค์การสูงและ
ทุ่มเทให้แก่งานที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม พบว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติของลูกจ้างท้องถิ่นนับเป็น
จุดอ่อนที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากอัตราเงินเดือนของลูกจ้างท้องถิ่นยังค่อนข้างต่ ามาก ในขณะที่อินเดียมี
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงติดต่อกันหลายปี นอกจากนั้น ปัจจุบันสถานกงสุลใหญ่ฯ ยัง
ไม่มีการท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่น เพ่ือเป็นหลักประกันสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
เสียชีวิต ต้องออกจากงาน หรือเมื่อเกษียณอายุ แต่ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ก าลัง
อยู่ระหว่างการขอปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๑๐๐ อยู่ และได้
พยายามบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของลูกจ้างด้วยการจ่ายโบนัสประจ าปี และให้ค่าท างานล่วงเ วลา
ตามชั่วโมงที่ท างานด้วย การศึกษายังพบว่า ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ เกือบทั้งหมดมี
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา ยกเว้นเจ้าหน้าที่ล่ามเพียงคนเดียว ซึ่งแม้ลูกจ้างเหล่านี้จะสามารถ
ช่วยงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านการตรวจลงตราได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลืองานที่
มีระดับความยากขึ้น เช่นงานด้านวิชาการได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องจัดหาลูกจ้าง
ท้องถิ่นท่ีสามารถช่วยเหลืองานด้านวิชาการได้เพ่ิมข้ึนมากกว่านี้ 

ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่นับเป็นโอกาสของไทยและบุคลากร ก็คือการที่อินเดียมี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ท าให้เป็นโอกาสที่ไทยจะด าเนินการส่งเสริม
ผลประโยชน์ของไทยในทุกด้าน ดังเช่นที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีความตื่นตัวและแข็งขันในการ 
พัฒนาความร่วมมือกับอินเดียในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งในสภาวะ
เช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าที่และลูกจ้างท้องถิ่นที่จะได้ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยรวม อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม
เดียวกันนั้นก็นับอุปสรรคเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น รวมทั้งสภาพแออัดของสังคมอินเดียและความยุ่งยากในด้านกฎระเบียบ
ของอินเดียที่ยังไม่ชัดเจนจ าเป็นที่จะต้องได้รับการปฏิรูปให้ทันสมัยอีกมาก ซึ่งทั้งหมดนับเป็นอุปสรรค
ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อน ามาศึกษาร่วมกับแนวความคิดใน
เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือหาแนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ก็จะได้ข้อเสนอเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุล
ใหญ่ฯ ดังนี้ 

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑  เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ 
๑)  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ไปประจ าการที่สถานกงสุล

ใหญ่ฯ ควรเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจประเทศอินเดีย และมีความพร้อมที่ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตใน



๓๐ 

สภาพแวดล้อมที่มีความยากล าบากและมีข้อจ ากัดหลายอย่าง เพ่ือให้ได้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการท างานในประเทศอินเดีย ซึ่งการมีทัศนคติที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ประเทศที่ประจ าการและสร้างเครือข่ายในการท างานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เคย
ประจ าการอยู่ที่อินเดียให้ได้ไปประจ าการในประเทศที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการประจ าการ
ในครั้งต่อไป 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของอินเดียก่อนออก
ประจ าการ หรือให้ได้เข้าเรียนภาษาท้องถิ่นขณะประจ าการอยู่ที่อินเดีย เพ่ือความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเข้าใจประเทศท่ีประจ าอยู่มากยิ่งข้ึน 

๔.๒.๒  ลูกจ้างท้องถิ่น 
๑)  ผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนลูกจ้างท้องถิ่นให้สูงขึ้นในระดับ

ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
ลูกจ้างท้องถิ่น ตลอดจนเป็นมาตรการในการรักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงานได้ระยะยาวโดยไม่ลาออก 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะ
ช่วยเหลืองานในด้านวิชาการของสถานกงสุลใหญ่ฯ อีก ๒ ต าแหน่ง เนื่องจากอัตราค่าจ้างจะต้องสูง
เพียงพอที่จะจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมปฏิบัติงานด้วย 

๒)  ศึกษากฎระเบียบเรื่องการท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่น เพ่ือเป็น
หลักประกันให้แก่ลูกจ้างท้องถิ่นในยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ออกจากงาน เสียชีวิต หรือเกษียณอายุ  

๓)  ให้การฝึกอบรมลูกจ้างท้องถิ่นในปัจจุบันให้สามารถท างานที่หลากหลาย และ
ในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมความรับรู้
เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

๔)  ด าเนินการสรรหาลูกจ้างท้องถิ่นที่มีการศึกษาในระดับปริญญาเพ่ิมขึ้นอีก ๒ 
ต าแหน่ง เพ่ือช่วยเหลืองานด้านรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และ
ช่วยเหลืองานด้านสารนิเทศ วัฒนธรรมและพิธีการทูต 

๔.๒.๓  ทีมประเทศไทย 
ควรเพ่ิมการท างานร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมีการประชุมก าหนดงบประมาณ

และแผนงานกิจกรรมประจ าปีร่วมกัน รวมทั้งมีการก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของงานในลักษณะบูรณาการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอินเดียเป็นไปอย่างรอบด้าน มีเอกภาพ ไม่ซ้ าซ้อนและประหยัด
งบประมาณ และสามารถจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ดีกว่าที่จะแยกต่างคนต่างท า  

 
 
 



 
บรรณานุกรม 

 
 

ชัชวลิต  สรวาร.ี  การบริหารคนกับองค์กร (Managing Organizational).  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ณรงค์วิทย์  แสนทอง.  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น.  กรุงเทพฯ : เอชอาร์  
เซ็นเตอร์, ๒๕๔๙. 

ดนัย  เทียมพุฒ.  บริหารคนในทศวรรษหน้า.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑. 
ตะวัน  สาคแสง.  สร้างคน สร้างองค์กร คัมภีร์เพ่ิมทักษะการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : 

พิมพ์ตะวัน, ๒๕๔๘. 
นงนุช  วงษ์สุวรรณ.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๖. 
นันทิยา  หุตานุรัต และรณรงค ์ หุตานุวัตร.  คิดกลยุทธ์ ด้วย SWOT.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  (ปรับปรุงครั้ง

ที่ ๒).  อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๑.  
วิชัย  โกสุวรรณจินดา.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โพร์เพช, 

๒๕๔๗.  
วีระวัฒน์  ปันนิตามัย.  การพัฒนาคนที่ยั่งยืน.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เพรส, ๒๕๔๘. 
ศิริพงษ์  เศาภายน.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management).  พิมพ์ครั้งที่ 

๔.  กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, ๒๕๕๓. 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ.  การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย.  กรุงเทพฯ ; 

จุดทอง, ๒๕๔๖.  
สมชาย  หิรัญกิตติ.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๔๒. 
สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource  Management) หลักการ

และแนวคิด (Principle and Concept).  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด
ประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา.  บริหาร HR อย่างมืออาชีพ.  นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค, ๒๕๕๔. 
สุดา สุวรรณภิรมย์.  เอกสารค าสอนวิชาการบริหารงานบุคคล (Personnel Management).          

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สุนันทา  เลาหนันท์.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์, 

๒๕๔๖. 
เอกชัย  บุญยาทิษฐาน.  คู่มือวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 

๒๕๕๓. 
 
 
 



๓๒ 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ – สกุล นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ 
 
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการรับราชการ 

๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ กองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ 
๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ 
๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
๒๕๔๘  กองเอเซียใต้ กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ กองเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  
  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
 
 
 

 


