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ก 

บทคัดยอ่ 
 

เอกสารวิชาการเร่ืองแผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) (๒) จัดทําแผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และ (๓) นําเสนอข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารของ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ทั่วไปจากแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความม่ันคง และนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาจึงวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วย SWOT 

Analysis โดยสภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์ตาม VRIO Framework และสภาพแวดล้อมภายนอก

วิเคราะห์ตามกรอบ ICEDRIPS checklist หลังจากน้ันจึงประเมินตําแน่งทางยุทธศาสตร์และกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) ด้วย TOWS Matrix และกําหนดแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ด้วย 

BCG Matrix 

ผลการศึกษา พบว่า (๑) สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประกอบด้วย จุดแข็ง ๕ 

ปัจจัย จุดอ่อน ๙ ปัจจัย โอกาส ๑๐ ปัจจัย และอุปสรรค ๕ ปัจจัย ซึ่งพบว่าสถาบันอยู่ในตําแหน่ง

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) ดังน้ัน สถาบันจึงต้องใช้โอกาสมากําหนดเป็นกลยุทธ์ เพ่ือ

แก้ไขจุดอ่อนของสถาบัน (๒) แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการ “เป็นองค์กรช้ันนําในการ

จัดการแพลตฟอร์มและเช่ือมโยงองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและ

การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” ซึ่งประกอบด้วย ๔ พันธกิจ ๔ เป้าประสงค์ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา และ (๓) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันจากโครงสร้างตามหน้าที่ (Functional Structure) เป็น

โครงสร้างการบริหารงานข้ามสายงาน (Cross-functional Structure) เพ่ือสร้างจุดเน้นทางวิชาการ

ร่วมกัน และควรให้ความสําคัญกับการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก PMQA 4.0 



ข 

คํานํา 
 

แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่นําเสนอในเอกสารวิชาการฉบับน้ีเป็นการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก และ

วิเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ เพ่ือกําหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดําเนินการ 

รวมถึงมาตรการหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสถาบัน 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารฉบับน้ีจะนําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ

พัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และทําให้เป็นสถาบันมี

ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนมากขึ้น สามารถสร้างผลงานทางวิชาการที่มคีุณคา่มากย่ิงขึ้น และ

เป็นที่รู้จักในนามของคลังสมอง (Think Tank) ด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศไทยและภูมิภาค

เอเชีย 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and 

Development หรือ ITD) เป็นองค์กรที่ได้รับการเสนอให้จัดต้ังขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งถือเป็น

ผลลัพธ์ที่สําคัญและเป็นรูปธรรมของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 

๑๐ (Tenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development หรือ 

UNCTAD X) อันเป็นความเห็นของรัฐสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มประชาสังคม ที่ได้

แสดงไว้ในที่ประชุมระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

โดยคํานึงถึงความท้าทายและความเสี่ยงของกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีที่มีต่อการเจริญเติบโต

และการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ทําให้ทุกประเทศรวมเข้ากับระบบ

เศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังตระหนักถึงการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของความ

ต้องการความช่วยเหลือในการฝึกอบรมและการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา ในการ

จัดการกับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สลับซับซ้อน ซึ่งเกิดจากกระบวนการ

โลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีในเศรษฐกิจโลก 

ทั้งน้ี รัฐบาลไทยได้ดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว โดยประกาศเป็น “พระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔” มีสถานะเป็น

องค์การมหาชนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรม

และค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดําเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับความตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเก่ียวกับสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา และนําวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบันตามความตกลง

ข้างต้นมากําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังฯ ดังน้ี 

(๑) จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนาและ



๒ 

สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจํากัดทางการค้าต่าง ๆ 

(๒) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือสร้างเสริม

ศักยภาพและความสามารถในการกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกําหนด

มาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็น

เอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 

(๔) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรม และกิจกรรมเสริศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับสํานักงาน

เลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์การอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ทั้งน้ี รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD ได้ปราศัยในพิธิเปิดสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยกล่าวว่า 

 

“ในด้านการพัฒนาน้ัน เหนือสิ่งอ่ืนใดคือกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง เศรษฐกิจสมัยใหม่พ่ึงพาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีก็คือความรู้ และ

ความรู้คือหนทางสู่ความสําเร็จในการพัฒนา น่ีคือเหตุผลที่ทําให้ UNCTAD 

สนใจและมีความคิดริเริ่มในการจัดต้ังสถาบันเช่นน้ีขึ้น UNCTAD เองก็เป็น

สถาบันที่มีความรู้เป็นพ้ืนฐาน อาจจะมากกว่าหน่วยงานอ่ืนตรงที่ UNCTAD 

เป็นห้องทดลองปฏิบัติการแห่งความคิดความรู้ การค้นคว้าวิจัย เพ่ือประเทศ

กําลังพัฒนา จากมุมมองของการพัฒนาโดยแท้ จึงเล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้อง

มีสถาบันขึ้นในประเทศที่มีพลวัตและให้ความสําคัญต่อความรู้และการให้

การศึกษาในอันที่จะทําให้แนวคิดน้ีเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา” 

 

หลักจากน้ัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งเป็นการ

แก้ไขบทบัญญัติเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

ได้เปลี่ยนสังกัดของสถาบันไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ 



๓ 

ผลจากการที่สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ต้องย้าย

สังกัดไปกระทรวงพาณิชย์ ทําให้สถาบันถูกต้ังคําถามถึงความซ้ําซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการระดับ

กรมของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตลอดจนหน่วยงาน

ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เช่น สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งมีภารกิจทางวิชาการ

ที่ใกล้เคียงกับสถาบัน นอกจากน้ี สถาบันยังมีภารกิจใกล้เคียงกับส่วนราชการระดับกรมของกระทรวง

การต่างประเทศ ได้แก่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถาบัน

การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จึงเกิดเป็นความ

เสี่ยงหากมีการทบทวนความจําเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

๑.๒.๒ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารของสถาบันระหว่างประเทศ

เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร เน้นตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะกรณีของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน) 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาน้ีจะใช้เวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๓ เดือน หรือระหว่าง

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 



๔ 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๔.๑ การศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งการศึกษาและการรวบรวม

ข้อมูลสําหรับตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังน้ี 

ช่วงที่ ๑ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั่วไป โดยศึกษาจากแผน ๓ ระดับ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ช่วงที่ ๒ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยศึกษาจากเจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถาบัน และโครงสร้าง

การบริหารงานของสถาบัน 

ช่วงที่ ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือค้นหา

จุดแข็งและจุดอ่อนตามกรอบ VRIO Framework ของ Barney & Hesterly (๒๐๑๕) และวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคตามกรอบ ICEDRIPS checklist ของ Parrish 

(๒๐๐๗) จากน้ันจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Analysis  

ช่วงที่ ๔ การประเมินตําแน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย TOWS Matrix เพ่ือให้

ทราบถึงยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) ยุทธศาสตร์เชิง

ป้องกัน (ST Strategies) และยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategies) ของสถาบัน ตลอดจนการกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) 

ช่วงที่ ๕ การกําหนดแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ใช้วิธีการ BCG Matrix (Boston 

Consulting Group) โดยวิเคราะห์จากส่วนแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาดของผู้แข่งขันรายใหญ่ ส่วนแบ่ง

ตลาดเชิงเปรียบเทียบ อัตราการเติบโตของตลาด และงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละแนวทางการ

พัฒนาหรือกลยุทธ์ของสถาบันอยู่ในตําแหน่ง Star (มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง และมีอัตราการเติบโต

ของตลาดสูง) Cash Cow (มีส่วนแบ่งทางกาตลาดสูง แต่มีอัตราการเติบโตตํ่า) Question Mark (มี

ส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย แต่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง) หรือ Dog (มีส่วนแบ่งทางการตลาดตํ่า 

และมีอัตราการเติบโตของตลาดตํ่า) เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการ และ

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 



๕ 

๑.๔.๒ วิธีการรวบรวมข้อมูล 

๑.๔.๒.๑ การศึกษาเอกสาร โดยศึกษาจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรายงานประจําปี

ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และเอกสารทางวิชาการที่

เก่ียวข้องกับการค้าและการพัฒนา 

๑.๔.๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ดําเนินการในลักษณะของ

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ด้วยการกําหนดแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นในวัตถุประสงค์ของการวิจัยในส่วนของการ

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ

การพัฒนา (องค์การมหาชน) 

๑.๔.๓ กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการ

กําหนดผู้ตอบที่เฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งระดับอํานวยการ ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

๑.๔.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แนวการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งนําข้อมูลจาก

การศึกษาเอกสาร และข้อค้นพบจากการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

มากําหนดประเด็นคําถามตามแนวทาง VRIO Framework ของ Barney & Hesterly (๒๐๑๕) และ 

ICEDRIPS checklist ของ Parrish (๒๐๐๗) 

๑.๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารทั้ง

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในการศึกษาครั้งน้ีจะนําข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของสถาบันใน

การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย SWOT Analysis และประเมินตําแน่งทางยุทธศาสตร์ของ

สถาบันด้วย TOWS Matrix โดยนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการการสัมภาษณ์

เชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย 



๖ 

๑.๔.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนําข้อมูลจากการศึกษาในช่วงที่ ๑ ซึ่งเป็นการตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อมทั่วไป และข้อมูลจากการศึกษาช่วงที่ ๒ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่

เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มาทําการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประเมินตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และการกําหนดแนวทางการพัฒนา 

โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) โดยใช้ VRIO Framework ของ Barney & Hesterly (๒๐๑๕) เป็นกรอบในการวิเคราะห์

สมรรถนะ (Competency) หรือทรัพยากร (Resource) ที่สถาบันใช้ในการดําเนินการ เพ่ือพิจารณา

ว่าสถาบันมีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ โดยการกําหนดเป็นคําถาม ๔ ระดับ คือ (๑) คุณค่า 

(Value) เพ่ือให้ทราบว่า ทรัพยากรนั้นสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่ (๒) คู่แข่ง (Rarity) 

เพ่ือให้ทราบว่า คู่แข่งอ่ืนมีทรัพยากรน้ันหรือไม่ (๓) ต้นทุนการเลียนแบบ (Imitability) เพ่ือให้

ทราบว่า หากคู่แข่งต้องการเลียนแบบจะมีต้นทุนเกิดขึ้นหรือไม่ และ (๔) การจัดการใช้ประโยชน์ 

(Organization) เพ่ือให้ทราบว่า องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนั้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดย

ขั้นตอนการวิเคราะห์ ปรากฎตามแผนภาพที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง VRIO Framework กับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 

คุณคา่ 

(Value) 

คู่แข่ง 

(Rarity) 

ต้นทุนการ

เลียนแบบ 

(Imitability) 

การจัดการใช้

ประโยชน์ 

(Organization) 

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(Competitive 

advantage) 

จุดแข็ง 

(Srength) 

หรือจุดอ่อน 

(Weakness) 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่มี
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

จุดอ่อน 

มี มีน้อย - ไม่ม ี แข่งขันได้
บางส่วน 

จุดแข็ง 

มี มีมาก ไม่ม ี ไม่ม ี แข่งขันได้
ช่ัวคราว 

จุดแข็ง 



๗ 

คุณคา่ 

(Value) 

คู่แข่ง 

(Rarity) 

ต้นทุนการ

เลียนแบบ 

(Imitability) 

การจัดการใช้

ประโยชน์ 

(Organization) 

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(Competitive 

advantage) 

จุดแข็ง 

(Srength) 

หรือจุดอ่อน 

(Weakness) 

มี มีมาก มี มี แข่งขันได้ 

อย่างย่ังยืน 

จุดแข็ง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Barney & Hesterly (๒๐๑๕) 

 

สําหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรตาม VRIO Framework 

หากพบว่า สมรรถนะหรือทรัพยากรขององค์กร ไม่มีคุณค่า จะเรียกว่า “ไม่มีความสามารถในการ

แข่งขัน” (competitive disadvantage) ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อน (weakness) หากประเมินแล้วพบว่ามี

คุณค่า แต่มีคู่แข่งมาก เรียกว่า “แข่งขันได้บางส่วน” (competitive parity) หากประเมินแล้วมีคุณคา่ 

มีคู่แข่งน้อย แต่มีต้นทุนการเลียนแบบ จะเรียกว่า “แข่งขันได้ช่ัวคราว” (temporary competitive 

advantage) และสุดท้าย หากประเมินแล้วมีคุณค่า มีคู่แข่งน้อย มีต้นทุนการเลียนแบบ และมีการ

จัดการใช้ประโยชน์ จะเรียกว่า “แข่งขันได้อย่างย่ังยืน” (sustained competitive advantage) ซึ่ง

จะถือว่าเป็นจุดแข็ง (srength) ขององค์กร (Barney & Hesterly, ๒๐๑๕: ๑๐๓-๑๐๔) 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) เพ่ือ

ค้นหาโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ขององค์กร โดยเลือกแนวทางการวิเคราะห์ที่

เรียกว่า ICEDRIPS checklist ของ Parrish (๒๐๐๗) มาประยุกต์ใช้ เน่ืองจากเป็นเป็นแนวทางที่

ครอบคลุมมากกว่าการใช้ PEST Analysis ซึ่งพิจารณาเพียง ๔ องค์ประกอบ คือ การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว โดยแนวทางนี้พิจารณาใน ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ 

(๑) นวัตกรรม (Innovations) เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 

(๒) การแข่งขัน (Competition) เช่น ส่วนราชการระดับกรมของกระทรวงพาณิชย์ 

และกระทรวงการต่างประเทศ 

(๓) เศรษฐกิจ (Economics) เช่น งบประมาณ 



๘ 

(๔) ประชากร (Demographics) เช่น อายุของประชากร การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

แนวโน้มการจ้างงาน และชนช้ันทางสังคม 

(๕) กฎระเบียบ (Regulations) เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือพระราช

กฤษฎีกาฉบับใหม่ 

(๖) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

(๗) หุ้นส่วน (Partners) 

(๘) แนวโน้มทางสังคม (Social Trends) 

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ด้วย SWOT Analysis 

โดยพิจารณาจุดแข็ง จุกอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน)  

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินตําแน่งทางยุทธศาสตร์ ประเมินด้วยวิธีการของ TOWS 

Matrix เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategies) และยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategies) 

ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดแนวทางการพัฒนา ใช้วิธีการ BCG Matrix ของบริษัท 

Boston Consulting Group ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยกําหนดให้แกนนอนเป็นอัตราการเติบโตของ

ตลาด (Market growth) หน่วยเป็นร้อยละ และแกนต้ังเป็นส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Market Share) ซึ่งคํานวณจากส่วนแบ่งตลาด (Marget Share) หน่วยเป็นร้อยละ หารด้วยส่วนแบ่ง

ตลาดของผู้แข่งขันรายใหญ่ (Market Share of Largest Competitor) หน่วยเป็นร้อยละ แสดงผลใน

รูปแบบของกราฟฟองสบู่ (Bubble Chart) โดยขนาดของฟองสบู่คืองบประมาณที่เก่ียวข้องกับแต่ละ

แนวทางการพัฒนา 

๑.๕ ข้อจํากัดของการศึกษา 

เน่ืองด้วยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งน้ีเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก จึงเกิดเป็นข้อจํากัดของการศึกษาในส่วนของจํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ซึ่ง

จํากัดเฉพาะผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ใน

ตําแหน่งระดับอํานวยการ ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ประกอบกับข้อจํากัดด้านเวลาใน

การศึกษาที่กําหนดไว้เพียง ๓ เดือน อีกทั้งในช่วงเวลาของการศึกษายังอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาด



๙ 

ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน

วิธีการดําเนินงานตามภารกิจ จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มได้ ดังน้ัน ผล

จากการศึกษาจึงสะท้อนได้เพียงความต้องการของผู้บริหารเท่าน้ัน 

นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วย BCG Matrix ผู้วิจัยใช้ตัวเลขประมาณ

การในส่วนของส่วนแบ่งตลาดของผู้แข่งขันรายใหญ่ และการเติบโตของตลาด จึงอาจทําให้ตําแหน่ง

ของแนวทางการพัฒนาที่ค้นพบ อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ซึ่งในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ

รวบรวมข้อมูลมากกว่าน้ี 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) นําข้อเสนอแนะเชงิ

ยุทธศาสตร์จาก “แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ 

๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ

ส่งเสริมให้แผนปฏิบัติงานของสถาบันในแต่ละปีงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

๑.๖.๒ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สามารถพัฒนา

องค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน และลดความซ้ําซ้อนของภารกิจอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนสังกัด

จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงพาณิชย์ 

 



 

บทที่ ๒ 

การตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์
 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมท่ัวไป 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยจําแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ ๓ ซึ่งหมายถึง แผนที่

จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่

กําหนดไว้หรือจัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการ

ทุกระดับ  

ทั้งน้ี แผนทั้ง ๓ ระดับ ถือเป็นสภาวะแวดล้อมทั่วไปที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ

การพัฒนา (องค์การมหาชน) จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามนัยยะของตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๒.๑.๑ แผนระดับ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศ

ไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ จัดทําขึ้นเพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ

ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีจํานวน ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑.๑) เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 



๑๑ 

(๑.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก (ได้แก่ เช่ือมโยง

โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค) 

(๑.๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑.๓.๑) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และ

การท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการฝึกอบรมและการวิจัยด้านการอํานวย

ความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังมีมาตรการ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความย่ังยืน 

(๑.๓.๒) พัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

โลกและการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะสําหรับการดําเนินและ

ลงทุนทางธุรกิจ เช่ือมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นชาติการค้า

ในอนาคต โดยการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๒.๑) เป้าหมายที่ ๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย (ได้แก่ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น

เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 

(๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒.๓.๑) ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย 

มีการดําเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสํานักงานสมัยใหม่ นําไปสู่การเป็น

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติด

กับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ 

ได้ตามสถานการณ์ 

(๒.๓.๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง

ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาด



๑๒ 

ใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนําองค์ความรู้ ใน

แบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ

เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

๒.๑.๒ แผนระดับ ๒ 

๒.๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพ่ือกําหนด

แนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งออกเป็น ๒๓ ประเด็น ซึ่งระบุ

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน รวมถึงผูกพันการจัดทําโครงการ 

ตัวช้ีวัด และงบประมาณรายจ่าย โดยมีแผนแม่บทฯ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน) จํานวน ๓ ประเด็น ดังน้ี 

(๑) ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(๑.๑) เป้าหมายของแผนแม่บท: ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

สูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความ

เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๑.๒) การบรรลุเป้าหมาย: มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย/พ้ืนที่พิเศษเพ่ิมขึ้น 

(ร้อยละ ๒๕) 

(๑.๓) แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(๑.๔) แนวทางการพัฒนา: ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมิ

นิเวศให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มี

ศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ รวมถึงเน้น

การเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มวัยที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

เมือง 

(๑.๕) เป้าหมายของแผนย่อย: เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 



๑๓ 

(๑.๖) การบรรลุเป้าหมาย: จํานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา

ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะ (๖ เมือง: กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น 

เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) 

(๒) ประเด็นที่ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๒.๑) เป้าหมายของแผนแม่บท: การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

(๒.๒) การบรรลุเป้าหมาย: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

(๒.๓) แผนย่อยที่ ๓ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (แผนย่อยที่สถาบัน

ให้ความสําคัญรองลงมา ได้แก่ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนย่อย

ที่ ๒ การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้) 

(๒.๔) แนวทางการพัฒนา: พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดการกระจาย

ความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพ้ืนที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่

บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้

ความสําคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย 

หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี 

(๒.๕) เป้าหมายของแผนย่อย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

(๒.๖) การบรรลุเป้าหมาย: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร้อยละ ๓ ต่อปี 

(๓) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(๓.๑) เป้าหมายของแผนแม่บท: มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

(๓.๒) การบรรลุเป้าหมาย: สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(๓.๓) แผนย่อยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 



๑๔ 

(๓.๔) แนวทางการพัฒนา: เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมท้ังการสร้างเครือข่าย

ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และ

การบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความ

จําเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(๓.๕) เป้าหมายของแผนย่อย: ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง

มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 

(๓.๖) การบรรลุเป้าหมาย: อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการที่สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 

 

๒.๑.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และ

มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ 

ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของหน่วยงาน และเป็นแผนการดําเนินการในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ “แผนการปฏิรูปประเทศ” ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ ด้าน โดยมี

แผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) จํานวน ๑ ด้าน ได้แก่ 

(๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่: ๕. เศรษฐกิจ 

(๒) ประเด็นปฏิรูปด้านที่: ๕. Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

(๓) ขั้นตอนการดําเนินงาน: อํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างไทยและ CLMV / 

ASEAN 

(๔) กิจกรรม: แก้ไข Non-Tariff Barriers หรืออุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ใน

ส่วนที่เป็นข้อจํากัดต่อการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช และการปรับปรุง Rules of Origin 



๑๕ 

(๕) เป้าหมายกิจกรรม: ลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างแหล่งผลติ

ต่าง ๆ ในไทยและ CLMV เพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้างห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 

ทั้งน้ี การขจัดอุปสรรคทางการค้าในระยะแรก มุ่งไปที่การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่

เก่ียวเน่ืองและกีดขวางการจัดต้ังและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค ตลอดจนการลด

ขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเมืองการค้าชายแดนให้เป็นด่านกระจายสินค้าที่

สะดวกรวดเร็ว และการสร้างมาตรฐานสินค้าในระดับอาเซียน ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อการอํานวย

ความสะดวกและส่งเสริมการค้า รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค ทั้งหมดถือเป็นมาตรการ

ปลดล็อคสําคัญเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรวมกลุ่มเป็นภูมิภาค (Regional Integration) 

 

๒.๑.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนา

ประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ

การพัฒนา (องค์การมหาชน) จํานวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

- เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

- เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๑.๒) แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางที่ ๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (แนวทางย่อยที่ ๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา 

และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไก

เครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอด

เทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยดําเนินการ) 



๑๖ 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(๒.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

- เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้

ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

- เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่บริเวณ

ชายแดน 

(๒.๒) แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางที่ ๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย

ตัวอย่างทั่วถึง  

- แนวทางที่ ๓ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ (แนวทางย่อยที่ ๓.๒ พ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเน้นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่

เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา) 

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

- เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

เพ่ิมขึ้น 

- เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่

สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนา 

- แนวทางที่ ๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ

เพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้ง

ด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดย



๑๗ 

กําหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละประเภท โดยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญทางการ

ค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดน้ัน ๆ 

 

๒.๑.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) เป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ

ยับย้ังภัยคุกคามเพ่ือธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

๑๖ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๑๙ แผน เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จํานวน ๑ แผน ดังน้ี 

(๑) แผนท่ี ๑๒ การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน รองรับนโยบายที่ ๔: จัดระบบ

การบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑.๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถ

พัฒนาได้อย่างย่ังยืน 

(๑.๒) ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(๑.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ จัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนด้านการพัฒนาให้มีศักยภาพ

ทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นประตูเช่ือมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับ

มิติความมั่นคง และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่าน

ชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

๒.๑.๓ แผนระดับ ๓ 

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งได้มอบทิศทางการดําเนินงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐ นโยบาย โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จํานวน ๕ นโยบาย ได้แก่ 

(๑) นโยบายที่ ๑ ประกันรายได้ และบริหารจัดการสินค้าเกษตรสําคัญ ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว 

ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และข้าวโพด 



๑๘ 

(๒) นโยบายที่ ๓ เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยใช้กลยุทธ์รักษาและขยายตลาดเดิม 

เปิดตลาดใหม่ และฟ้ืนตลาดเก่าที่มีอยู่แล้ว 

(๓) นโยบายที่ ๗ ผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยอบรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ

เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ เศรษฐกิจทันสมัย และอื่น ๆ เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลก เช่น การส่งเสริมการใช้พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการสร้างนักส่งออกรุ่นใหม่ 

(๔) นโยบายที่ ๙ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการ โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากขึ้น เช่น ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ที่มี

ศักยภาพ 

(๕) นโยบายที่ ๑๐ การดําเนินงานผ่านกลไกขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้ความสําคัญกับการ

ส่งเสริมกลไกการใช้ทูตพาณิชย์อย่างมืออาชีพในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนในการ

ส่งออก 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 

๒.๒.๑ เจตนารมณ์ในการจัดต้ังสถาบัน 

การจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาเป็นผลจากการประชุมของที่
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on 
Trade and Development) ครั้งที่ ๑๐ (UNCTAD X) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งรัฐบาล
ไทยได้เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมคร้ังน้ันมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอังค์ถัดจาก ๑๕๙ 
ประเทศ ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ๒๔๖ องค์การ และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล ๒๒๖ องค์กร 
ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการนําบทเรียนในอดีต
มาปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นโอกาสที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมวล
ประชากรโลก” ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกและกลุ่มพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาได้ร่วมกันรับรองเอกสารการ
ประชุมในครั้งน้ัน ๒ ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) และแผนปฏิบัติการ
กรุงเทพ (Bangkok Plan of Action) ซึ่งได้กล่าวเน้นถึงความจําเป็นสําหรับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่
พยายามผลักดันให้มีการเจรจาอย่างเปิดเผยและให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเงิน 
การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี เอกสาร
ดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขาดสมดุลย์และไม่สมมาตรที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างระเบียบของโลก
ขึ้นใหม่ที่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นธรรมย่ิงขึ้นในอนาคต  



๑๙ 

ที่สําคัญคือ ที่ประชุมอังค์ถัดได้ตระหนักถึงการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของความต้องการความ

ช่วยเหลือในการฝึกอบรมและการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา ในการจัดการระบบ

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สลับซับซ้อนอันเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์และ

การเปิดเสรีในเศรษฐกิจโลก จึงเสนอให้มีการจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

โดยอ้างถึงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๙๙๕ (XIX) ตามท่ีได้แก้ไขใน A/Res/๔๗/

๑๘๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๕ A/Res/๕๑/๑๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และ A/Res/

๕๓/๑๙๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเห็นพ้องกันว่า การมีศูนย์เพ่ือการวิจัยและฝึกอบรมใน

ระดับภูมิภาคจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการกับประเด็นด้าน

การค้าและการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปถึงขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนาตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

องค์การสหประชาชาติ ซึ่งนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย

รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการอังค์ถัด (ตําแหน่งในขณะน้ัน) ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ 

จะพบว่า ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๐ (UNCTAD X) ต้องการให้

สถาบันดําเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการวิจัยในสาขาต่อไปน้ี 

(๑) การทูตเชิงพาณิชย์ (Commercial Diplomacy) เพ่ือช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากระบบการค้าระหว่างประเทศ โดยการมีส่วนร่วมในการเจรจาและปกป้องสิทธิ

ประโยชน์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการค้าและการลงทุนต่าง ๆ 

ทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

(๒) โลกาภิวัตน์และการเปิดเสรี (Globalization and Liberalization) เพ่ือช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการและสนองตอบความท้าทายและความเสี่ยงของ

กระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรี และเพ่ือช่วยเหลือประเทศเหล่าน้ันในการกําหนดนโยบายและการ

ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาของตน 

(๓) การอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (International 

Trade and Investment Facilitation) เพ่ือช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบและ

ขั้นตอนที่จะช่วยส่งเสริมการค้าในสาขาต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการค้า การศุลกากร 

การพาณิชย์นาวี และการบริหารการเงิน 



๒๐ 

๒.๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) ได้ทําการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง ผลประโยชน์ตอบแทน และแผนความก้าวหน้า

บุคลากร (Career Path) เน่ืองจากเกิดคาดหวังผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานในระดับสูง ทําให้สถาบัน

จําเป็นต้องเร่งปรับตัวเพ่ือสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งสร้างผล

การดําเนินงานให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพให้เพ่ิมสูงขึ้น จึงกําหนดเป็นผังโครงสร้างการบริหาร

สถาบัน ดังแผนภาพที่ ๒  

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันที่ได้ทบทวนใหม่เป็นการปรับกรอบอัตรากําลังเพื่อ

รองรับการดําเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยกํานหดให้มีผู้ปฏิบัติงานรวม

ทั้งสิ้น ๔๗ อัตรา (รวมผู้ตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา แต่ไม่รวมผู้อํานวยการสถาบัน) และแบ่งการ

ทํางานออกเป็น ๒ สายงาน ๖ สํานัก และ ๑ ศูนย์ ดังน้ี 

(๑) สายงานบริหาร มีรองผู้อํานวยการ ๑ อัตรา เป็นผู้บังคับบัญชา ภายใต้สายงานมี ๓ 
สํานัก ประกอบด้วย 

(๑.๑) สํานักผู้อํานวยการ มีผู้อํานวยการสํานัก ๑ อัตรา เป็นผู้บังคับบัญชา และมี
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๕ อัตรา ได้แก่ เลขานุการบริหาร ๑ อัตรา นักสื่อสารองค์กร ๑ อัตรา นัก
บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา และนักกฎหมาย ๑ อัตรา รวมเป็น ๖ อัตรา 

(๑ .๒) สํานักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีผู้ อํานวยการสํานัก ๑ อัตรา เป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๖ อัตรา ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา 
นักวิเคราะห์งบประมาณ ๑ อัตรา นักบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา 
และนักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา รวมเป็น ๗ อัตรา 

(๑ .๓) สํานักบริหาร มีผู้ อํานวยการสํานัก ๑ อัตรา เป็นผู้ บังคับบัญชา และมี
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๗ อัตรา ได้แก่ นักบริหารการเงิน ๑ อัตรา นักบัญชี ๑ อัตรา นักบริหารงาน
พัสดุ ๒ อัตรา นักบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ๒ อัตรา รวมเป็น ๘ อัตรา 

(๒) สายงานวิชาการ มีรองผู้อํานวยการ ๑ อัตรา เป็นผู้บังคับบัญชา ภายใต้สายงานมี ๓ 
สํานัก ประกอบด้วย 

(๒.๑) สํานักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา มีผู้อํานวยการสํานัก 
๑ อัตรา เป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๖ อัตรา ได้แก่ นักบริหารโครงการ ๕ 
อัตรา และนักบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา รวมเป็น ๗ อัตรา 



๒๑ 

(๒.๒) สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้อํานวยการสํานัก ๑ อัตรา เป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๔ อัตรา ได้แก่ นักบริหารโครงการ ๓ อัตรา และนัก
บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา รวมเป็น ๕ อัตรา 

(๒.๓) สํานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย มีผู้ อํานวยการสํานัก ๑ อัตรา เป็น
ผู้บังคับบัญชา และมีผู้ปฏิบัติงานภายใต้สํานัก ๑๐ อัตรา ได้แก่ นักวิจัย ๘ อัตรา (รวมนักวิจัยประจํา
ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ๒ อัตรา) นักบริการวิชาการ ๑ อัตรา และนัก
บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา รวมเป็น ๑๑ อัตรา 

 
แผนภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างการบริหารสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ

วิชาการและยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล

และติดตามผลการดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการ

กฏหมาย 

ผู้อํานวยการสถาบัน 

รองผู้อํานวยการ (บริหาร) รองผู้อํานวยการ (วิชาการ) 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการ 

 กลุ่มงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร 

 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 

 กลุ่มงานสารสนเทศ 

ผู้อํานวยการสํานักบริหาร 

 กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถ 

ทางการค้าและการพัฒนา 

 กลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ 

 กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 กลุ่มโครงการนโยบายการค้าการลงทุน 

 กลุ่มโครงการนโยบายการพัฒนาภูมิภาค 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 

 กลุ่มโครงการวิจัยนโยบายการค้า 

 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน 

 กลุ่มงานบริการวิชาการ 

 ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้า

และการพัฒนา 



๒๒ 

๒.๒.๓ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา 

ต้ังแต่สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เริ่ม

ดําเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ สถาบันได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding: MoU) กับองค์การระหว่างประเทศ และสถาบันทางวิชาการ

ในต่างประเทศที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการค้าและการพัฒนาหลายองค์กร เช่น 

• พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  

• พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 

Organization หรือ WIPO) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• พ.ศ. ๒๕๔๙ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน (International 

Institute for Sustainable Development หรือ IISD) ประเทศแคนาดา 

• พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International 

Trade Centre หรือ ITC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

• พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง (Mekong 

Institute หรือ MI) ประเทศไทย 

• พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific หรือ ESCAP) ประเทศไทย 

• พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้า (Economic 

Research Institute for Industry and Trade หรือ ERIIT) สปป.ลาว 

• พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade University หรือ 

FTU) ประเทศเวียดนาม 

• พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia 

หรือ UKM) ประเทศมาเลเซีย 

• พ.ศ . ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพ่ืออาเซียนและเอเชียตะวันออก 

(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia หรือ ERIA) ประเทศอินโดนีเซีย 



๒๓ 

๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

๒.๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน) ใช้การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันตามแนวทาง VRIO Framework ของ 

Barney & Hesterly (๒๐๑๕) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้วิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) หรือ

ทรัพยากร (Resource) ที่องค์กรใช้ในการดําเนินงาน โดยวิเคราะห์ว่าสถาบันมีความสามารถในการ

สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้หรือไม่ และค้นหาว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน 

โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวทาง VRIO Framework 

จุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน V R I O 
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

W๑ นโยบายและทิศทางการบริหารไม่ต่อเน่ือง  ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๒ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นองค์การ
มหาชนอย่างเต็มรูปแบบ 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๓ ไม่ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการดําเนินงาน 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๔ ขาดการจดัการองค์ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนทกัษะและประสบการณ์ 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๕ พ่ึงพางบประมาณจากเงินอุนหนุนประจําปี
ของรัฐบาลเป็นหลัก 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๖ ขาดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงรุก 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๗ ขาดการสง่เสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จกัใน
วงกว้าง 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๘ ผลงานของสถาบันไม่สามารถสร้าง
ผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี

W๙ ขาดจุดเน้นทางวิชาการร่วมกัน ไม่ม ี - - ไม่ม ี ไม่ม ี



๒๔ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน V R I O 
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

S๑ มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

มี มี
มาก 

- ไม่ม ี มีบางส่วน 

S๒ มีองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่

เกิดจากงานวิจัยจํานวนมาก 

มี มี
น้อย 

ไม่ม ี ไม่ม ี มีช่ัวคราว 

S๓ มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางทาง

วิชาการ 

มี มี
น้อย 

ไม่ม ี ไม่ม ี มีช่ัวคราว 

S๔ เป็นองค์กรเดียวด้านการค้าและการพัฒนา

ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ 

UNCTAD 

มี มี
น้อย 

มี มี มีอย่างย่ังยืน 

S๕ การบริหารงานมีความคล่องตัวมากกว่า

ระบบราชการ  

มี มี
น้อย 

มี มี มีอย่างย่ังยืน 

 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวทาง VRIO Framework ซึ่งพิจารณาจาก 

๔ องค์ประกอบ คือ คุณค่า (Value: V) คู่แข่ง (Rarity: R) ต้นทุนการเลียนแบบ (Imitability: I) และ

การจัดการใช้ประโยชน์ (Organization: O) ตามตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า สถาบันระหว่างประเทศ

เพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีสภาพแวดล้อมภายในที่ถือเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

จํานวน ๙ ปัจจัย (W๑ – W๙) และมีจุดแข็ง (Strengths) จํานวน ๕ ปัจจัย (S๑ – S๕) 

ทั้งน้ี หากพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน จะพบว่า สถาบันมีความสามารถ

ในการแข่งขันบางส่วน (competitive parity) ในปัจจัยของการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ (S๑) กล่าวคือ ถึงแม้สถาบันจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(MoU) เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการจํานวนมากกับองค์การระหว่างประเทศ และสถาบันทาง

วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ แต่การจัดทําบันทึกความเข้าใจน้ันไม่มีต้นทุนในการเลียนแบบ 

ดังน้ัน ทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐจึงสามารถกระทําได้หมด 

สําหรับความสามารถที่สถาบันแข่งขันได้ช่ัวคราว (temporary competitive advantage) 

คือ การมีองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากงานวิจัยจํานวนมาก (S๒) และมีความเป็น



๒๕ 

อิสระและมีความเป็นกลางทางวิชาการ (S๓) ซึ่งหากไม่มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดี ผลงานเหล่าน้ันก็

อาจจะไม่มีคุณค่า 

อย่างไรก็ดี สถาบันยังมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (sustained competitive 

advantage) ในส่วนของความเป็นองค์กรเดียวด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNCTAD (S๔) และการบริหารงานมีความคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ 

(S๕) เน่ืองจากสถาบันมีสถานะเป็นองค์การมหาชนที่มีหลักการว่า จะต้องให้บริการสาธารณะทั่วไปได้

อย่างคล่องตัว โดยไม่แสวงหากําไร และไม่ต้องยึดติดระเบียบที่ยุ่งยากของระเบียบราชการ สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพบริการให้สูงขึ้น และสามารถ

พัฒนานวัตกรรมทั้งด้านการบริหารงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

 

๒.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน) ใช้ ICEDRIPS checklist ของ Parrish (๒๐๐๗) ในการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา

โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามแนวทาง ICEDRIPS Checklist 

ICEDRIPS Checklist โอกาสและอุปสรรคของสถาบัน 
(๑) นวัตกรรม 
(Innovations) 

• O๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

(๒) การแข่งขนั 
(Competition) 

• O๒ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ 

• T๑ มีคูแ่ข่งทางวิชาการด้านการค้าและการพัฒนาจํานวนมาก 
(๓) เศรษฐกิจ 
(Economics) 

• O๓ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

• T๒ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า และประเทศ
พัฒนาแล้วลดการสนับสนุน 

• T๓ งบประมาณชาติด้านวิจัยให้ความสําคญักับงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



๒๖ 

ICEDRIPS Checklist โอกาสและอุปสรรคของสถาบัน 

• T๔ หน่วยงานที่ประเมินและจัดสรรงบประมาณไม่ให้ความสําคัญกับ
พันธกิจระดับภูมิภาค 

(๔) ประชากร 
(Demographics) 

• O๔ ยังไม่มีหน่วยงาน Think Tank ด้านการค้าและการพัฒนาที่
สนับสนุนการทํางานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

(๕) กฎระเบียบ 
(Regulations) 

• O๕ มคีวามตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศยุคใหม่ทีใ่ห้
ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(๖) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

• O๖ การย้ายสงักัดไปยังกระทรวงพาณิชย์เปิดโอกาสให้มุ่งเน้นงาน
ด้านการค้าชัดเจนย่ิงขึ้น 

(๗) หุน้ส่วน 
(Partners) 

• O๗ องค์การระหว่างประเทศให้ความสําคญักับการส่งเสริมนโยบาย
และบุคลากรด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาค 

• O๘ การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในประเด็นความเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนา (SDG๑๗) ร่วมกัน 

(๘) แนวโน้มทางสังคม 
(Social Trends) 

• O๙ เป็นยุคทองของเอเชียด้านการค้าและการพัฒนา 

• O๑๐ เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเน่ือง 

• T๕ มีการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็วในยุค
ดิจิทัล 

 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามแนวทาง ICEDRIPS Checklist ซึ่งพิจารณา

จาก ๘ องค์ประกอบ ประกอบด้วย นวัตกรรม (Innovations: I) การแข่งขัน (Competition: C) 

เศรษฐกิจ (Economics: E) ประชากร (Demographics: D) กฎระเบียบ (Regulations: R) โครงสร้าง

พ้ืนฐาน (Infrastructure: I) หุ้นส่วน (Partners: P) และแนวโน้มทางสังคม (Social Trends: S) ตาม

ตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มี

สภาพแวดล้อมภายนอกที่ถือเป็นโอกาส (Opportunities) จํานวน ๑๐ ปัจจัย (O๑ – O๑๐) และ

อุปสรรค (Threats) จํานวน ๕ ปัจจัย (T๑ – T๕) 



๒๗ 

๒.๔ การประเมินตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จากน้ันจึงทําการประเมินตําแหน่งทาง

ยุทธศาตร์ โดยการใช้ความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งระดับอํานวยการ 

ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ด้วยการกําหนดนํ้าหนัก (weighted) เป็นเกรด A (นํ้าหนัก 

๐.๐๘) เกรด B (นํ้าหนัก ๐.๐๕) และเกรด C (นํ้าหนัก ๐.๐๓) แล้วให้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญพิจารณาเกรด 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัย และให้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญให้คะแนน (rating) ใน

แต่ละปัจจัย เพ่ือประเมินว่าสถาบันใช้ประโยชน์จากปัจจัยเหล่าน้ันมากน้อยระดับใด โดยแบ่งคะแนน

ออกเป็น ๕ ระดับ (๕ คือมากที่สุด และ ๑ คือน้อยที่สุด) จากน้ัน นํานํ้าหนักคูณกับคะแนน ซึ่งจะได้

เป็นค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก (weighted score)  

ทั้งน้ี รายละเอียดของการหาค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของจุดแข็ง (Strengths) จํานวน ๕ ปัจจัย 

จุดอ่อน (Weaknesses) จํานวน ๙ ปัจจัย โอกาส (Opportunities) จํานวน ๑๐ ปัจจัย และอุปสรรค 

(Threats) จํานวน ๕ ปัจจัย ปรากฎดังตารางที่ ๔ – ๖ 

ตารางที่ ๔ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักจุดแข็ง 

จุดแข็ง เกรด น้ําหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ําหนัก 

S๑ มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

A ๐.๐๘ ๓ ๐.๒๔ 

S๒ มีองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่

เกิดจากงานวิจัยจํานวนมาก 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

S๓ มีความเป็นอิสระ และมคีวามเป็นกลาง

ทางวิชาการ 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 



๒๘ 

จุดแข็ง เกรด น้ําหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง

น้ําหนัก 

S๔ เป็นองค์กรเดียวด้านการค้าและการพัฒนา

ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ 

UNCTAD 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

S๕ การบริหารงานมีความคล่องตัวมากกว่า

ระบบราชการ  

C ๐.๐๓ ๔ ๐.๑๒ 

รวมน้ําหนักคะแนนจุดแข็ง ๑.๐๘ 

ตารางที่ ๕ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักจุดอ่อน 

จุดอ่อน เกรด น้ําหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

W๑ นโยบายและทิศทางการบริหารไม่ต่อเน่ือง  A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

W๒ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นองค์การ
มหาชนอย่างเต็มรูปแบบ 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

W๓ ไม่ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการดําเนินงาน 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

W๔ ขาดการจดัการองค์ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนทกัษะและประสบการณ์ 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

W๕ พ่ึงพางบประมาณจากเงินอุนหนุน
ประจําปีของรัฐบาลเป็นหลัก 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

W๖ ขาดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงรุก 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

W๗ ขาดการสง่เสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จกั
ในวงกว้าง 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

W๘ ผลงานของสถาบันไม่สามารถสร้าง
ผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

W๙ ขาดจุดเน้นทางวิชาการร่วมกัน A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

รวมน้ําหนักคะแนนจุดอ่อน ๓.๑๒ 



๒๙ 

ตารางที่ ๖ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักโอกาส 

โอกาส เกรด น้ําหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

O๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

B ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ 

O๒ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเวทีการ
ประชุมระหว่างประเทศ 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

O๓ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้น
การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

B ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ 

O๔ ยังไม่มีหน่วยงาน Think Tank ด้านการค้า
และการพัฒนาที่สนับสนุนการทํางานใน
ลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

O๕ มคีวามตกลงการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับประเด็น
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

O๖ การย้ายสงักัดไปยังกระทรวงพาณิชย์เปิด
โอกาสให้มุ่งเน้นงานด้านการค้าชัดเจนย่ิงขึ้น 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

O๗ องค์การระหว่างประเทศให้ความสําคญักับ
การส่งเสริมนโยบายและบุคลากรด้านการค้า
และการพัฒนาในภูมิภาค 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

O๘ การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคใน
ประเด็นความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา 
(SDG๑๗) ร่วมกัน 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

O๙ เป็นยุคทองของเอเชียด้านการค้าและการ
พัฒนา 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

O๑๐ เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าและการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

รวมน้ําหนักคะแนนโอกาส ๓.๐๒ 



๓๐ 

ตารางที่ ๗ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนักอุปสรรค 

อุปสรรค เกรด น้ําหนัก คะแนน 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

T๑ มีคูแ่ข่งทางวิชาการด้านการค้าและการ
พัฒนาจํานวนมาก 

B ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

T๒ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การกีดกันทาง
การค้า และประเทศพัฒนาแล้วลดการ
สนับสนุน 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

T๓ งบประมาณชาติด้านวิจัยให้ความสําคญักับ
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

C ๐.๐๓ ๔ ๐.๑๒ 

T๔ หน่วยงานที่ประเมินและจัดสรร
งบประมาณไม่ให้ความสําคญักับพันธกิจระดับ
ภูมิภาค 

A ๐.๐๘ ๔ ๐.๓๒ 

T๕ มีการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

A ๐.๐๘ ๕ ๐.๔๐ 

รวมน้ําหนักคะแนนอุปสรรค ๑.๓๖ 

 

สําหรับผลรวมของค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก พบว่า ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักจุดแข็ง เท่ากับ ๑.๐๘ 

ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักจุดอ่อน เท่ากับ ๓.๑๒ ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักโอกาส เท่ากับ ๓.๐๒ และค่า

คะแนนถ่วงนํ้าหนักอุปสรรค เท่ากับ ๑.๓๖ 

เมื่อนําค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักมาประเมินตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย TOWS 

Matrix ตามแผนภาพที่ ๒ พบว่า อยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) ตามแผนภาพ

ที่ ๓ เน่ืองจากโอกาสและจุดอ่อนของสถาบันมีค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักที่สูงมาก ดังน้ัน สถาบันจึงต้องใช้

โอกาสมากําหนดเป็นกลยุทธ์ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของสถาบัน  



๓๑ 

 

แผนภาพที่ ๒ ผลการประเมินตําแหนง่ทางยุทธศาสตร์ของสถาบนั 

 

 

แผนภาพที่ ๓ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบนั 

O, ๓.๐๒

S, ๑.๐๘

T, ๑.๓๖

W, ๓.๑๒

๐
๑
๒
๓
๔

O

S

T

W

นํ้าหนักคะแนน

WO Strategies

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข

SO Strategies

ยุทธศาสตร์เชิงรกุ

WT Strategies
ยุทธศาสตร์เชิงรบั

ST Strategies

ยุทธศาสตร์เชิงปอ้งกัน



 

บทที่ ๓ 

แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End) กลยุทธ์ในการดําเนินการ 

(Ways) และมาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (Means) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End) 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรช้ันนําในการจัดการแพลตฟอร์มและเช่ือมโยงองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย 

๓.๑.๒ พันธกิจ 

(๑) สร้างขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในการกําหนด

นโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน 

(๒) จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรใน

ภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

(๓) สนับสนุนความร่วมมือและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 

(๔) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการ

พัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๓ เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ หนุนเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ใน

พ้ืนที่เป้าหมาย (Area Focus) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย 

เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและมาตรการ

ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 



๓๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ พัฒนาอย่างบูรณาการเพ่ือให้สถาบันไปสู่องค์กรภาครัฐ ๔.๐ ด้วย

การพัฒนาคุณภาพและสร้างความเช่ือมโยงระบบการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

๓.๒ กลยุทธ์ในการดําเนินการ (Ways) 

๓.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) น้ันเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนําจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาทําการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น ๔ 

ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

(๑) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง

สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ

โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดีเพ่ือ

นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกสําหรับองค์กร 

(๒) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่

ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ

หรืออุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการนําจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งก็คือ

เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

(๓) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่

ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 

(Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือทํา

ให้จุดอ่อนน้ันลดลง 

(๔) ) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง

สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ

อุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสสรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ 

การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรน้ันไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 



๓๔ 

ทั้งน้ี ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ด้วยวิธีการ TOWS Matrix 

สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ตารางที่ ๘ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วยวิธีการ TOWS Matrix 

 จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
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ni

tie
s) 

• การให้บริการและบริหารจัดการองค์กร
ตามหลัก PMQA 4.0  
(W๑, W๒, W๓, W๔, W๖, O๑) 

• สร้างกลไกทํางานร่วมกับภาคีเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการกําหนดโจทย์วิจัยและ
การสนับสนุนทุนวิจัย  
(W๑, W๘, W๙, O๔, O๑๐) 

• สังเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้ และ
ร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการอ่ืน  
(W๔, W๕, W๙, O๔, O๘) 

• พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้  
(W๓, W๔, W๗, W๙, O๖) 

• จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมผู้บรหิารระดับสูง
ด้านการค้าและการพัฒนา เพ่ือสร้าง
เครือข่ายระหว่างประเทศ  
(S๑, S๔, O๓, O๖, O๗) 

• จัดประชุมระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนา  
(S๒, S๓, O๒, O๔, O๕, O๘, O๙, O๑๐) 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

ts
) 

• ศึกษาปัญหาอุปสรรคและจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบาย  
(W๕ W๘, W๙, T๑, T๓) 

• ติดตามประเด็นความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา และประเด็นอุบัติใหม่ที่มีผลต่อ
การส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(Regional Integration)  
(W๗, T๒, T๔, T๕) 

• ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและศกัยภาพร่วม
ด้านการค้าและการพัฒนาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพ่ือลดการแข่งขัน
กันเอง (S๑, S๒, S๓, T๒, T๓) 

• สนับสนุนข้อมลูและประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (S๕, T๑, T๔, T๕) 

ที่มา: ผู้วิจัย 

สําหรับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถ

จัดกลุ่มเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) ได้ทั้งหมด ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ยุทธศาสตร์เชิงรับ) ลดอุปสรรคและข้อจํากัดทางการค้า

สินค้า บริการ และการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 



๓๕ 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ติดตามประเด็นความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และ

ประเด็นอุบัติใหม่ที่มีผลต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional 

Integration) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน) ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพร่วมด้านการค้า

และการพัฒนาของกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือลดการแข่งขันกันเอง 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ สนับสนุนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก) ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/

องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า

และการพัฒนา เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ จัดประชุมระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านการค้าและการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข) สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) 

เช่ือมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพ่ือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ สร้างกลไกทํางานร่วมกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ในการ

กําหนดโจทย์วิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัย 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้ และร่วมมือกับ

หน่วยงานวิชาการอ่ืน 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข) พัฒนาคุณภาพการให้บริการและ

บริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 

PMQA 4.0 
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๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา ใช้วิธีการ BCG Matrix อันเป็นโมเดลสําหรับช่วย

วิเคราะห์สินค้าของหน่วยงาน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีคือแนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

โดยวิเคราะห์จากส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการเติบโตของ

ตลาด (Market Growth) สําหรับรายละเอียดของการวิเคราะห์ มีดังน้ี 

ตารางที่ ๙ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วย BCG Matrix 

ลําดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ) 

ส่วนแบ่ง
ตลาดของ
ผู้แข่งขัน
รายใหญ่ 
(ร้อยละ) 

ส่วนแบ่ง
ตลาดเชิง

เปรียบเทียบ 

การ
เติบโต

ของตลาด 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.๑ ศึกษาปัญหาอุปสรรค
และจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

๕.๔๕ ๑๐.๐๐ ๐.๕๔ ๕.๐๐ ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๒ ติดตามประเด็นความ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา และประเด็น
อุบัติใหม่ท่ีมีผลต่อการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค (Regional 
Integration) 

๓.๔๑ ๒๕.๐๐ ๐.๑๔ ๑๒.๐๐ ๒,๐๑๓,๒๑๗.๒๓ 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และศักยภาพร่วมด้าน
การค้าและการพัฒนา
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือลดการ
แข่งขันกันเอง 

๘.๑๓ ๑๒.๐๐ ๐.๖๘ ๒๐.๐๐ ๔,๘๐๕,๒๙๕.๐๐ 

๒.๒ สนับสนุนข้อมูลและ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

๐.๕๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๒ ๔.๐๐ ๒๙๒,๖๖๕.๐๐ 
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ลําดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 

ส่วนแบ่ง
ตลาด 

(ร้อยละ) 

ส่วนแบ่ง
ตลาดของ
ผู้แข่งขัน
รายใหญ่ 
(ร้อยละ) 

ส่วนแบ่ง
ตลาดเชิง

เปรียบเทียบ 

การ
เติบโต

ของตลาด 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.๑ จัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการค้า
และการพัฒนา เพ่ือ
สร้างเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

๑.๑๘ ๒๐.๐๐ ๐.๐๖ ๓.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓.๒ จัดประชุมระหว่าง
ประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการค้าและการ
พัฒนา 

๑.๗๙ ๓๐.๐๐ ๐.๐๖ ๘.๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.๑ สร้างกลไกทํางาน
ร่วมกับภาคีเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการ
กําหนดโจทย์วิจัยและ
การสนับสนุนทุนวิจัย 

๕.๕๓ ๒๐.๐๐ ๐.๒๘ ๑๕.๐๐ ๓,๒๖๘,๖๐๖.๐๕ 

๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัย
และองค์ความรู้ และ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
วิชาการอื่น 

๒.๓๑ ๒๐.๐๐ ๐.๑๒ ๓.๐๐ ๑,๓๖๖,๖๑๑.๗๒ 

๔.๓ พัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูล
ความรู้ 

๗.๘๗ ๑๔.๐๐ ๐.๕๖ ๑๘.๐๐ ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕.๑ การให้บริการและ
บริหารจัดการองค์กร
ตามหลัก PMQA 4.0 

๖๓.๘๔ ๗๐.๐๐ ๐.๙๑ ๖.๐๐ ๓๗,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 

ที่มา: ผู้วิจัย 



๓๘ 

 

แผนภาพที่ ๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วย BCG Matrix 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ด้วย BCG Matrix ตามตารางที่ ๘ และ

แผนภาพที่ ๔ พบว่า แผนงาน/โครงการของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีแนวทางการพัฒนาที่อยู่ในตําแหน่งของ Cash Cow และ 

Dogs ซึ่งอธิบายได้ ดังน้ี 

(๑) ตําแหน่ง Cash Cow เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง แต่มีอัตราการเติบโตตํ่า ซึ่งพบว่า มี

ทั้งสิ้น ๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑, ๒.๑, ๔.๓ และ ๕.๑ โดยมีข้อสังเกตว่า 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ “การให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก PMQA 

4.0” เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีงบประมาณสูงที่สุด เน่ืองจากเป็นงบประมาณจาก

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าใช้

สอยด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ด้าน

สื่อสารองค์กร  

• แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑, ๒.๑ และ ๔.๓ ทั้งหมดเป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 

1.1
1.2

2.1

2.23.1
3.2

4.1

4.2

4.3

5.1M
ar
ke
t 
G
ro
w
th

Relative Market Share
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(๒) ตําแหน่ง Dog เป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ํา แต่มีอัตราการเติบโตต่ํา ซึ่งพบว่า มีทั้งสิ้น 

๖ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑ และ ๔.๒ โดยมี

ข้อสังเกตว่า 

• แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๔.๒ ทั้งหมดเป็นแนวทางการ

พัฒนาตามภารกิจหลักของสถาบัน ทั้งงานด้านการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรม ซึ่ง

สถาบันจําเป็นต้องพิจารณาว่า ควรพิจารณตัดแผนงาน/โครงการเดิม หรือควร

ปรับปรุงแผนงาน/โครงการใหม่  

• แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ “สร้างกลไกทํางานร่วมกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ในการ

กําหนดโจทย์วิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัย” สอดคล้องกับโครงการของศูนย์ศึกษา

วิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่า

กลุ่มแรก จึงมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีในการพัฒนาต่อยอด 

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง (Means)  

แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ๑๐ แนวทางการ

พัฒนา ซึ่งสามารถกําหนดแผนงานและโครงการเพื่อบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ข้อ ดังน้ี 

๓.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดอุปสรรคและข้อจํากัดทางการค้าสินค้า บริการ และการ

ลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 

(๑) เป้าประสงค์ หนุนเสริม Regional Integration ในพ้ืนที่เป้าหมาย (area focus) 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 

• โครงการพัฒนาความเช่ือมโยงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(เพ่ือลดและขจัดอุปสรรคทางการค้า (borderless trade) ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วยการสร้างความเช่ือมโยงการ

ผลิตไปข้างหลัง หรือ backward linkages และความเช่ือมโยงการ

ผลิตไปข้างหน้า forward linkages) 



๔๐ 

๑.๒ ติดตามประเด็นความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และประเด็นอุบัติใหม่ที่มีผล

ต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 

• พัฒนาโครงการภายใต้แผนบูรณาการของรัฐบาล โดยเน้นการศึกษา

ร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 

(๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตารางที่ ๑๐ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนองค์ความรู/้
ข้อเสนอแนะทีนํ่าเสนอนโยบาย
หรือมาตรการในระดับชาติ/
ระดับพ้ืนที่เพ่ือลดอุปสรรคและ
ข้อจํากัดทางการค้า 

เรื่อง N/A ๓ ๔ ๕ 

 

๓.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจ

ต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก 

(๑) เป้าประสงค์ หนุนเสริม Regional Integration ในพ้ืนที่เป้าหมาย (area focus) 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพร่วมด้านการค้าและการพัฒนาของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนเพ่ือลดการแข่งขันกันเอง 

• โครงการบูรณการกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่นํ้าโขง (พัฒนาโครงการเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้แผน

แม่บทที่ ๙ เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอในการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกัน 

(legal harmonization) โดยเริ่มจากประเทศเพ่ือนบ้าน) 

๒.๒ สนับสนุนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ

ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน 



๔๑ 

• โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการค้าและการพัฒนา 

(สร้างและพัฒนานักวิจัยภายนอกสถาบัน ให้มีความรู้และทักษะใน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น 

Soft Systems Methodology (SSM) เพ่ือร่วมกันจัดทําข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายระดับพ้ืนที่ 

(๓) ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย 

ตารางที่ ๑๑ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนข้อเสนอแนะที่มีพ้ืนฐาน
มาจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

เรื่อง N/A ๑ ๒ ๓ 

 

๓.๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาคใน

การจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา 

(๑) เป้าประสงค์ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย 

(๒) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา เพ่ือ

สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 

• โครงการพัฒนานักการทูตเชิงพาณิชย์ (Commercial Diplomacy) 

โดยพัฒนาหลักสูตรจาก “A Guide to Commercial Diplomacy” 

ของ International Trade Centre (ITC) 

๓.๒ จัดประชุมระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้าและการ

พัฒนา 

• โครงการสัมมนาวิชาการด้านการค้าและการพัฒนาระดับภูมิภาค 

( Regional Trade and Development Outlook Forum) โ ด ย ใ ช้



๔๒ 

แนวทางของการมองภาพอนาคต (Foreseight) ด้านการค้าและการ

พัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

(๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตารางที่ ๑๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนประเทศในกลุม่อาเซยีน
และเอเชียที่สนับสนุนการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 

ประเทศ N/A - ๔ ๖ 

 

๓.๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เช่ือมโยงความรู้/ข้อมูล

วิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพ่ือการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

(๑) เป้าประสงค์ สร้างองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบายและมาตรการ

ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

(๒) แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สร้างกลไกทํางานร่วมกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ในการกําหนดโจทย์วิจัยและ

การสนับสนุนทุนวิจัย 

• พัฒนาโครงการของศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการ

พัฒนา โดยเน้นความร่วมมือในลักษณะภาคีเชิงยุทธศาสตร์ 

๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยและองค์ความรู้ และร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการอ่ืน 

• การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์ โดยเน้น

ดําเนินการในลักษณะของการใช้ประโยชน์ข้ามกระทรวง  

๔.๓ พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้ 

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านนโยบายกีดกันทางการค้าระดับภูมิภาค 

(Non-Tariff Measures: NTMs) โดยใช้เว็บไซต์ Global Trade Alert 

ของ Centre for Economic Policy Research (CEPR) เป็นแนวทาง 



๔๓ 

(๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตารางที่ ๑๓ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

วารสารวิชาการของสถาบัน
ผ่านการประเมินคุณภาพใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่ม 
(Tier) 

N/A - ๓ ๓ 

 

๓.๓.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการสู่องค์กร

ดิจิทัล 

(๑) เป้าประสงค์ พัฒนาอย่างบูรณาการเพ่ือให้สถาบันไปสู่องค์กรภาครัฐ ๔.๐ ด้วย

การพัฒนาคุณภาพและสร้างความเช่ือมโยงระบบการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

(๒) แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก PMQA 4.0 

• โครงการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา

ไปสู่องค์กรดิจิทัล เช่น การจัดหาอุปกรณ์สําหรับการประชุม สัมมนา 

และฝึกอบรมออนไลน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรภายในองค์กรสําหรับภาครัฐ (Government ERP) 

• โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันในยุคดิจิทัล เช่น การจัดฝึกอบรม

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Google Data 

Studio และ Tableau 

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

ด้านการค้าและการพัฒนา 



๔๔ 

• โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรบนระบบคลาวด์ (cloud-

based organization) เช่น การใช้งาน Microsoft Office 365 

(๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตารางที่ ๑๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 
ข้อมูลปีฐาน 
(๒๕๖๒) 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

องค์กรได้รับการประเมินตาม
มาตรฐาน PMQA 4.0 ใน
ระดับก้าวหน้า (Advance) 
ภายใน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ระดับ N/A พ้ืนฐาน 
(Basic) 

พ้ืนฐาน 
(Basic) 

ก้าวหน้า 
(Advance) 

 

 



 

บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

ผลจากตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พบว่า ในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันระหว่าง

ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ฉบับน้ี ควร

มุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๙ เขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ของกระทรวงพาณิชย์ในการเพ่ิมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน เน่ืองจากแผนแม่บทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ

อํานาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ให้มีศักยภาพและความสามารถในการกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ

ที่เหมาะสมร่วมกัน และการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ 

ที่สําคัญ ประเด็นของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ยังมีความสอดคล้องกับแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความสําคัญกับการขจัดอุปสรรคทางการค้า (Borderless Trade) 

ด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV / ASEAN เพ่ือลด

อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ในส่วนที่เป็นข้อจํากัดต่อการขนส่ง

สินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 

Phytosanitay Measures: SPS) และการปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Rules of Origin: 

ROO) 

นอกจากน้ี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่ง



๔๖ 

กําหนดให้มีแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีเน้นการ

ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสนับสนุน

และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนา และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ซึ่งมี

แนวทางในการเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ 

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และ

วิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อย่างย่ิง 

อย่างไรด็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ถือเป็นจุด

เปลี่ยนครั้งสําคัญของสถาบัน เน่ืองจากส่งผลให้สถาบันต้องย้ายสังกัด จากเดิมอยู่กระทรวงศึกษาธิการ 

ต้องย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงพาณิชย์ ทําให้สถาบันถูกต้ังคําถามถึงความซ้ําซ้อนกับภารกิจของส่วน

ราชการระดับกรมของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตลอดจน

หน่วยงานภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เช่น สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งมีภารกิจ

ทางวิชาการท่ีใกล้เคียงกับสถาบัน นอกจากน้ี สถาบันยังมีภารกิจใกล้เคียงกับส่วนราชการระดับกรม

ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ จึงเกิดเป็นความเสี่ยงหากมีการทบทวนความจําเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน 

ดังน้ัน สถาบันจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการแข่งขันสูงมาก 

ทั้งน้ี ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขัน

ของสถาบัน พบว่า  

• สถาบันมีความสามารถในการแข่งขันบางส่วน (competitive parity) ในปัจจัยของการมี

เครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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• สถาบันสามารถในการแข่งขันได้ช่ัวคราว (temporary competitive advantage) ใน

ปัจจัยของการมีองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากงานวิจัยจํานวนมาก และ

มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางทางวิชาการ 

• สถาบันสามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (sustained competitive advantage) ในปัจจัย

ของความเป็นองค์กรเดียวด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลไทยกับ UNCTAD และการบริหารงานมีความคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ 

อย่างไรก็ดี ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) พบว่า 

สถาบันมีสภาพแวดล้อมภายในท่ีถือเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) จํานวน ๙ ปัจจัย และมีจุดแข็ง 

(Strengths) จํานวน ๕ ปัจจัย และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ถือเป็นโอกาส (Opportunities) จํานวน 

๑๐ ปัจจัย และอุปสรรค (Threats) จํานวน ๕ ปัจจัย 

ทั้งน้ี ในการประเมินตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน พบว่า สถาบันน้ันอยู่ในตําแหน่ง

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) เน่ืองจากโอกาสและจุดอ่อนของสถาบันมีค่าคะแนนถ่วง

นํ้าหนักที่สูงมาก ดังน้ัน สถาบันจึงต้องใช้โอกาสมากําหนดเป็นกลยุทธ์ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของสถาบัน 

๔.๒ อภิปรายผลการศึกษา 

การอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มี

รายละเอียด ดังน้ี 

(๑) ผลจากการประเมินตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันด้วย SWOT Analysis ที่พบว่า 

ปัจจุบันสถาบันอยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสําคัญ

ของสถาบันในการเป็น “Think Tank ด้านการค้าและการพัฒนา” ที่เน้นการสนับสนุนการทํางาน

ระหว่างหน่วยงานในลักษณะ “ภาคีเชิงยุทธศาสตร์” สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา. (๒๕๖๒) ที่พบว่า หน่วยงานท่ีทําหน้าที่สร้างความรู้ให้กับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านประชาสังคม ยังมีข้อจํากัดในการสร้างความรู้ 

หรือมีความรู้ไม่เพียงพอในบางด้าน จําเป็นที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในพ้ืนที่ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับ



๔๘ 

บริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วน ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จึงเสนอให้สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปรับบทบาทของสถาบันเป็น “องค์กรพ่ีเลี้ยง” เพ่ือสร้าง

สังคมแห่งความรู้ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(๒) ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ด้วยวิธีการ TOWS Matrix ที่พบว่า 

สถาบันควรใช้แนวทางการพัฒนาด้วยการ “จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ

การพัฒนา เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ” โดยนําเสนอโครงการพัฒนานักการทูตเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Diplomacy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ต้องการให้ “ทูตพาณิชย์ฯ 

เป็นมืออาชีพเพ่ือเป็นทัพหน้าสําคัญให้ภาคเอกชนนํารายได้จากการส่งออกเป็นสําคัญ” นอกจากน้ี ยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกริกไกร จีระแพทย์ (๒๕๓๘) และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า

และการพัฒนา (๒๕๕๒) ที่เสนอให้จัดต้ัง “โรงเรียนนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ซึ่งสําคัญอย่าง

ย่ิงในการเพ่ิมความสามารถของคณะเจรจาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ช่วยลดจุดอ่อนเก่ียวกับบุคลากร

ที่จําเป็น รวมท้ังสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเป็นศูนย์กลางความรู้เก่ียวกับการเจรจาใน

ระดับภูมิภาคได้ ดังน้ัน โรงเรียนนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อกระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนและภาค

ประชาชน 

๔.๓ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษา 

สําหรับข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง

ยุทธศาสตร์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เป็นข้อเสนอแนะตามผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) ด้วย BCG Matrix ซึ่งประกอบด้วย 

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาในตําแหน่ง Cash Cow  

(๑) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ควรให้ความสําคัญ

กับการใช้งบประมาณในการให้บริการและบริหารจัดการองค์กรตามหลัก PMQA 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 

การนําองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยมีการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือหาแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

เพ่ือบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ 

(๒) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ควรมีการวางแผน

งบประมาณเงินรายได้สนับสนุนจากภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งทุนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) และกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-

Lancang Cooperation Special Fund) เพ่ือบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑, ๒.๑ และ ๔.๓ 

 

๔.๓.๒ แนวทางการพัฒนาในตําแหน่ง Dogs 

(๑) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ควรปรับโครงสร้าง

การบริหารงานของสถาบัน ซึ่งปัจจุบันเป็นการจัด “โครงสร้างตามหน้าที่” (Functional Structure) 

โดยภารกิจหลักของสถาบันแบ่งงานออกเป็น สํานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย (งานวิจัย) สํานัก

พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา (งานฝึกอบรม ประชุม สัมนา) และสํานักความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) ซึ่งส่งผลให้ขาดจุดเน้นทางวิชาการร่วมกัน 

ดังน้ัน โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันในส่วนของภารกิจหลักจึงควรแบ่งตามจุดเน้นทางวิชาการ 

โดยอาจจะกําหนดตามขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เช่น สํานักพัฒนาการทูตเชิงพาณิชย์ สํานักศึกษาโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรี และสํานัก

พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยแต่ละสํานักในฝ่ายวิชาการสามารถดําเนินงานได้ทั้ง

งานวิจัย งานฝึกอบรม ประชุม สัมนา และงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในลักษณะของโครงสร้าง

การบริหารงานข้ามสายงาน (Cross-functional Structure) เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มี

คุณภาพในจํานวนที่มากขึ้น และสามารถบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒, ๒.๒, ๓.๒ และ ๔.๒ 

(๒) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ไม่ควรมุ่งเน้นการ

จัดกิจกรรมศึกษาอบรมในเชิงปริมาณที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจน แต่ควรมุ่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

สําหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา ให้กลายเป็นหลักสูตรหลักประจําให้สอดคล้องกับ



๕๐ 

แนวคิดของการจัดต้ัง “โรงเรียนนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” โดยคัดเลือกวิทยากรจากผู้ผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course” 

ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันกับองค์การการค้าโลก (WTO) และ

อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นหลักสูตรหารายได้ในอนาคต เพ่ือบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ 

(๓) ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทํา

รายงานเร่ือง “แนวโน้มภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาประเทศไทย” (Thailand Trade and 

Development Outlook) หรือรายงานเร่ือง “แนวโน้มภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาระดับ

ภูมิภาค” (Regional Trade and Development Outlook) เป็นประจําทุกปี โดยใช้วิธีการตรวจสอบ

สถานการณ์ (Environmental Scanning) ทั้งในระดับโลก (Global level) ระดับภูมิภาค (Regional 

level) และระดับภายในประเทศ (Internal level) ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งโอกาส 

(ผลกระทบทางบวก) และความท้าทาย (ผลกระทบทางลบ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดจุดเน้น

ทางวิชาการในแต่ละปี จึงมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการจัดทําข้อเสนอโครงการ เพ่ือบรรลุแนวทางการ

พัฒนาที่ ๔.๑ 
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