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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการวิเคราะหการดําเนินยุทธศาสตรดานการตางประเทศที่มี
พื้นฐานแนวคิดที่ตั้งตนมาจากวิสัยทัศนวา การรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศไทยจะตอง
มองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา และมุงไปสูการสงเสริมผลประโยชนที่ยั่งยืนรวมกับสังคมโลก
โดยการนํากลยุทธที่สําคัญไดแก การใช Soft Power และ Public Diplomacy มาปรับใชเพื่อให
บรรลุผลลัพธตามเปาหมายของยุทธศาสตรที่วางไว
ในชวงแรก รายงานฉบับนี้ไดปูพื้นในสวนของความเปนมา ภูมิหลัง และความสําคัญของ
ปญหาในการดําเนินการตามยุทธศาสตร โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรมสารนิเทศในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนในทุกประเด็นยุทธศาสตร และ
หนวยปฏิบัติที่นํา Soft Power Diplomacy มาใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยมีคําถามสําคัญของ
การวิเคราะหวา จะสามารถปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศไปสูการมีบทบาทเชิง
ยุทธศาสตรไดอยางไร เพื่อที่จะสงเสริมใหการทํางานตามแผนงานและยุทธศาสตรสามารถบรรลุผลได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูศึกษาไดอธิบายถึงรายละเอียดของยุทธศาสตรและแผนงานที่เปนหลักการสําคัญของการ
ดําเนินงานของกรมสารนิเทศกรอบความคิดดานการบริหารที่นํามาใชเปนกรอบการวิเคราะหปญหา
ไดแก หลักการแนวคิด POSDCoRB ซึ่งพยายามที่จะคนหาวิธีการจัดองคการเพื่อใหมีการบริหารที่ดี
ที่สุดประกอบดวยวิธีการจัดการ ๗ ขั้นตอน
เอกสารสํ า คั ญ ที่ นํ า มาศึ ก ษาคื อ แผนยุ ท ธศาสตร ๔ ป ข องกระทรวงการต า งประเทศ
ยุทธศาสตรสัตตบงกช และแผนงานตางๆ ของกรมสารนิเทศที่ใชปฏิบัติอยูจริง นอกจากนี้ ผูศึกษาได
รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในกรมสารนิเทศและนอกกรมสารนิเทศ ซึ่งเปนผู
มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี บ ทบาทเป น ผู กํ า กั บ ดู แ ลนโยบายและผู ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในกระทรวงฯ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศ เพื่อใหสามารถสะทอนมุมมองที่ครบถวน
และรอบดานจากผูมีสวนเกี่ยวของในทุกระดับและทุกสวนที่เกี่ยวของ
จากผลการศึกษาพบวา ประเด็นสําคัญแรกสุดที่นาจะเปนจุดตั้งตนของปญหาคือ การมี
ความรูความเขาใจในยุทธศาสตรของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในกรมสารนิเทศเองและในภาพรวมของ
กระทรวงฯ จากการวิเคราะหผลสัมภาษณพบไดวา ยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจน ไมสอดคลอง หรือยัง
ไมมี ยังขาดความเขาใจรวมกันเปนภาพเดียวกันของผูมีสวนเกี่ยวของในกระทรวงฯ นอกจากนี้ ผลการ
สัม ภาษณ ยั ง สามารถช ว ยระบุ แ นวโน ม และลํ าดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หาและความต อ งการของ
หนวยงานที่สามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติไดจริง การวิเคราะหโดยใชแนวคิด
และหลักการดานการบริหารจัดการขางตนเปนกรอบในการประเมินและวิเคราะหมีประโยชนอยางยิ่ง
ในการตอยอดความคิดเพื่อนําไปสูการจัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
รวมทั้งสามารถสรุปผลเพื่อตอบคําถามสําคัญเรื่องการปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ
ที่ทําหนาที่ในเชิง “แมบาน” ไปสูบทบาทหนาที่เชิงรุกที่มีความสําคัญในดานยุทธศาสตรมากขึ้นไดดวย
ขอเสนอแนะของรายงานการศึกษานี้สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยตั้งตนจากบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบที่มีอยูในปจจุบันคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และ

จ
ขยายต อยอดไปสู การมี บทบาทเชิ งรุกในเชิงยุทธศาสตรในลําดับ ตอไป ไดแก การทําหนาที่เปน ผู
ประสานงานในระดับกรม การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรโดย
ทําหนาที่เสมือนเปนตัวกลางที่เชื่อมโยงขอมูลการติดตามและประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถใช
อธิบายได ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการอยางเปนระบบและพัฒนาการ
จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจระดั บ นโยบาย และนํ า ไปสู ก ารสร า ง Institutional
Memory ในระดับกรมที่มีความยั่งยืนและใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมแมจะมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรของกรมตามธรรมชาติของการทํางานในกระทรวงการตางประเทศก็ตาม

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ และสําเร็จลุลวงดวยดีไดดวยก็ความกรุณาของคณะอาจารยที่
ปรึกษา ๓ ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และ
รองศาตราจารย ดร. สมภพ มานะรังสรรค ที่ไดใหการชี้แนะและใหคําแนะนําเชิงวิชาการที่เปนโยชน
ใหแรงบันดาลใจจนเกิดความกระตือรือรนที่จะศึกษา รวมทั้งใหการสนับสนุนเปนอยางดีมาโดยตลอด
จึงขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณปลัดกระทรวงการตางประเทศ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
และนายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ ที่กรุณาใหโอกาสและสนับสนุนใหผูศึกษาเขารับ
การอบรม
ขอขอบคุณนายธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
และเจาหนาที่สถาบันฯทุกทานที่ดูแลเอาใจใสผูศึกษาและพวกเราชาว นบท. ๕ เปนอยางดี
ขอขอบคุ ณเพื่อนๆ พี่ ๆ นองๆ กระทรวงการตางประเทศและ นบท. ๕ ที่มีสว นรว มใน
รายงานฉบับนี้ ทั้งเปนกําลังใจ การใหคําแนะนํา การสนับสนุนขอมูลในการใหสัมภาษณ รวมไปถึงการ
รับภาระชวยทํางานแทนในระหวางที่ผูศึกษาเขารับการอบรม
ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนสนิทซึ่งมีบทบาทสําคัญในทุกชวงชีวิต รวมถึงในการศึกษา
ครั้งนี้ดวย ขอบคุณที่ไดใหคําแนะนํา กําลังใจ และดูแลเอาใจใสผูศึกษาตลอดมา
ทุ ก ท า นล ว นมี ส ว นสํ า คั ญ ในการทํ า ให ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ อย า งสมบู ร ณ ต าม
เจตนารมย
ผู ศึ ก ษาหวั ง ว า ผลการศึ ก ษาและข อ เสนอแนะในรายงานฉบั บ นี้ จะเปน ประโยชน ต อ
การศึกษาคนควาหรือเปนเอกสารอางอิงที่เปนประโยชนตอไป
กษมา สืบวิเศษ
สิงหาคม ๒๕๕๖
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันเปนยุคสมัยที่กระแสโลกาภิวัตนแพรหลายและมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการ
พัฒนาของทุกประเทศในโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนยุคสมัยที่วิสัยทัศนประเทศไทยมีการชี้เปาหมาย
ของประเทศชัดเจนวา ไทยจะยกระดับประเทศสูระดับสากล โดยสะทอนใหเห็นไดจากประเด็นหลักใน
วิสัยทัศนประเทศไทยป ๒๕๗๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ รวมทั้งนโยบาย
รัฐบาล และที่ชัดเจนที่สุด ไดแก แผนยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) สงผลใหการ
ตางประเทศทวีความสําคัญและความเขมขนอยางหลีกเลี่ยงไมได กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองยกระดับการดําเนินการทางการทูตเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนของประเทศไทยดังกลาว
เพื่อสรางฐานความมั่นคงดานการตางประเทศของไทยในปจจุบัน และปูทางสูโอกาสในอนาคตทั้งใน
ดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐสัมพันธ สังคมและวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก
จากบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (ยุทธศาสตรสัตตบงกช) ๑ ไดชี้ใหเห็นวา ตั้งแต
ป ๒๕๕๕ ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศไดวางกรอบวิสัยทัศนของกระทรวงฯ “Beyond
Thailand” ซึ่งเปนการสงเสริมคุณลักษณะเดนที่ประเทศไทยยึดถือ (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน)
และมองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา มุงสูผลประโยชนที่ยั่งยืนรวมกับสังคมโลก (วิเคราะห
อุ ป สรรคและโอกาส) รวมทั้ ง กระทรวงฯ ได ว างทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศของไทย
“Creative Diplomacy for ASEAN Unity and Global Partnership” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่จะ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานของนโยบายการตางประเทศของไทย เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยเขากับโลกา
ภิวัตนอยางไรรอยตอ สรางสรรค และเปนรูปธรรม โดยผลจากบทวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา
คุณลักษณะเดนที่ประเทศไทยยึดถือ ไดแก การเปนประเทศสังคมเปด (open society) การเปน
ประเทศสายกลาง (moderate country) และการเปน ประเทศที่สงเสริมคานิย มของความเปน
ประชาธิปไตย (democratic society) และแนวทางการตางประเทศของที่ไทยจะสามารถเชื่อมโยง
กับโลกาภิวัตนอยางไรรอยตอไดนั้น ไทยจะตองเปลี่ยนผานจาก Diplomacy of Accommodation
ใหเปน Proactive Diplomacy ซึ่งตองแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและสรางสรรคในเวทีโลก และเมื่อ
วิเคราะหรวมกับทิศทางของการตางประเทศแลว บทวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ยุทธศาสตรที่สําคัญของไทย
ไดแก
“การเปนสะพานเชื่อมระหวางประเทศในทุกมิติ (Building Bridge) พรอมทั้งแสดง
บทบาทของไทยที่ชัดเจนในเวทีระหวางประเทศ และกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินการไดแก Soft
Power Diplomacy”
0

๑

บทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (ยุทธศาสตรสัตตบงกช) ขอมูลจากกลุม พัฒนาระบบบริหารกระทรวงการ
ตางประเทศ ป ๒๕๕๖.

๒
Soft Power Diplomacy เปนกลยุทธที่สําคัญในการผลักดันนโยบายการตางประเทศ
และสงเสริมผลประโยชนของไทยโดยไมสรางความหวาดระแวงใหแกประเทศผูรับ เปนกลยุทธในการ
ทําใหประเทศผูรับมีความพอใจในการเลือก (Preference) ที่สอดคลองกับผลประโยชนของไทย ซึ่ง
ตามบทวิเคราะหยุทธศาสตรสัตตบงกช Soft Power Diplomacy เปนกลไกสําคัญในการสราง
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ ประเทศไทยและสร า งบรรยากาศอั น ดี ใ นระยะยาวเพื่ อ รองรั บ นโยบาย
ตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน การสรางความเปนเอกภาพ
ในอาเซียน การดูแลประชาชนไทยในตางประเทศ รวมทั้งการแสวงหาตลาดใหมทั่วโลก โดย Soft
Power Diplomacy เปน กลยุทธเชิงรุก สามารถจําแนกกลุมเปาหมายไดเปน ๒ กลุม ไดแก
กลุมเปาหมายภายนอก (เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย) และกลุมเปาหมาย
ภายใน (เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนไทยเกี่ยวกับการดําเนินการดาน
การตางประเทศ) และจําแนกกลไกในการดําเนินกลยุทธไดเปน ๓ มิติ ไดแก ดานสารนิเทศ (ดาน
ขอมูล) ดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และดานการกงสุล
โดยที่กรมสารนิเทศ กระทรวงตางประเทศ เปนหนวยงานหลักในการเสริมสรางภาพลักษณ
และทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยผานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและ
ความเขาใจอันดีของตางประเทศตอประเทศไทยโดยการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะและการทูต
วัฒนธรรมในการสรางความเชื่อมโยงและความเขาใจอันดีระหวางไทยกับประเทศเปาหมายตางๆ
รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนไทยเกี่ยวกับการดําเนินการดาน
การตางประเทศและบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ กรมสารนิเทศจึงเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินกลยุทธ Soft Power Diplomacy ในมิติดานสารนิเทศ และตามบทวิเคราะหยุทธศาสตร
สัตตบงกช กรมสารนิเทศเปนกรมยุทธศาสตรที่สนับสนุนกรอบวิสัยทัศน Beyond Thailand ของ
กระทรวงฯ เพื่อใหประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศไดอยาง
มีผลสัมฤทธิ์
แมวาในชวงระยะเวลา ๓ ปที่ผานมา (ปพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) กรมสารนิเทศจะดําเนิน
นโยบาย Soft Power Diplomacy (โดยเฉพาะในดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม)
ประสบความสําเร็จ ดว ยดี โดยเห็น ไดจากตัวชี้วัดความสําเร็จ ในการปฏิบัติราชการของกระทรวง
การตางประเทศภายใตความรับผิดชอบและการดําเนินงานของกรมสารนิเทศที่เปนไปตามเปาและ
มีผลสําเร็จอยูในระดับสูงสุด(ระดับ ๕) ทั้งสามป กรมสารนิเทศจะตองปรับตัวใหสามารถแสดงออกใน
ฐานะกรมยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองทิศทางของประเทศและกรอบวิสัยทัศน
การตางประเทศ Beyond Thailand ไดอยางมีผลสัมฤทธิ์นั้น กรมสารนิเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองมีกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจและกรอบการบริหารใหมุงเนนการมียุทธศาสตรเปน
ตัวนํา โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีจํากัดโดยเฉพาะดานจํานวนบุคลากร และงบประมาณ
๑.๑.๑ ความสําคัญของปญหา
การสังเคราะหกลไกและแนวทางการพัฒนาองคการ
ผลการวิเคราะหเบื้องตนแสดงใหเห็นวา กรมสารนิเทศมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
มีกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจและกรอบการบริหารใหมุงเนนการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา

๓
โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีจํากัดโดยเฉพาะดานจํานวนบุคลากร และงบประมาณ เพื่อมุงสูการเปนกรม
ยุทธศาสตรอยางเต็มตัว
เมื่อวิเคราะห Key Mechanism ของกรมสารนิเทศที่จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒ นาสูเปาหมายก็เ ห็น วา ลํ านั กงานเลขานุการกรมเปน หนวยงานที่มีบ ทบบาทหลัก โดยเฉพาะ
ปจจุบันภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมฯ มิใชจํากัดอยูเพียงดานงานอํานวยการและงานบริหาร
ดา นงบประมาณ บุ คลากรและพั ส ดุใหเปน ไปตามนโยบายเทานั้น แตยังตองมีบ ทบาทในดานมิติ
ยุ ท ธศาสตร อีก ด ว ย ดั ง นั้ น ผลการสั ง เคราะหแ นวทางการพั ฒ นากรมสารนิ เ ทศ โดยมี สํ านั ก งาน
เลขานุการกรมฯ เปนผูเลนหลัก สามารถจําแนกไดเปน ๒ มิติ ไดแก
๑.๑.๒ มิติการบริหารยุทธศาสตร
๑) การปรั บบทบาทภารกิ จการทูตดานสารนิ เทศใหมีลักษณะเปน Manager of
Globalization
๒) บริหารยุทธศาสตร โดยสามารถถายทอดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรประเทศมาสู
ระดับบุคลากรอยางชัดเจน
๓) บูรณาการการทํางาน โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับทิศทางขององคการ
และการสรางคานิยมที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองคการ
๑.๑.๓ มิ ติ ก ารบริ ห าร ๔ Ms
(บุ ค ลากร (Manpower),
ระบบบริ ห าร
(Management), งบประมาณ (Money), และทรัพยสิน (Materials))
๑) การบริหาร ๔ Ms โดยใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีความชัดเจนในการถายทอด
ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ จนถึงระดับตัวบุคคล
๒) ตองพิจารณาขอจํากัด ไดแก จํานวนบุคลากร การเพิ่มงบประมาณที่เปนไปได
ลําบาก ดังนั้น ภายใตขอจํากัดดังกลาว ทําใหการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จะตองเนนที่คุณภาพ
บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหาร
๓) การพัฒนาหนวยงานใหมีความทันสมัย เปนหนวยงานที่มีชีวิต เปนหนวยงาน
แหงการเรียนรูอยางไมหยุดยั้ง โดยใชแนวทางระบบวัฐจักรการปฏิบัติงาน วางแผน พัฒนา ประเมิน
และวิเคราะห (เพื่อนํามาพัฒนาแผนตอไป)
ในการนี้ เพื่อใหบรรลุซึ่งแผนการพัฒนาดังกลาว สํานักงานเลขานุการกรมจะใช
ประโยชนจาก KPI ในการพัฒนามิติการบริหารยุทธศาสตร และใชประโยชนจากกรอบ PMQA ในการ
พั ฒ นามิ ติการบริ ห าร ๔ Ms เพื่ อเปน กลไกดําเนิน การใหบ รรลุผ ลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒ นาอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักเลขานุการกรมฯ กับหนวยงานอื่นๆ
ในกรมสารนิเทศ เพื่อสามารถระบุปญหาที่ทําใหสํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทที่ไมชัดเจน และถูก
มองวาเปนเพียงผูชวย (Supporter) ที่มีบทบาทหลักเกี่ยวกับงานอํานวยการและงานบริหารจัดการ
ตาง ๆ งานสนับสนุนหนวยอื่น

๔
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศจาก
การเป น เพี ย งผู ช ว ย (Supporter) มาทําหนาที่ เปน หนว ยสนับ สนุน เชิงยุทธศาสตร (Strategic
Facilitator) หรือมีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกลบริหาร กําหนดทิศทางและขับเคลื่อน
องคการใหประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลของงาน โดยใชแนวคิด Internal Public Diplomacy
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชกรณีศึกษามาวิเคราะห โดยเลือกกรณีการ
ดําเนินงานจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดทําตัวชี้วัด (KPI)
ของกรมฯ มาเปนกรณีศึกษาเพื่อนํามาถอดบทเรียนใหทราบถึงปญหา โดยการระบุลักษณะการทํางาน
ที่เปนอยู ระดับความสําเร็จ และปญหาที่ทําใหบทบาทของสํานักเลขานุการกรมที่ไมชัดเจน และไมได
มีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกบริหาร รวมกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการโดยใช
แนวคิด Internal Public Diplomacy
การเก็บขอมูลการวิจัย ทําโดย
๑.๓.๑ การสัมภาษณบุคคลทั้งในระดับผูบริหารระดับสูงหรือผูกําหนดนโยบายไดแก รอง
ปลัดกระทรวงฯ อธิบดี รองอธิบดี ผูบริหารระดับอํานวยการ ไดแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรม
อัครราชทูตที่ปรึกษาในตางประเทศ และขาราชการในระดับชํานาญการพิเศษและชํานาญการในกอง
ตางๆ รวมทั้งขาราชการที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา เชน ขาราชการจากกลุมพัฒนาบริหาร รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๒๐ คน
๑.๓.๒ การวิ เ คราะห เ อกสารประกอบเพิ่ มเติ ม จากเอกสารนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร แ ละ
วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะใน
การยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมฯ
๑.๔ ประโยชนของการศึกษา
๑.๔.๑ สามารถระบุลักษณะการทํางานที่เปนอยู ระดับความสําเร็จ และปญหาที่ทําให
สํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทที่ ไมชัดเจนและไมไดมีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกบริหาร
การรวมกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลของงาน
๑.๔.๒ ไดแนวทางในการยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศจากการเปน
เพียงผูชวย (Supporter) มาทําหนาที่เปนหนวยสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Facilitator) หรือมี
บทบาทหลั กในการมี ส วนรว มวางกลไกบริห าร การรว มกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการให
ประสบความสําเร็จ เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของงาน
๑.๔.๓ ผลจากการศึกษาจะเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะใหผูบริหารนําไปพิจารณา
เพื่อสรางความสําเร็จในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะภายในองคการ โดยเฉพาะในการปรับ
บทบาทและการตระหนักถึงความสําคัญของหนวยงานภายในดวยกันเอง และความสําคัญของการ
ทํางานที่ตองประสานกันของหนวยงานตางๆ ภายในกระทรวงการตางประเทศ

บทที่ ๒
แนวคิดและกรอบความคิดที่เกี่ยวของ
๒.๑ แนวคิดและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา ที่นํามาใชเปนกรอบในการศึกษาและวิเคราะห
๒.๑.๑ แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ตามที่ รั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ ไดกําหนดให
รัฐบาลจัดทํา “แผนบริหารราชการแผนดิน” เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อใช ในการบริห ารราชการแผนดินในระยะ ๔ ป ดังนั้น รัฐบาลชุดปจจุบันจึงไดจัดทําแผนบริหาร
ราชการแผนดิ น (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่มีส าระสําคัญสอดคลองกับนโยบายของรัฐ บาลที่แถลงตอ
รัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงการ
ตางประเทศ ดังนี้
๑) จุดมุงหมายของนโยบายรัฐบาล ๓ ประการ
ประการที่ ๓ เรื่องการนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
การเมืองและความมั่นคง
๒) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ขอ ๑.๖ เรื่องการเรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานและนานาประเทศ
๓) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
ขอ ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย และ
ขอ ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
๔) นโยบายขอ ๗ นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีหลักการบนพื้นฐานที่สงเสริมการดําเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวม เพื่อสรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท ความผาสุก ความเปน
อยูที่ดี ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม
๒.๑.๒ ยุทธศาสตรสัตตบงกช
เปนแผนยุทธศาสตรการตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคในการ
มุ ง ตอบสนองผลประโยชน สู ง สุ ด ของชาติ แ ละประชาชนอย า งยั่ ง ยื น และเป น รู ป ธรรม เน น การให
ความสําคัญกับการบูรณาการทีมประเทศไทย การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และนโยบายตางประเทศ

๖
ที่ มี ป ระชาชนเป น ศู น ย ก ลางเป น แผนยุ ท ธศาสตร ที่ ขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นผ า นของนโยบายการ
ตางประเทศของไทยเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยเข ากั บโลกาภิ วัตน อย างสรางสรรคและเปนรู ปธรรม มี
ลักษณะเปน proactive strategy plan ตั้งอยูบนหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ ไดแก
๑) Global Player ไดแก การกําหนดคุณลักษณะที่ประเทศไทยยึดถือ และมองให
ไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา มุงสูผลประโยชนที่ยั่งยืนรวมกับสังคมโลก และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและ
สรางสรรคของไทยในเวทีโลก
๒) Strategic Diplomacy ไดแก การกําหนดทิศทางและเหตุผลเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจน
สอดรั บ กั บ นโยบายและยุ ทธศาสตรช าติ ควบคูไปกับการบูร ณาการยุทธศาสตรป ระเทศ (Country
Strategy) โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
๓) Team Thailand การบูรณาการทีมประเทศไทยทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งผู
เลนจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อสราง Synergy ในการดําเนินภารกิจการตางประเทศ (Inclusive Foreign
Policy) มุงสูจุดหมายเดียวกัน
แผนยุทธศาสตรสัตตบงกช มุงสูวิสัยทัศน Beyond Thailand ที่เนนผลประโยชนที่
ยั่งยืนของไทยรวมกับสังคมโลกตามทิศทาง “การดําเนินการทูตอยางสรางสรรคสูความเปนเอกภาพของ
อาเซียนและความเปนหุนสวนกับประชาคมโลก” การดําเนินนโยบายการตางประเทศตามยุทธศาสตร
สัตตบงกชจึงเปนการสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของประเทศกับผลประโยชนของภูมิภาคและประชาคม
โลก รักษาความเชื่อมั่นของประชาคมระหวางประเทศ เปนการมองผลประโยชนรวมกันของประเทศ
เพื่อนบานอาเซียน ภูมิภาค และประชาคมโลก ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและภูมิภาค
แผนยุทธศาสตรสัตตบงกช ประกอบดวย
๑) แกนกลางบั ว หลวง ได แ ก ผลประโยชน ข องชาติ แ ละประชาชน คื อ การ
ดําเนินการทูตที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง (People-centered Diplomacy) ลอมรอบดวยกลีบ
บัวหลวง ๕ ชั้น ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรหลักทั้ง ๕
๒) ยุทธศาสตรชั้นที่ ๑ สงเสริมความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน
๓) ยุ ท ธศาสตร ชั้ น ที่ ๒ สร า งความสามั ค คี ร ะหว า งประเทศอาเซี ย นเพื่ อ บรรลุ
เปาหมายในการสรางประชาคมอาเซียนที่แข็งแกรง มีความกลมเกลียว เปนประชาคมที่มีศักยภาพสูง
และมีบทบาทที่สรางสรรคในประชาคมโลก
๔) ยุทธศาสตรชั้นที่ ๓ เสริมสรางความเปนหุนสวนกับประเทศที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรกับไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจเกาและใหมและประเทศตลาดใหมในภูมิภาค
รวมทั้งสงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ เพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนินการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
๕) ยุทธศาสตรชั้นที่ ๔ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะ
เวทีสหประชาชาติ และกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ
๖) ยุทธศาสตรชั้นที่ ๕ สงเสริมการดําเนินกลยุทธการตางประเทศโดยใช Soft Power
Diplomacy และการทูตเพื่อประชาชน (Public Diplomacy) ในการสรางความสัมพันธอยางสรางสรรคที่มี

๗
ประสิทธิภาพ และมุงผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถแบงไดเปน ๓ มิติ ไดแก การทูตเพื่อประชาชน การทูตดาน
สารนิเทศ และการทูตดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
๗) องคประกอบสุดทาย คือ กานและรากของบัวหลวง ซึ่งสะทอนยุทธศาสตรการ
พัฒนางานบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจการตางประเทศให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการบูรณาการทีมประเทศไทย ควบคูกับการ
บริ หารและพั ฒ นาบุ คลากรทางการทู ตและที มงานสนับ สนุน ภารกิจ ดานการตา งประเทศที่มีค วาม
เชี่ ย วชาญและรอบรู ในด านต าง ๆ ทั ดเที ยมระดั บสากล เพื่ อปฏิ บั ติ หน าที่ ในการรั กษาและส งเสริ ม
ผลประโยชนของประเทศไทยใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ Soft Power
หมายถึง ความสามารถในการดึงดูดโนมนาวจิตใจใหเกิดความเชื่อมั่น พึงพอใจที่จะ
ปฏิบัติตามความตองการของผูโนมนาวโดยไมตองบังคับหรืออกคําสั่ง
ในความสัมพันธระหวางประเทศ หมายถึง อํานาจของประเทศใดๆ ที่ทําใหประเทศ
อื่นๆ ยินดีปฏิบัติตามความตองการ โดยไมจําเปนตองบังคับหรือมีขอแลกเปลี่ยน เปนการที่ประเทศหนึ่ง
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการไดเนื่องจากประเทศอื่นๆมีความชื่นชมในคานิยมและความมั่งคั่ง
ของประเทศนั้น และตองการเอาอยางและเจริญรอยตาม เปนความสามารถที่ทําใหผูอื่นพอใจในการ
เลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูใช soft power ตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เปนตนมา ประเทศ
ตางๆ ไดใช soft power เปนเครื่องมือดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเพิ่มขึ้น แตกตางจากในชวง
กอนหนานั้นที่ตางมักใหความสําคัญกับ hard power ในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ
ที่มาสําคัญของ Soft Power ไดแก
๑) วัฒนธรรม ประเทศที่วัฒนธรรมมีความสอดคลองกับผลประโยชนและคานิยม
ของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น
จะมีชองทางมากมายที่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศนั้นจะเปนที่รูจักในประเทศอื่นๆ ไมวาจะเปนการคา การ
เยี่ยมเยือน การแลกเปลี่ยนดานตางๆ ทั้งทางดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
๒) คานิยมทางการเมือง ประเทศที่มีคานิยมทางการเมืองที่สอดคลองกับประเทศ
อื่นๆ soft power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น แตหากคานิยมขัดกันอยางชัดเจน soft power ก็จะลดลง
๓) นโยบายตางประเทศ ประเทศที่มีแนวนโยบายตางประเทศที่รักสันติภาพและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน จะมีโอกาสมากที่จะสราง soft power ใหเกิดขึ้นมากกวาประเทศที่กาวราว
การใช Soft Power เปนเครื่องมือทางการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลหรือผู
กําหนด นโยบายตางประเทศจะตองดําเนินการใหไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
ซึ่งตองทําควบคูไปกับการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ
๒.๑.๔ Public Diplomacy (การทูตสาธารณะ)
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ, ๒๕๕๒, หนา ๑๔๙) การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชน
และกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐ
ใหมีความชื่นชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะ
ชว ยส งเสริมความสั มพั น ธ ร ะดั บประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟน และประสบผลสําเร็จ อยาง

๘
แนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิมที่เนนการสื่อสารระหวาง
รัฐตอรัฐ แตการทูตสาธารณะจะเนนวิ ธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกั บประชาชน ภาคเอกชน
ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรมที่ใช
วัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนนั้น ถือเปนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินการ
ทางการทูตสูสาธารณชนนี้ Joseph S. Nye ไดบอกไววาเครื่องมือสําคัญที่จะทําให Soft Diplomacy
บรรลุผลในทางปฏิบัติ คือ การทูตสาธารณะ
กระทรวงการต า งประเทศสหรั ฐ ฯ นิ ย ามความหมายความหมายของการทู ต
สาธารณะไววา (ปยภักดิ์ ศรีเจริญ: ๒๕๕๔) เปนการดําเนินงานโดยรัฐบาลเพื่อใหขอมูลหรือโนมนาว
ทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ เริ่มใชครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๖๕ โดยนักการทูตสหรัฐฯ ซึ่งตอมาไดเปน
ผูกอตั้งสถาบันการศึกษาดานการทูตสาธารณะที่มหาวิทยาลัยเฟลตเชอร โดยใหคํานิยามวา เปนเรื่องของการ
โนมนาวทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดและดําเนินงานดานการตางประเทศซึ่ง
ครอบคลุมมิติตางๆ ดานความสัมพันธระหวางประเทศที่นอกเหนือจากการทูตแบบดั้งเดิม รวมทั้งการ
ดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ การปฏิสัมพันธของภาคเอกชน
ระหวางสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวคิดรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งอาจสงเสริมให
ดําเนินการทูตสาธารณะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
๑) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ หรือเกียรติภูมิของประเทศ
๒) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ของประเทศที่เอื้อตอ
ความสําเร็จของนโยบายตางประเทศ
๓) เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม (positive atmosphere and
environment) ทําใหสาธารณชนในประเทศเปาหมายตัดสินใจในทางบวกในการที่จะเลือกประเทศ
นั้นๆ เปนคูคา หรือเลือกเปนที่ศึกษาตอ เปนตน
การทูตสาธารณะ สามารถแบงออกเปน ๓ มิติ ไดแก
๑) การสื่อสารประจําวัน (daily communication) ใชเพื่ออธิบายการตัดสินใจ
ดานนโยบาย เชน การแถลงขาว หรือนโยบายรัฐบาลตอสื่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ หรือการ
เตรียมตัวใหพรอมเพื่อการแถลงจุดยืนหรือทาทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ เปนตน
๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (strategic communication) การรณรงคเชิงสัญลักษณ
โดยมีการกําหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงคดังกลาว
๓) การพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of
lasting relationships with key individuals) โดยอาศัยชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการให
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหวางสื่อมวลชน
การฝกซอมรวมทางทหาร การใหความชวยเหลือทางทหารในยามสันติ เปนตน
การทูตสาธารณะแตกตางจากการโฆษณาชวนเชื่อ ตรงที่การทูตสาธารณะอาศัยการ
เผยแพรขอมูลขอเท็จจริง และเนนเรื่องการสรางความนาเชื่อถือ ในขณะที่โฆษณาชวนเชื่อจะเปนการให
ขอเท็จจริงผสมผสานกับขอมูลที่บิดเบือนเขาไปดวย ดวยเหตุนี้ โฆษณาชวนเชื่อจึงมีความหมายในเชิงลบ
และมักใชเรียกความพยายามของรัฐบาลในสถานการณของความขัดแยงเพื่อโจมตี หรือลดความนาเชื่อถือ
ของฝ ายตรงข าม หรื อเพื่ อพยายามกลบเกลื่ อนจุ ดด างพร อยของตน ขณะที่ การทู ตสาธารณะ คื อ

๙
การพยายามที่จะโนมนาวเพื่อตอบสนองการดําเนินการทางการทูต ซึ่งการดําเนินการทางการทูตสาธารณะ
ที่มีประสิทธิผล มิไดเปนเพียงการสื่อขอความใหกับประชาชนในประเทศเปาหมายเทานั้น แตจะประสบ
ผลสําเร็จก็ตอเมื่อ สามารถสรางความสัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจตอประเทศเปาหมาย
อยางไรก็ดี การทูตสาธารณะมีขอจํากัดที่ตองพิจารณา ดังนี้
๑) โดยที่ ก ารทู ต สาธารณะมี รู ป แบบกิ จ กรรมหลากหลายเพื่ อ สื่ อ สารกั บ
สาธารณชนในประเทศเปาหมาย ดังนั้นจึงอาจควบคุมผลลัพธไมไดทั้งหมด ในบางโอกาสกิจกรรมที่
ดํา เนิ นไปด วยความตั้ งใจดี อาจเกิ ดผลลั พธ ทางลบที่ไมคาดฝน เชน การศึกษาดูงาน ซึ่งผูเขารว ม
กิจกรรมอาจเกิดความไมประทับใจบางอยางจนเกิดผลลบก็ได
๒) การดํ า เนิ น การทู ต สาธารณะจะต อ งมี ก ารปรั บ รู ป แบบให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล อมและสถานการณ อ ยู เ สมอ และพร อ มที่ จ ะมี ก ารลองผิ ด ลองถู ก (evolutionary
approach) มิใชเพียงการกําหนดรูปแบบที่ตายตัว
๓) การประเมินผลสําเร็จกระทําไดยาก ตองใชเวลาเนื่องจากผลลัพธจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงาน อยางตอเนื่องระยะยาว
๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับหนาที่หลักของการจัดการ
กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการไวใน “Papers on the Science of Administration” ในป ค.ศ. ๑๙๓๗ (อางถึงในสันติ บุญ
ภิรมย, ๒๕๕๒) เรียกวา แนวคิด POSDCoRB ซึ่งเปนผลของการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific
Management) ที่ พ ยายามจะค น หาวิ ธี ก ารจั ด องค ก ารเพื่ อ ให มี ก ารบริ ห ารที่ ดี ที่ สุ ด แนวคิ ด
POSDCoRB ประกอบดวยวิธีการจัดการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑.๕.๑ การวางแผน (Planning) เปนวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้นๆ โดยการวางแผนประกอบดวยวัตถุประสงค นโยบาย แนวปฏิบัติและ
มาตรฐานของงานที่ตองระบุไวใหชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติการ
๒.๑.๕.๒ การจัดองคการ (Organization) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ
โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับงาน การจัดองคการเปนภารกิจของหนวยงานที่จะรวมกันจัดทําโครงสราง
ขององคการในรูป ของแผนภูมิองคการเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางเปนที่เขาใจในองคการเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและการติดตอ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานยอยในองคการ และกําหนดตําแหนงตางๆ ในหนวยงานตามการกําหนดหนาที่ การจัด
กรอบอัตรากําลังขององคการ กําหนดวิธีการติดตอประสานงานตําแหนงตางๆ ในทุกระดับ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายที่แนนอน
๒.๑.๕.๓ การบริหารบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคการเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานตามตองการอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับการจัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว เปน กระบวนการจัดคนเขาทํางานตั้งแตการสรรหาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเขาสูหนวยงาน และมอบหมายงานใหทั้งบุคลากรใหมและเกา มีการพิจารณาเรื่อง
ความดี ความชอบและสวัสดิการ

๑๐
ปจจุบัน การบริหารบุคคล ใชอยู ๒ ระบบ คือ
๑) ระบบคุณธรรม (Merit System) เปนระบบบริหารงานบุคคลที่ใช
หลักเกณฑ ๔ ประการ
(๑) หลักความสามารถ (Competence)
(๒) หลักความเสมอภาค (Equality)
(๓) หลักความมั่นคง (Security)
(๔) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality)
๒) ระบบอุปถัมภ (Patronage system) เปนระบบบริหารงานบุคคลที่
ตรงขามกับระบบคุณธรรม สวนใหญจะอยูในรูประบบเครือญาติ หรือระบบพวกพอง
๒.๑.๕.๔ Directing (การอํานวยการ) เปนการดําเนินการในการตัดสินใจ วินิจฉัย
สั่งการในงานที่ ปฏิ บัติ เพื่อใหเกิดความรอบคอบ รวมถึงการติดตามดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
แผนงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว การสั่งการ แบงไดเปน ๒ วิธี คือ การสั่งการเปนลายลักษณอักษร
และการสั่งการดวย วาจา โดยควรคํานึงถึงวา การสั่งการนั้นกอใหเกิดประโยชนตอองคการเพียงใด
ผูบริหารมีขอมูล ผลการ วิจัย และความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่งการเพียงใด ผูสั่ง
การคํานึงถึความสามารถของผูรับคําสั่งดวยหรือไม ปจจัยเกื้อกูลและอุปกรณในการปฏิบัติงานเปนคําสั่ง
ที่ชัดเจนและเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสั่งการและผูรับคําสั่งหรือไม
๒.๑.๕.๕ การประสานงาน (Coordination) เปนการประสานใหสวนตางๆ ของ
กระบวนการทํางานมี ความตอเนื่องกัน ประสานความรวมมือกันในการปฏิบัติงานของฝายตางๆใน
องคการไมใหเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนงานที่วางไวและบรรลุวัตถุประสงคขององคการดวย
วิธีการประสานงานภายในองคการ คือ
๑) การจัดแผนผังแสดงสายงานและกําหนดหนาที่ของหนวยงานและ
ตําแหนงตางๆ อยางชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
๒) จั ดระบบการสื่ อสารให มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อการติ ดต อสื่ อสารที่ มี
ความเขาใจตรงกัน
๓) การตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ กํ า หนดกฎเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ข อง
หนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะคณะกรรมการประจําหรือเฉพาะกิจ
๔) การใชจัดสรรและควบคุมวิธีการใชงบประมาณ เปนเครื่องมือใน
การควบคุมให การทํางานของแตละหนวยงาน โครงการใหประสานงานกันและบรรลุเปาหมายอยางมี
เอกภาพ
๕) การติดตามผล เพื่อติดตามผลงาน ความกาวหนาของงาน รวมถึง
การหาทางแกไขขอบกพรองและปญหาตางๆ
๖) การใชวิธีติดตอนอกแบบ เปนการใชการติดตออยางไมเปนทางการ
เพื่อสรางความสัมพันธในสายงานที่เกี่ยวของโดยการใชความสัมพันธสวนบุคคลชวยประสานงานใหเปนไป
ดวยดี

๑๑
โดยเฉพาะที่ไดรับมอบหมาย

๗) เลือกใชเจาหนาที่เฉพาะที่ความเหมาะสมติดตองานประสานงาน

๘) การจัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงาน
การกระจายขาวระหวางสมาชิกในองคการ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค ซึ่งสามารถเปนการประสานงาน
ทางออมไดดวย
การประสานงานระหวางองคการ คือ
๑) การกําหนดสิทธิ หนาที่ขององคการใหชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานซ้ําซอนและขัดแยงกัน
๒) การแต งตั้ งคณะกรรมการผสม เพื่ อให เกิ ดความร วมมื อจากทุ กฝ าย
ที่เกี่ยวของ
๓) การใชงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการเปนไปตามแผนที่
วางไว และปองกันการปฏิบัติงานซ้ําซอน
๒.๑.๕.๖ การรายงาน (Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงให
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้น รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) ในองคการดวย การรายงานผลงาน หมายถึง การที่ผูมีหนาที่เสนอผล
ของงานหรือกิจกรรมใหผูบริหาร หรือผูรวมงานไดทราบ ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ๒ ลักษณะ คือ
๑) รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ซึ่งกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจาหรือดวยลายลักษณอักษร ปจจุบันมี
การรายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน
๒) การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด สรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน สิ่งที่จําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน คือ รายงานการใช
ทรัพยากร และปญหาอุปสรรค ผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น และ Feed Back
๒.๑.๕.๗ การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทํา
บัญชี การควบคุมเกี่ย วกับ การเงิน และการคลัง การงบประมาณ พิจ ารณาที่การจัดหา จัดทําและ
บริหารงบ ประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งหมายถึงทั้งการเสนอตั้งงบประมาณ การใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งการควบคุม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหคุมคาที่สุด งบประมาณหรือตนทุน
คือ เงินหรือทรัพยสินที่ใชเปนทุนในการดําเนินงานขององคกร
ลักษณะงบประมาณแบงได ๒ ภาค
๑) งบประมาณภาคราชการ (Bureaucratic Budgeting)
จัดทําโดยกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ
๒) งบประมาณของภาคเอกชน (Private Budgeting) เปนทุนที่บริษัท
หางราน ไดมาจากการระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัว การบริหาร
จัดสรรมาจากคณะกรรมการตามแผนงานที่คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธไว
๒.๑.๖ แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางองคการ
๒.๑.๖.๑ ความหมายและองคประกอบขององคการ

๑๒
ความหมายของ “องคการ” จากการศึ กษาพบวา นั กวิ ชาการได ให
ความหมายในหลายมิติ ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
, ๒๕๔๕:๑)
Max Weber กลาววา องคการ คือ หนวยสังคมหรือหนวยงานซึ่งมีกลุม
หนึ่งรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
S.P. Robbins กลาววา องคการ หมายถึง การทํางานรวมกันระหวาง
คนสองคนขึ้นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันบางประการที่ไดมีการวางแผนประสานงานไวลวงหนา
แลว การทํางานของกลุมดําเนินการไปอยางสม่ําเสมอติดตอกัน โดยอาศัยหลักการแบงแยกงานและหลัก
ลํ าดั บชั้นของอํ านาจ และได ให ค วามหมายขององคก ารเพิ่ มเติม ว า หมายถึง กลุม สัง คมซึ่ง มีก าร
ประสานกันอยางมีจิตสํานึก โดยมีขอบเขตที่แนชัดและทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน
บุญ ทัน ดอกไธสง กลาววา องคการ คือ สถานที่ที่มีคนสองคนขึ้น ไป
และไดสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายของการเกิดขึ้น รวมทั้งตองตั้งอยูไดอยางมีคุณคาตอสมาชิก
ศิริพร พงศศรีโรจน กลาววา องคการเปนการรวมกันของกลุมคนกลุม
หนึ่ง (สองคนขึ้นไป) ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยมีการจัดระเบีย บ
วิธีการทํางานและติดตามผลเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ อยางมีป ระสิทธิภาพ มีส ายการบังคับ บัญ ชาที่
แนนอนและมีการแบงงานกันทํา
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาววา องคการเปนหนวยงานทางสังคมที่
มีการประสานงานกันสองคนขึ้นไปทําหนาที่อยางตอเนื่อง โดยถือเกณฑบรรลุเปาหมายรวมกัน
ธงชัย สันติวงศ กลาววา องคการ หมายถึง หนวยงานทางสังคมที่รูจัก
กันและมีการประสานเขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัด
เปนเอกเทศได โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีหนาที่หรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานที่
กระทําอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายที่จะบรรลุเปาหมายหรือชุดของเปาหมายรวมกัน
จากแนวคิ ดข างต น องค การจึ งเป น เรื่ องของกลุ มบุ คคลตั้ งแต ๒ คน
ประสานงานร วมกันเพื่อที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยบุคคลคนเดียวไมสามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จไดโดยลําพัง ซึ่งเราจะพบวาองคการจะเกิดขึ้นและมีอยูในสังคมมนุษยทุกหนทุก
แหง และองคการก็เปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและความสําเร็จ
องค การมีองคป ระกอบที่สํ าคัญ ๕ ประการ คือ (อุ ทัย เลาหวิเ ชีย ร,
๒๕๔๔, หนา ๙)
๑) คน คือ องคประกอบที่สําคัญที่สุดขององคการ เนื่องจากคนเปน
ผูริเริ่มกอตั้งองคการ ถาไมมีคนก็ไมมีองคการ และคนยังเปนผูกําหนดแผนในการทํางานใหกับองคการ
ทํางานและตัดสินใจใหกับองคการ ตลอดจนถึงแกไขปญหาใหกับองคการดวย ดังนั้น องคการจะบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไมจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและคุณภาพของคนที่อยูใน
องคการดวยวามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากนอยเพียงใด
๒) เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ ซึ่งองคการสมัยใหมจะขาด
ไมได เชน การนําเครื่องใชสํานักงานหรือวิธีการสมัยใหมมาใช ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร

๑๓
และการสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลขาวสารจากเครือขาย
ตางๆทั่วโลก
นอกจากนั้นแลวเทคโนโลยียังรวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีดานอื่นๆ
ที่มีความเจริญมาใชอีกดวย เชน เทคโนโลยีในการผลิตตางๆที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคการ ซึ่งการ
นําเอาเทคนิควิทยาการสมัยใหมมาใชจะชวยใหตนทุนในการดําเนินงานขององคการลดลง และสงผล
ทําใหกําไรขององคการเพิ่มสูงขึ้นในทายที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่มุงหวังขององคการธุรกิจทุกองคการอีกดวย
๓) ขอมูล ขาวสาร และความรู คือ องคประกอบที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่
จะทําใหองคการไปถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันในยุคกระแส
โลกาภิวัตน ขอมูลขาวสาร และความรู ยิ่งทวีความสําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น และองคการใดขาดซึ่งขอมูล
ขาวสารและความรู องคการนั้นจะอยูในสังคมโลกที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไมได
๔) โครงสร า ง องค ก ารจะต อ งมี โ ครงสร า งซึ่ ง เป น สายใยยึ ด โยงให
องคการสามารถดํารงอยูไดเชนเดียวกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษยซึ่งโครงกระดูกเปน
โครงสรางค้ําจุนรางกายใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติสุข
๕) เปาหมายหรือวัตถุประสงค คือ สิ่งที่คนหรือสมาชิกขององคการ
รวมกันกําหนดขึ้น ซึ่งตัวเปาหมายหรือวัตถุประสงคจะเปนกรอบในการกําหนดแผนการทํางานตางๆของ
องคการ เชน แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนแมบท แผนหนาที่ เพื่อใหการทํางานของสมาชิกองคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคนั้น แตละองคประกอบจะตองมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคการใหไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่องคการกําหนด ไวรวมกัน
๒.๑.๖.๒ ความสําคัญของการจัดองคการ
สมคิ ด บางโม (๒๕๓๘:๙๔) กล า วไว ว า การจั ด องค ก าร หมายถึ ง
การจั ด แบ ง องค ก ารออกเป น หน ว ยงานย อ ยๆ ให ค รอบคลุ ม ภารกิ จ และหน า ที่ ข ององค ก าร
พรอมกําหนดอํานาจหนาที่และความสัมพันธกับองคการยอยอื่นๆไวดวย โดยที่องคการเปนที่รวมของ
คนและงานตางๆ เพื่อใหพนักงานขององคการปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหเอื้อตอการ
ดํ าเนิ นการงานให บรรลุ วั ตถุ ประสงค ขององคการอยางมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่งหลักที่ สําคัญ ของการจั ด
องคการมี ดังนี้
๑) การกําหนดหนาที่การงาน (Function) นั้น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ขององคการ หนาที่การงานภารกิจจึงหมายถึงกลุมของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ และขนาดขององคการดวย
๒) การแบงงาน (Division of work) หมายถึง การแยกงานหรือรวม
หนาที่การงานลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงไวดวยกัน หรือแบงตามลักษณะเฉพาะของงาน และ
มอบงานนั้นๆ ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความสามารถหรือมีความถนัดในงานนั้นๆ โดยตั้งเปน
หนวยยอยขึ้นมารับผิดชอบ
๓) หนวยงานสําคัญขององคการ หนวยงานยอยที่สําคัญขององคการ
ไดแก หนวยงานหลัก(Line) หนวยงานที่ปรึกษา (Staff) หนวยงานอนุกร (Auxiliary) การแบงงาน
เชนนี้ทําใหลักษณะงานเดนชัดขึ้น

๑๔
(๑) หน ว ยงานหลั ก หมายถึ ง หน ว ยงานที่ ทํ า งานโดยตรงกั บ
วัตถุประสงคขององคการและบุคคลที่ปฏิบัติงานขึ้นตรงตอสายการบังคับบัญชา องคการทุกแหงจะตอง
ประกอบดวยหน วยงานหลั กซึ่ งเปน หนว ยปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนโดยตรงตอความสําเร็จ ของ
องคการ
(๒) หนวยงานที่ปรึกษา หมายถึง หนวยงานที่ชวยใหหนวยงาน
หลักปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น สวนใหญจะเปนลักษณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน หรือเปนรูปคณะกรรมการที่
ปรึกษาในบริษัทตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร ฝายวิจัยวางแผน ฝายตรวจสอบ
(๓) หน ว ยงานอนุ ก ร หมายถึ ง หน ว ยงานที่ ช ว ยบริ ก ารแก
หนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษา หนวยงานนี้มักเปนหนวยงานดานธุรการและงานอํานวยความ
สะดวกเปนสวนใหญ ไมมีหนาที่บริการลูกคาองคการโดยตรงหรือไมไดปฏิบัติงานอันเปนงานหลักของ
องคการในบริษัททั่วไป ไดแก ฝายการเงิน ฝายบุคคล เปนตน
๔) สายการบังคับบัญชา (Chain of command) หมายถึง ความสัมพันธ
ตามลําดับชั้นระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหทราบวา การติดตอสื่อสารมีทางเดิน
อยางไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอยางไร สายการบังคับบัญชาที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
(๑) จํานวนลําดับชั้นแตละสายไมควรมีจํานวนมากเกินไป จะทํา
ใหไมสะดวกแกการควบคุม อาจทําใหงานคั่งคางได
(๒) สายการบั ง คั บ บั ญ ชาควรมี ลั ก ษณะชั ด เจนว า ใครเป น ผู มี
อํานาจสั่งการและสั่งไปยังผูใด ในทํานองเดียวกัน ถาจะมีการรายงานจะตองรายงานตอใคร มีทางเดิน
ไปในทิศทางใด
(๓) สายการบังคับบัญชาไมควรใหมีการกาวกายหรือซอนกัน งาน
อยางหนึ่งควรใหมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว ถาใหมีผูสั่งการหลายคนหลายตําแหนงในงานเดียวกันจะ
ทําใหการปฏิบัติงานสับสน
๕) อํานาจการบังคับบัญชา นอกจากสายการบังคับบัญชาแลว ในการ
บริหารยังพิจารณาถึงอํานาจ (Power) ในการตัดสินใจหรือสั่งการ ซึ่งมีอยู ๒ แบบ คือ
(๑) การรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง ระบบการบริหาร
ที่รวมศูนยอํานาจอยูที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานระดับสูงเพียงจุดเดียว จะตัดสินใจเรื่องใดตองรอให
ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจสั่งการหรืออนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได ทํางานไดลาชา ผูบริหารระดับลาง
ไมตองรับผิดชอบใดๆ จึงไมมีความคิดที่จะริเริ่มหรือพัฒนางานเทาที่ควร
(๒) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการ
บริหารที่กระจายอํานาจลงไปใหผูบริหารระดับลางหรือหนวยงานสวนทองถิ่นเปนผูตัดสินใจในหนาที่
การงานที่ตนรับผิดชอบ โดยจะกระจายอํานาจสวนใหญลงไปใหผูบริหารระดับลางสามารถตัดสินใจได
ทันที ไมตอง รอความเห็นชอบจากผูบริหารในสวนกลาง
๖) ชวงการควบคุม (Span of control) หมายถึง สิ่งที่แสดงใหทราบ
วา ผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด มีผูใตบังคับบัญชากี่คน หรือมีหนวยงานที่
อยู ใตการควบคุ มรั บ ผิ ดชอบกี่ ห น วยงาน ชว งของการควบคุมมีความสัมพัน ธกับ สายบังคับบัญ ชา

๑๕
กลาวคือ ถาชวงของการควบคุมกวาง สายการบังคับบัญชาก็จะสั้น ถาชวงการควบคุมแคบ สายการ
บังคับบัญชาจะยาว อยางไรก็ตาม ชวงการควบคุมจะกวางหรือแคบขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) ความสามารถของผูบังคับบัญชา
(๒) การไดรับการฝกฝนอบรมของพนักงาน
(๓) ความยุงยากสลับซับซอนของงาน
(๔) ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น
๗) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หมายถึง
อํานาจการควบคุมบังคับบัญชาโดยอํานาจสิทธิ์ขาดมาอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด หนวยงานตางๆจะตองระบุลงไปใหชัดเจนวา ใครเปนผูใตบังคับบัญชา
ใครมีความรับผิดชอบงานใดในขอบเขตกวางแคบเทาใด เอกภาพในการบังคับบัญชาจะชวยใหการ
บริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย
๘) แผนภูมิองคการ (Organization chart) เปนเครื่องมือสําคัญอยาง
หนึ่งที่จะชวยใหเขาใจโครงสรางขององคการ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายการบังคับ
บัญชาในองคการนั้นๆ แผนภูมิองคการเปนสวนยอที่แสดงใหทราบถึงหนวยงานยอยและความสัมพันธ
ของหนวยงานภายในองคการ การจัดองคการควรตองเขียนแผนภูมิแสดงไวดวยเสมอ
๒.๑.๖.๓ สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดองคการ
สมคิ ด บางโม (๒๕๓๘:๙๔) สิ่ ง ที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการจั ด องค ก าร
นักวิชาการไดกลาวถึงหลักการจัดองคการไวหลายประการ โดยสรุปดังนี้
๑) องคการมีเปาหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน เพื่อใหเพื่อนรวมงานหรือสมาชิกองคการทราบ ซึ่งจะทําใหการบริหารองคการดําเนินไปดวย
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๒) องคการตองจัดใหมีศูนยกลางในการอํานวยการที่ประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบและอํานวยการโดยตรง
๓) องคการตองระบุหนาที่การงาน ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละ
คนใหชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ตามความเหมาะสม ตรงตามความรูความสามารถ
๔) องคการตองจัดระบบการทํางานอยางเหมาะสม มีเทคนิคในการควบคุม
งาน และการประสานงานในองคการ
๕) องคการตองมีระบบการสื่อสารที่ดี มีหลักอํานวยการ การวินิจฉัยสั่งการ
ที่ดี
๖) องค ก ารต อ งสามารถปรั บ ตั ว ได เ หมาะสมกั บ สภาวการณ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป การปรับตัวหรือการพัฒนาองคการจะตองมีอยางสม่ําเสมอตลอดไป
๒.๑.๖.๔ ความหมายและองคประกอบของโครงสรางองคการ
Kast & Rosenzweige (อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม, ๒๕๔๙ : ๑๐๗)
นิยามความหมายของโครงสรางองคการไวในแงมุมตางๆ ดังนี้

๑๖
๑) โครงสร า งเป น แบบแผนของหน า ที่ แ ละความสั ม พั น ธ อ ย า งเป น
ทางการในองคการ แบบแผนดังกลาวไดแสดงใหเห็นดวยการมีแผนผัง โครงสรางองคการ และกําหนด
คําบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง
๒) โครงสรางจะเปนวิธีการในการแยกแยะประเภทกิจกรรมและบุคคล
แยกแยะแบงเปนฝายงานตางๆในองคการ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความสามารถ
เฉพาะฝายตางๆ
๓) โครงสรางจะเปนวิธีการในการประสานกิจกรรมตางๆ ในองคการที่
มีความหลากหลายใหมีความสัมพันธในเชิงสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน
๔) โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการกําหนดความสัมพันธในเชิงอํานาจ
ภายในองคการ ซึ่งบอกถึงสถานภาพ อํานาจของตําแหนง และลําดับชั้นการบังคับบัญชา
๕) โครงสร า งจะเป น เครื่ องมื อในการควบคุ ม และเป น แนวทางของ
กิจกรรมและความสัมพันธของบุคคลในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางจะกําหนดบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจนของแตละสวนงานในองคการ
๒.๑.๖.๕ องคประกอบของโครงสรางองคการ
องคการจะตองมีการกําหนดโครงสรางไวอยางชัดเจนเพื่อใหบุคคลใน
องคการปฏิบัติตามโครงสรางที่วางไว
อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๖ : ๒๑๗-๒๑๘ อางถึงใน จรูญ ทองถาวร ๒๕๓๗ :
๑๓๑-๑๓๒) ไดกลาววา ทุกองคการจะตองมีโครงสรางขององคประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
๑) วัต ถุป ระสงค (Objective) กอนจัดตั้งองคการ จะตองกําหนด
วัตถุประสงคกอนวา ตั้งองคการขึ้นมาเพื่ออะไรบาง
๒) ภารกิจหนาที่ (Function) องคการทุกประเภทที่จัดตั้งขึ้น ยอมจะมี
หนาที่วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง บางองคการเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแลวทําให
องค การสลายตั ว ไปก็ มี แต โ ดยทั่ ว ไปแลว ภารกิ จ หรือหนาที่ข ององคการจะกํา หนดไวอยา งถาวร
มากกวาจะกําหนดไวชั่วคราว
๓) การแบงงานกันทํา (Division of Work) หมายถึง การแบงงานหรือ
จัดกลุมงานแลวมอบหมายใหแตละคนหรือแตละหนวยงานรับผิดชอบอยางเปนกิจจะลักษณะ และ
จัดใหมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ
๔) สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) หมายถึง ความสัมพันธ
ตามลําดับชั้นระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเพื่อแสดงใหทราบวาใครมีอํานาจมากกวากัน
อยางไร สายการบังคับบัญชาจะบอกใหทราบวาตําแหนงใดมีความรับผิดชอบลดหลั่นกันอยางไร และ
ใครรับผิดชอบตอใคร
๕) ชวงการควบคุม (Unity of Control) คือ สิ่งที่แสดงใหทราบวา
ผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตแหงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพียงไร มีผูใตบังคับบัญชากี่คน
เพราะวาหากชวงของการควบคุมกวางหรือยาวเกินไปอาจทําใหการปกครองบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมการทํางานไมทั่วถึงได

๑๗
๖) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
อํานาจการควบคุมบังคับบัญชาซึ่งรวมอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหการปฏิบัติหนาที่กาวกายกัน และมุงทําใหเกิดเอกภาพในการบริหาร
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (๒๕๔๖:๘๐) กลาววา มิติหรือลักษณะของ
โครงสรางองคการ ซึ่งใชจําแนกความแตกตางระหวางองคการแบบสิ่งมีชีวิตและแบบเครื่องจักร ไดแก
ความแตกตาง การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมศูนยอํานาจ ความเปนทางการ การปรับเขาหา
กันและความเปนมาตรฐาน
๑) ความแตกตาง (Differentiation) คือ ความแตกตางของหนาที่ของ
หนวยงานยอยภายในองคการตามโครงสรางที่เปนทางการ หรือความแตกตางของอารมณความรูสึก
และการรับรูของผูบริหารในหนวยงานยอยตางๆ ภายในองคการ (Lawrence & Lorsch, ๑๙๖๗)
ความแตกตางนี้มีความหมายอยางเดียวกับความซับซอน (Complexity) ซึ่งหมายความถึงจํานวน
ความแตกตางของงานและระดับอํานาจหนาที่แตกตางกันในองคการ (Gibson,et al., ๒๐๐๐)
หลักความแตกตาง คือ การนําหลักการแบงงานกันทํา ใชเพื่อแบงงาน
ของฝายตางๆ ภายในองคการนั่นเอง องคการที่มีความแตกตางของหนาที่สูง คือ องคการที่มีหนาที่
การทํางานที่หลากหลายและแตกตางกันมาก เชน องคการที่มีหนาที่ในการสํารวจ ผลิตและขยาย
พลั งงานไฟฟ า ซึ่ งนอกจากงานหลั กตามหน าที่ ดั งกลา วที่ ตอ งใชห นว ยงานที่มี ความชํา นาญด า น
พลั ง งานแล ว ยั ง จํ า เป น ต อ งมี ห น ว ยงานอื่ น ๆ มาสนั บ สนุ น อาทิ งานด า นการเงิ น การวางแผน
การประชาสัมพันธ การตลาดและคอมพิวเตอร ดังนั้นความแตกตางของหนาที่ซึ่งมีมากมายเชนนี้ทํา
ใหการประสานงานระหวางหนวยงานทําไดยากขึ้น ในที่นี้จะกลาวถึงความแตกตาง ๒ ประเภท คือ
(๑) ความแตกตางในแนวดิ่ง (Vertical Differentiation) หมายถึง
วิธีการออกแบบโครงสรางสายการบังคับบัญชาขององคการ และการสรางความสัมพันธในสายงาน
ความแตกตา งในแนวดิ่งจะจัดสรรอํานาจหนาที่ในระดับตางๆ ขององคการเพื่อทําใหการควบคุม
กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานทํ า ได ง า ยขึ้น เช น ระดับ ผู บ ริ ห ารระดับ สูง มีห นา ที่กํา หนดนโยบายเป น
แผนปฏิบัติการ และติดตามผลงาน สวนระดับปฏิบัติการมีหนาที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนดไว
(๒) ความแตกตางในแนวนอน (Horizontal Differentiation) คือ
วิ ธี การจั ด กลุ ม งานขององค ก ารเป น หน ว ยงานย อยตา งๆ โดยทั่ว ไปความแตกตางในแนวนอนใช
หลั กการแบ งงานกัน ทํ า ซึ่ งจะทํ าใหคนในองคการมีความเชี่ย วชาญเพิ่มขึ้น มีผ ลผลิตเพิ่มขึ้น และ
นําไปสูความสามารถขององคการในการสรางคุณคามากขึ้น เชน การแบงโครงสรางองคการเปนฝาย
วางแผน ฝายผลิต ฝายการเงิน และฝายการตลาด
๒) การบูร ณาการ (Integrations) คือ คุณ ภาพของความรว มมื อ
ระหว า งงาน หรื อ กระบวนการในการประสานงานระหว า งงานต า งๆ เพื่ อ ให ทํ า งานร ว มกั น ได
(Jones,2001) หากสิ่ ง แวดล อ มมี ค วามไม แ น น อนสู ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ อ ยๆ ทํ า ให ต อ งมี
กระบวนการประมวลขอมูลขาวสารสําหรับใชในการประสานงานกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีผูทําหนาที่
ในการประสานงานระหว างหน วยมากขึ้น ผูที่ทําหนาที่ในการประสานงาน ไดแก ผูจัดการหรือผู
ประสานงาน (Coordinator)

๑๘
๓) การรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง ระดับของอํานาจใน
การตัดสินใจในองคการวาอยูที่ใคร หากการตัดสินใจขององคการอยูกับผูบริหารระดับสูงสุดแตผูเดียว
แสดงว า องค ก ารนี้ มี ก ารรวมอํ า นาจสู ง ตรงกั น ข า มหากการตั ด สิ น ใจกระจายไปยั ง ระดั บ ต า งๆ
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาก็แสดงวามีการกระจายอํานาจมาก อยางไรก็ตามในแผนภูมิโครงสราง
องคการไมสามารถบอกถึงระดับการรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจไดเพราะการรวมหรือการกระจาย
อํานาจขึ้นอยูกับสไตลการจัดการของผูบริหาร
๔) ความเปนทางการ (Formalization) หมายถึง การใชกฎระเบีย บ
และกระบวนการทํางานที่เขียนเปนลายลักษณอักษรในการทําใหงานเปนมาตรฐาน (Pugh et al.,
๑๙๗๓) หรื อ หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจและกระบวนการประสานงานที่ มี ม าตรฐานทํ า ให ส ามารถ
คาดการณการดําเนินงานไดภายใตสถานการณที่มีความแนนอน (Mintzberg, ๑๙๗๙) หรือคือการ
ยอมรับปฏิบัติตามที่กําหนดโดยกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เห็นวาเหมาะสมในสถานการณหนึ่งๆ
(Jones,2001)
๕) การปรับตัวเขาหากัน (Mutual adjustment) หมายถึง กระบวนการ
ที่คนสามารถใชวิจารณญาณมากกวากฎระเบียบที่เปนมาตรฐานตายตัวในการจัดการกับปญหา หรือ
ในการตัดสินใจตางๆ การออกแบบโครงสรางองคการจะตองหาจุดสมดุลยระหวางความเปนทางการ
และการปรับตัวเขาหากัน โดยพึงตระหนักวาผูที่ทํางานในระดับสูงและมีงานที่สลับซับซอน หรืองานที่
มีความไมแนนอนจะอาศัยการปรับตัวซึ่งกันและกันมากกวามาตรฐานการทํางานที่แนนอน
๖) ความเปนมาตรฐาน (Standardization) คือ ระดับที่กิจกรรมการ
ทํางานอยางเดียวกันไดมีการดําเนินงานเปนแบบแผนอยางเดียวกัน (Uniform manner) (Daft,
๑๙๘๖)
๒.๑.๖.๖ รูปแบบของโครงสรางองคการ
ทิ พ วรรณ หล อ สุ ว รรณรั ต น (๒๕๔๖:๘๓) มี ค วามเห็ น ว า นอกจาก
โครงสรางองคการแบบราชการแลว ในปจจุบันรูปแบบองคการไดมีความหลากหลายมากขึ้น และ
โครงสรางองคการแบบราชการแบบเดิมก็มีการปรับตัวใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ในสวนนี้จะเสนอ
โครงสรา งองคการเป น ๒ ประเภทใหญๆ คือ โครงสรางองคการแบบเครื่องจักร และโครงสราง
องคการแบบสิ่งมีชีวิต โดยแตละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกตางกันตามระดับของความยืดหยุน ดังนี้
๑) โครงสรา งแบบราชการของเวเบอร เปน โครงสร างแบบป ร ามิ ด
ดั้งเดิม ซึ่งการควบคุมขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาผูเดียว โครงสรางสายการบังคับบัญชาตายตัว องคการ
พยายามทําคูมือมาตรฐานการทํางาน สิ่งแวดลอมของโครงสรางองคการแบบนี้มีความเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมที่มีเสถียรภาพสูง
๒) โครงสรางแบบราชการซึ่งบริหารโดยกลุมผูบริหารระดับสูงภายใต
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เปนการยากที่จะกําหนดมาตรฐานการทํางานในทุกเรื่อง
ผูบังคับบัญชาจึงสรางทีมผูบริหารซึ่งประกอบดวยตนเองและหัวหนาหนวยงานหลักๆ โดยทีมผูบริหาร
จะทําหนาที่ในการตัดสินใจระดับนโยบายและแกปญหาใดๆ ที่ไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานปกติ
สไตลการบริหารของแตละหนว ยงานหลักขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูบริหารของหนวยงานนั้นเปน
สําคัญซึ่งอาจจะเปนแบบรวมศูนยหรือแบบมีสวนรวมก็ได

๑๙
๓) โครงสรางแบบราชการซึ่งบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก
องคการที่มีความจําเปนในการนําความรูความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาชวยในการกําหนด
นโยบายที่เหมาะสมในกรณีที่สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือมีการแขงขันสูง หรือในกรณีที่
องคการมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนการเสี่ยง
มากหากให ก ารบริ ห ารตกอยู ใ นมื อของคนๆเดี ย ว ในกรณีนี้ องคก ารจึ งจั ดตั้ งคณะกรรมการซึ่ง มี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวยในการกําหนดนโยบายขององคการ โดยผูบริหารของ
องคการจะทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อจะนํามติของคณะกรรมการไปปฏิบัติ และ
ผูบ ริห ารขององคการจะเป น ผูดูแลการปฏิบัติงานประจําขององคการใหเปนไปดว ยดี องคการใน
ภาครัฐหลายแหงมีการจัดโครงสรางในลักษณะเชนนี้ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจ
๔) โครงสรางแบบราชการซึ่งมีทีมงานขามหนวยงาน ในกรณีที่องคการ
พบวากลุมผูบริหารระดับสูงไมสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ตองมีการประสานกับ
หนวยภายในตางๆขององคการ จึงสรางทีมงานซึ่งประกอบดวยผูปฏิบัติงานในระดับลางดวย อยางไรก็
ตามเนื่องจากโครงสรางสายการบังคับบัญชาขององคการจะมีความเขมแข็งมาก ทําใหผูปฏิบัติงานที่
เขามารวมในทีมงานมักทําหนาที่เปนตัวแทนของหนวยงานตนเองมากกวาจะเปนผูปฏิบัติงานของทีม
อยางแทจริง ผูที่เปนหัวหนาทีมงานจะรูสึกวาตนเองมีอํานาจนอย ไมสามารถสรางพันธะผูกพันของ
ทีมงานขึ้นมาได และผูที่อยูในทีมงานมักจะรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนเอง
๕) โครงสรางแบบแมทริกซ เปนโครงสรางที่ใชในการจําแนกผลิตภัณฑ
หรือสินคาบริการและตามหนาที่พรอมกันมาใชภายใตโครงสรางแบบแมทริกซ ทําใหทีมงานสามารถ
นําความเชี่ยวชาญดานเทคนิคและทรัพยากรมาใชอยางเต็มที่
๖) โครงสร า งแบบที ม งาน องค ก ารแบบนี้ จ ะเน น การทํ า งานแบบ
ทีมงานของโครงการ เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงสูง และองคการจะตองผลิตสินคาหรือ
บริการที่มีลักษณะสรางสรรคมากขึ้น องคการจะมีอิสระกับทีม โดยผูบริหารอาวุโสจะเปนผูกําหนด
ทิศทางกลยุทธขององคการ แตละทีมจะทํางานอยางเต็มที่และมีชีวิตชีวา การประสานงานเปนแบบไม
เปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารระหวางทีม โดยเฉพาะผูนําทีมและกลุม
ผูบริหารระดับอาวุโส องคการจะสงเสริมการเรียนรูขององคการและจะพยายามในการสรางสิ่งใหมๆ
รวมทั้งนําความคิดและระบบที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จมาใช
๗) โครงสรางแบบเครือขาย เกิดเมื่อองคการตัดสินใจในการจางเหมา
รับชวง (Sub-contracting) ใหองคการอื่นทํางาน แทนที่องคการจะจางคนมากมายทําเอง ดังนั้น
องคการจะมีกลุมคนไมกี่คนทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ และใหการสนับสนุนองคการใน
เครือขายตามความจําเปน โครงสรางองคการแบบนี้จึงมีลักษณะเปนระบบขององคการซึ่งอยูในระบบ
ขององคการซึ่งอยูในระบบเปดมากกวามีโครงสรางและขอบเขตที่ชัดเจน
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๒.๒ สรุปกรอบแนวคิด
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารของสํานักเลขานุการ
กรมฯ จากบุคลากรภายใน
สํานักเลขานุการกรมฯ โดย
ศึกษาตามยุทธศาสตรและ
การดําเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร
รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็น
จากบุคลากรภายนอก
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรและแผนงานที่
เกี่ยวของ โดยเชื่อมโยงกับ
แนวทางการบริหารของสํานัก
เลขานุการกรมฯ

ใชแนวคิดของยุทธศาสตร
สัตตบงกชและแนวทางดาน
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บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาเรื่ อง "การศึกษาเพื่อการยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานัก เลขานุ การกรม
สารนิเทศในการพัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด" ใน
ครั้งนี้ ใชวิธีการในการเก็บขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูศึกษา
จะนําเสนอผลการศึกษาโดยแยกเปนสองสวน คือ
๓.๑ วิเคราะหยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ
มาจากการวิเคราะหเอกสาร เอกสารหลักที่นํามาศึกษาวิเคราะห คือ แผนยุทธศาสตร ๔ ป
กระทรวงการต า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ แผนปฏิบัติ ร าชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ และ เอกสารรางบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (สัตตบงกช
Model) ซึ่งผูศึกษาไดวิเคราะหเอกสารดังกลาวและพบวา
๑) แผนยุทธศาสตร ๔ ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ มีลักษณะที่เนน
เทคนิ คเชิ งหลั กการจั ดทํ ายุ ทธศาสตร เนนหลักการตาง ๆ ของการจัดทํายุทธศาสตร เชน การมี
วิ สั ย ทั ศน พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม การวิ เ คราะห SWOT แตยั งไมไ ดเน น ถึงประเด็ น การนําไปปฏิบั ติเชิ ง
รูปธรรม ซึ่งเมื่อไดศึกษาในเชิงลึกพบวา ในชวงที่ไดจัดทํายุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงฯ ยังอยูใน
ชวงริเริ่มการเรียนรูการจัดทํายุทธศาสตรอยางเปนระบบ จึงยังขาดการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร
กับภารกิจการตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ตอมาเมื่อมีการจัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กระทรวงการ
ตางประเทศ ยังคงเปนการเนนเทคนิคเชิงหลักการ แมวาจะมีการพัฒนาในเชิงปฏิบัติขึ้น โดยเฉพาะ
ความพยายามในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหมีความเชื่อมโยงกับนโยบายการตางประเทศและกับ
ตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ระบบบริ ห ารงบ
ประมาณ อยางไรก็ดี เนื่องจากตนน้ําไดแก แผนยุทธศาสตร ๔ ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีความไมคมชัดทั้งดานวิสัยทัศน ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตรยอยดังที่ไดกลาว
เบื้องตน จึงสงผลใหกระทรวงฯ ยังคงมีอุปสรรคในการสื่อสารทําความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สูผูปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) รางบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (สัตตบงกช Model) แสดงใหเห็นถึง
พั ฒ นาการของการวิ เ คราะห ยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ภารกิ จ การ
ตางประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดกรอบความคิดการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยใหสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมระหวางประเทศและมีการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดอ อน อุปสรรค และโอกาส และที่สําคัญมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและจุดเนน ที่ชัดเจน
โดยเฉพาะประเด็นประชาชนเปนศูนยกลาง และการสงเสริมและเนนถึงบทบาทการเปน Building

๒๒
bridge ในทุ กมิ ติของไทย พร อมกั บการมองและการดําเนิน การตางประเทศในลักษณะ Beyond
Thailand ซึ่งเปนการมองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา พรอมทั้งแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและ
สร างสรรค ของไทยในเวทีโ ลก นอกจากนี้ แนวความคิดและคานิย มพื้น ฐานตางๆ ที่นํามาใชเปน
องคประกอบในการกําหนดแนวทางของยุทธศาสตรมีความชัดเจนและอธิบายได
ปจจุบัน กระทรวงฯ ยังขาดในสวนของกลางน้ํา คือ ประเด็นและรายละเอียดกลยุทธการ
ตา งประเทศที่ คมชั ดและสอดรั บ กั บ ยุทธศาสตรการตางประเทศ รวมทั้งในระดับ ปลายน้ํา ไดแก
แผนปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง ทั้ ง สองประเด็ น ดั ง กล า ว ทั้ ง กลางน้ํ า และปลายน้ํ า นั้ น กรมหลั ก ต า ง ๆ และ
หนวยงานดานนโยบายและแผน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทําและตองรวมกันวิเคราะหและ
สังเคราะหรายละเอียดดานกลยุทธและแผนปฏิบัติการตางประเทศดังกลาวใหสอดคลองในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยตองคํานึงถึงการนํามาใชปฏิบัติราชการอยางมีทิศทางและบูรณา
การไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ วิเคราะหผลการสัมภาษณ
ส ว นของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง ได ม าจากผลการสั ม ภาษณ
เกี่ยวกับลักษณะและสภาพปญหาการดําเนินยุทธศาสตรในปจจุบัน เปนการสัมภาษณบุคคลทั้งใน
ระดับผูบริหารระดับสูงหรือผูกําหนดนโยบาย ไดแก รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดี รองอธิบดี ผูบริหาร
ระดับอํานวยการ ไดแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรม อัครราชทูตที่ปรึกษาในตางประเทศ และ
ขาราชการในระดับชํานาญการพิเศษและชํานาญการในกองตางๆ รวมทั้งขาราชการที่เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา เชน ขาราชการจากกลุมพัฒนาบริหาร รวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๐ คน ซี่งผลการศึกษาที่ได
สามารถสรุปได ดังนี้
๓.๒.๑ ผลวิ เ คราะห ก ารสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและสภาพป ญ หาการดํ า เนิ น
ยุทธศาสตรในปจจุบัน
ในการศึกษาลักษณะการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการนั้น ผูศึกษาไดแบง
การศึกษาออกเปน ๒ มิติหลัก เพื่อใชเปนกรอบการวิเคราะหและทําความเขาใจสภาพการดําเนินงาน
ที่ เ ป น อยู ไ ด อ ย า งชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ได แ ก (๑) มิ ติ ด า นการบริ ห ารจั ด การยุ ท ธ ศ าสตร ( Strategy
management) (๒) มิ ติดา นการบริห ารจัดการทรัพยากร ๔ Ms (Manpower,Management,
Money และ Material) ๒
๓.๒.๑.๑ มิติดานการบริหารจัดการยุทธศาสตร (Strategy management)
๑) การกําหนดวิสัยทัศนและการวางแผนยุทธศาสตร (Vision and
strategic planning) ในสวนความคิดเห็นตอยุทธศาสตรกระทรวงฯ ที่มีผลตอการบรรลุเปาหมาย
ดานการตางประเทศนั้น ขาราชการทุกระดับมีความเห็นวา “ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ตั้งอยูบนฐาน
ความคิดที่เหมาะสม โดยเห็นวายุทธศาสตรดังกลาวมุงรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในเวที
1

๒

ดานทรัพยสินหรือ Material ผูศกึ ษาจะไมดําเนินการศึกษาในรายละเอียด เนื่องจากจะเนนในสวนของการบริหาร
บุคลากร (Manpower) ระบบ (Management) และ งบประมาณ (Money) เนื่องจากทั้ง ๓ ปจจัยนี้ถือเปนหัวใจ
สําคัญในการบริหารของกระทรวงฯ ซึ่งเปนกระทรวงนโยบายและความมั่นคง

๒๓
ตางๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศ อันจะนํามาสูเสถียรภาพและความมั่นคง
ในมิติตางๆ เชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทย และความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนในดานการตางประเทศ เปนตน”
แตเมื่อวิเคราะหในเชิงลึกพบวา ขาราชการสวนมากเขาใจวาตนเอง
มี ค วามเข า ใจต อ ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง หมด แต เ มื่ อ ถามถึ ง ความเข า ใจในเนื้ อ หาหรื อ รายละเอี ย ดของ
ยุทธศาสตรแลวขาราชการสวนมาก (ของกรมฯ) จะไมมีความรูความเขาใจตอเนื้อหาหรือรายละเอียด
ของ วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตร อยางแทจริง โดยเฉพาะในมิติเชิงบูรณาการตองไดรับการพัฒนา
อยางจริงจัง ซึ่งสวนใหญ และจะมีความเขาใจเฉพาะยุทธศาสตรเชิงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
“ขาราชการสว นใหญ ไมเขาใจอยางแทจ ริ ง สว นใหญจําทั้งเรื่อ ง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน ภารกิจ ฯลฯ ของกระทรวงไมได” (บทสัมภาษณนาย ก.)
อีกทั้งในปจจุบันการปฏิบัติภารกิจสวนใหญของกระทรวงฯ และ
กรมฯ มีลักษณะ “กิจกรรมนํา” (Activity led) และขาราชการสวนใหญจะปฏิบัติงานลักษณะแบบ
เปนกิจวัตร (Routine) ซึ่งควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะ “ยุทธศาสตรนํา” (Strategy led)
เพื่อสามารถสอดรับกับโลกปจจุบันและแนวบริหารยุคใหม
“ขาราชการสว นใหญ นาจะมีความเขาใจในเนื้อหาดังกลาวปาน
กลาง แต อาจจะเข า ใจยุ ท ธศาสตร เฉพาะที่เกี่ ย วของกับ งานที่ตนเองรับ ผิดชอบ อาจมองไม เห็ น
ภาพรวมของกระทรวงทั้งหมด” (บทสัมภาษณนางสาว ข.)
นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังขาดการสงเสริมการสรางคานิยมที่ดีของ
ขาราชการและเจาหนาที่ทั้งของกระทรวงฯ และกรม ซึ่งคานิยมนี้เปนกลไกสําคัญที่จะขับ เคลื่อน
องคกรสูวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนด
“นอกจากนี้ขาราชการสวนใหญก็ขาด Spirit เพื่อสวนรวม เชน
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น หรื อการระดมสมองในเรื่องตางๆ ก็มีร ะดับ การ Participation ของ
ขาราชการจํานวนคอนขางนอยมากอยูเสมอ" (บทสัมภาษณนาย ก.)
ส ว นของภารกิ จ การต า งประเทศด า นสารนิ เ ทศนั้ น พบว า
ขาราชการภายในกรมมีความรูความเขาใจตอทิศทางและยุทธศาสตรดานสารนิเทศมากกวาขาราชการ
สวนใหญที่ปฏิบัติภารกิจในสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งเปนจุดออนที่พบไดในกระทรวงที่มีลักษณะเปน
กระทรวงพื้นที่ และแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการสงเสริมการสื่อสารความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน ทิศทางและยุทธศาสตรของกระทรวงฯ พรอมทั้งปลูกฝงคานิยมที่ดีและเหมาะสมอยางจริงจัง
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของขับเคลื่อนองคกร โดยเฉพาะกระทรวงฯ ซึ่งความรูความสามารถและการบูรณา
การการทํางานของบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่ง ในยุคสมัยปจจุบันอุปสรรคดังกลาวสามารถแกไขได
ดวยการใชประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
๒) การบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร แ ละการกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ เ ชิ ง
กระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)
การบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร แ ละการกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ เ ชิ ง
กระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) ของกรมสารนิเทศ จําแนกกลุมการบูรณาการไดเปน ๓

๒๔
ระดับ ไดแก ภายในกรม ภายในกระทรวงฯ และระหวางกระทรวง ซึ่งทั้ง ๓ ระดับดังกลาวนี้ ลักษณะ
การปฏิบัติภารกิจปจจุบัน แสดงใหเห็นวา ในระดับภายในกระทรวงฯ และระหวางกระทรวง การบูร
ณาการยุทธศาสตรและการกําหนดอํานาจหนาที่เชิงกระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) ยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสะทอนไดจากความเห็นของขาราชการในประเด็นตาง ๆ
ขาราชการสวนใหญเห็นวา ในสวนของการแบงหนาที่ ภารกิจ ความ
รับผิดชอบระหวางแตละกรม/กอง ภายในกรมสารนิเทศ คอนขางมีความชัดเจนตามบทบาทหลัก และ
ในความชัดเจนที่มีอยูนั้นไดสงผลใหบางครั้งขาดการบูรณาการขามกรม/กอง สวนการจัดแบงบทบาท
หนาที่ ภารกิจและความรับผิดชอบภายในกระทรวงฯ กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญยัง
มีความไมชัดเจนอยูบาง โดยเฉพาะดาน Public Diplomacy อาทิ การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมตางๆ ซึ่งกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตางๆ ทั่วโลกตางก็จัด
กิจกรรมในลักษณะเดียวกันเชนกัน แตดวยเปาหมายยอยที่แตกตางกันไป ซึ่งในบางครั้งก็อาจมีความ
ซ้ําซอนในบางประเด็นของโครงการที่มีกิจกรรมหรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลายหนวยงาน หลาย
กอง/หลายกรม และเปนปญหาที่ Crosscut กัน
“สิ่งที่ขาดคือ การบูรณาการขามกรม/กอง เชน หากตองการให
กรมสารนิเทศ สํ านักงานความร วมมือเพื่อการพัฒ นาระหวางประเทศ (สพร.) และกรมการกงสุล
ดํ า เนิ น ภารกิ จ เชิ ง Soft power diplomacy หน วยงานใดจะเป นผู บู รณาการและประเมิ นผลการ
ดําเนินงานในมิตินี้ และจะมีกลไกประสานงานเพื่อบูรณาการในระหวางการดําเนินงานไดอยางไร" (บท
สัมภาษณ นาย ค.)
"กอง ๐๒ และ ๐๕ อาจมีภารกิจบางอยางที่ทับซอนกันอยู ผูบริหาร
ยังมีความสับสนในบางครั้ง จึงควรมีการพูดคุยรวมกัน" (บทสัมภาษณนางสาว ง.)
๓.๒.๑.๒ มิ ติ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ๔ Ms ( Manpower,
Management, Money และ Material)
๑) ดานการบริหารจัดการงานบุคคล (Manpower)
(๑) การคัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจ
กรมสารนิ เ ทศมี ก ารวางแผนด า นบุ ค ลากรในลั ก ษณะแบ ง
ภารกิจตามศักยภาพของบุคลากร ซึ่งขาราชสวนใหญของกรมฯ เห็นวา “กรมฯ มีการวางแผนดาน
บุคลากรเชิงคุณภาพที่ดี” แตเมื่อวิเคราะหในเชิงลึกพบวา เปนลักษณะโครงสรางการบริหารบุคลากร
แบบเดิมที่พบไดในระบบราชการ ซึ่งกลาวไดวาสวนหนึ่งคือ ผลกระทบจากการที่กรมฯ ยังไมเขาใจ
วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรของกรมฯ และกระทรวงฯ อยางชัดเจน สงผลใหยากตอการวิเคราะห
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุ ทธ และการจัดลําดับ ความสําคัญของกิจ กรรมที่มียุทธศาสตรเปน ตัว นํา
ภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด จึงไมสามารถเริ่มตนดวยการวิเคราะห SWOT ของกรมฯ และการจัดสรร
ทรั พ ยากรของกรม โดยเฉพาะทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ กระทรวงฯ ซึ่ ง เป น
หนวยงานนโยบายและความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธิ์
สิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงเหตุผลของประเด็นเบื้องตนสะทอนไดจากการ
ที่ขาราชการในกรมฯ มีความเห็น วา “ความสัมพันธระหวางปริมาณภารกิจ กับบุคลากรอาจยังไม
เหมาะสมหรื อ สอดคล อ ง เนื่ อ งด ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องคนแต ล ะประเภทที่ ก รม/กอง ต อ งการอาจมี

๒๕
ไมเพียงพอ หรือบางประเภทอาจมีมากเกินไป ทําใหการจัดสรรนั้นทําไดยาก ภาระงานจึงตกอยูที่
บุคลากรบางคนมากกวาคนอื่นๆ ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสมในแงของปริมาณนั้นก็กระทําได
ยากเนื่องจากการบริหารงานในแตละกองตางๆ มีลักษณะที่แยกการบริหารออกจากกันอยางชัดเจน
จึงทําใหการพิจารณาในเรื่องของภาระงานอาจดูเปนการกาวกายการบริหารงานในกองอื่นๆ” ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวเนนย้ําใหเห็นถึงปญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานใน
ลักษณะแบบเปนกิจวัตร (Routine) จะยิ่งเปนการทําใหปญหาดังกลาวยากที่จะสังเกตเห็นได
(๒) การพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรูความสามารถ
ของขาราชการยังไมเพียงพอที่จะตอบสนองตอความตองการขององคกร ผูตอบสัมภาษณเห็นวา ยัง
ขาดการสนับสนุน สงเสริมการจัดการฝกอบรมภาคบังคับหรือการอบรมอยางเปนระบบแมแตสิ่งที่เปน
Core competency คือ การเจรจาทางการทูต และการใหสัมภาษณสื่อเปนภาษาอังกฤษ โดยผูบริหาร
บางคนมีความเขาใจผิดๆ วาสมรรถนะหลักเหลานี้สามารถฝกฝนจากงานที่ทําได (On the job
training) ก็เพียงพอแลว ไมจําเปนตองจัดการฝกอบรม ทั้งๆที่ในความเปนจริง ขาราชการมีศักยภาพ
และสมรรถนะหลักในการทํางานที่แตกตางกัน และไมใชขาราชการทุกคนที่จะมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองจากงานที่รับผิดชอบอยู
(๓) การรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคกร
สิ่งที่เปนผลลัพธหลีกเลี่ยงไมไดซึ่งตามมาจากปญหาของการ
บริหารบุคลากรแบบเดิมตามที่ไดกลาวเบื้องตน คือ ปญหาเกี่ยวกับการมี Recognition ที่ไมเทากัน
จากผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งเปนผลมาจากความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ
ของแตละคนไมเทากัน และเมื่อเปนที่ทราบกันวา ระบบราชการที่ดีตองสรางความยุติธรรมในดานนี้
เพราะถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร ก็จะเห็นไดวา ผลลัพธของการบริหาร
บุ คลากรแบบเดิ ม บวกกั บ ป ญ หาการขาดทิศทางที่ชั ดเจน และการขาดการบริ ห ารทรัพยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ จะสงผลใหบุคลากรสวนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการทํางาน ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งตองแบก
ภาระงานอย างหนักขึ้ น ทํ าให สุดทายกระทรวงฯ หรือกรมฯ ก็ อาจจะประสบกับปญหาการรักษา
บุคลากรอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้ ยังจะมีผลกระทบในเชิงลบตอความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงานและตอการทํางานของบุคลากรดวยเชนเดียวกัน บรรยากาศการทํางานจะยากตอการสราง
ความเขาใจซึ่งกัน ยากตอการยอมรับการทํางานของแตละคน อีกทั้งยังบั่นทอนตอการสงเสริมใหเกิด
สภาวะที่เอื้อตอการทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับกระทรวงฯ และกรมฯ ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีขาราชการจํานวนนอยแตภารกิจที่ตองแบกรับมีมากขึ้นและซับซอนขึ้นตามกระแสการ
พัฒนาในยุคปจจุบัน
๒) ดานการระบบบริหารจัดการขององคการ (Management)
(๑) ดานการอํานวยการ
จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา ขาราชการ
ทุกระดับตางมีความเห็นที่สอดคลองกันวา การควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวและควบคุม
ให บ รรลุ ผ ลตามเป า หมายเป น เรื่ อ งที่ ค วรให ค วามสํ า คั ญ เพราะจะนํ า ไปสู ก ารได รั บ ข อ มู ล หรื อ

๒๖
Feedback วา สิ่งใดควรทําตอไป สิ่งใดไมควรทํา รวมทั้งยังควรใหมีการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลที่เชื่อถือได
ตามหลักการ งานดานบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรของกรม
จะอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักเลขานุการกรมฯ โดยตรง ซึ่งแตละกอง จะมีเจาหนาที่บริหาร
ในการสนับสนุนดานขอมูลเพื่อสงตอใหสํานักเลขานุการกรมฯ บางกรมภูมิภาคจะมีหนวยงานที่มี
เจาหนาที่การทูตรับผิดชอบโครงการและภารกิจยุทธศาสตรโดยตรง และประสานกับกองตางๆ เพื่อกํากับ
การทํางานใหเปนไปตามภาพรวมของแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของของกรม รวมทั้งประสานกับกรม
อื่นๆ ดวย การอํานวยการเปนภารกิจเชิงยุทธศาสตรที่ตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑชี้วัด
มาตรฐานการทํางาน ตารางทํางาน หรือ Flow Chart ของการทํางานเพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ของกรม แตปจจุบันขาราชการสวนใหญมองวา สํานักเลขานุการกรมฯ ทําหนาที่ดานการจัดการ
มากกวาการอํานวยการ เชน ดานงบประมาณ และประสานงานระหวางกองตางๆ ในฐานะแมบานของ
กรมมากกวาที่จะเปนผูกํากับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของกรมในภาพรวม อยางไรก็ตาม
สํานักเลขานุการกรมฯ มีเพียงอํานาจหนาที่ในการใหขอมูลสนับสนุนหรือความเห็นบางประการ แตไม
มีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทาย รวมทั้งบทบาทหลักของเลขานุการกรมฯ คือ งานดานบริหาร
จัดการในภาพรวมและงานสนับสนุนกรมฯ ในการดําเนินตามภารกิจตามแผนยุทธศาสตร เพื่อให
ภารกิจตางๆสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทํางานรวมกันกับผูอํานวยการกอง
ตางๆ จะทํางาน ในลักษณะเกื้อกูลกัน เพราะผูอํานวยการจะนําเอาขอมูลจากสํานักเลขานุการกรมฯ
มาใชประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ หากพิจารณา ในระดับกระทรวงฯ สํานักเลขานุการกรมฯ จะ
รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารจั ดการสํ า นั ก งานเปน หลั ก ในขณะที่ ผูอํ านวยการรั บ ผิ ดชอบงานสารั ตถะ
บทบาทของทั้งสองสวนจึงเกื้อกูลกัน และตองใหความสําคัญอยางจริงจังในการนําขอมูลเกี่ยวกับแผน
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านที่ มี อ ยู มาวิ เ คราะห แ ละประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในการ
ประสานงาน และการรายงานผล
(๒) ดานการประสานงาน
จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา สภาพปญหา
ปจจุบันของ การประสานงานระหวางกอง ระหวางกรม และระหวางกระทรวงกับหนวยงานภายนอก
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเกิดจากขอจํากัดเรื่องความทันเวลา จึงจําเปนที่ตอง
ใหความ สําคัญตอการกําหนดวงรอบการประสานงานใหชัดเจนวาจะจัดขึ้นกี่ครั้งตอป และแตละ
วงรอบจะหารือในเรื่องใดบาง นอกจากนี้การประสานงานกับหนวยงานภายนอกมักมีสาเหตุของ
ปญหาที่มาจากพื้นฐานความเขาใจไมตรงกัน รวมทั้งการมีวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตางกัน จึงอาจ
ตองมีการจัดกิจกรรมพบปะ ทําความรูจักกับผูรับผิดชอบของหนวยงานภายนอกที่ตองประสานงานอยู
เสมอๆ สวนในกรณีของการประสานงานภายในหนวยงานกับกองตางๆ แตละกองจะใหความสนใจ
และใหความสําคัญไมเทากัน ทําใหการประสานงานเพื่อขอรับงานเปนไปไดยาก
ป ญ หาอี ก ส ว นหนึ่ ง เป น ผลมาจากการขาดความเข า ใจใน
ยุทธศาสตรและแผนงาน/ภารกิจอยางถองแทตามที่ไดวิเคราะหมาแลวเบื้องตน จึงสงผลตอการไมมี
ความชัดเจนในแนวทางการประสานงานระหวางกัน ทําใหเกิดความคลุมเครือและความซ้ําซอนใน
เรื่องบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ โดยผูที่เกี่ยวของในการประสานงานระหวางกันที่ไมทราบวา

๒๗
ตนเองจะตองแสดงบทบาทอยางไร การติดตอสื่อสารไมวาจะในแนวตั้งที่มีสายการบังคับบัญชาหลาย
ลํ า ดั บ ชั้ น หรื อ ในแนวราบที่ ม าจากการแบ งงานตามหน าที่ จึ งกลายเป น อุ ป สรรคที่ สํ าคั ญ ในการ
ประสานงาน โดยขั้นตอนที่มีปญหาในการประสานงานมากที่สุด คือ การเริ่มตนในการกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนรวมกันเนื่องจากมีผลกับการแบงงาน ปริมาณงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
(๓) ดานการติดตาม และการรายงานผลงาน
จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา การติดตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยสวนมากจะเปนการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจํา
มากกวาจะเปนการรายงานที่มีการวิเคราะหผลลัพธหรือจัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง และ
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจะรายงานเมื่อสิ้นสุดภารกิจ เนื่องจาก เปนแนวทางที่
กระทรวงฯ สั่งใหดําเนินการ
ในส ว นของการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
นโยบายการทูตเพื่อประชาชนนั้น กรมสารนิเทศไดสอบถามความเห็นหรือการประเมินผลจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย ผานชอง ทางตางๆ เชน โครงการบัวแกวสัญจร วิทยุสราญรมย โครงการสวัสดีไทยแลนด
และใชแบบสอบถามหลังการสัมมนาทุกครั้ง เปนตน แตในปจจุบันยังไมมีการรายงานผลลัพธของ
ยุทธศาสตรตอสาธารณชน จะมีเพียงผลลัพธของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรเทานั้น หรือมี
การเผยแพรในลักษณะเชิงกวาง เชน ขาวประชาสัมพันธกิจกรรม เปนตน ซึ่งไมไดลงรายละเอียด
ตางๆ มากนัก
๓) ดานการบริหารงบประมาณ (Money)
จากผลการสัมภาษณ สามารถสรุปไดวา งบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กรมสารนิเทศไดรับมา มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการดําเนินงาน
ใหบรรลุจุด ประสงค แตการติดตามเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรในแงความคุมคา
ของการใชงบ ประมาณในโครงการตางๆ ยังเปนสิ่งที่กระทําไดยาก เนื่องจาก บางโครงการไมสามารถจะ
วัดผลเปนตัวเลขได อีกทั้งบางครั้งยังไมมีการประเมินอยางจริงจัง และแมวาที่ผานมาจะมีการดําเนินการ
อยางสรางสรรค เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นก็มักถูกจํากัดงบประมาณลง การจํากัดงบประมาณลงนั้นสงผลให
ตองมีการบริหาร จัดการภายในแตละหนวยงานเอง เชน การจัดลําดับความสําคัญของงาน และเลือก
ที่จะทําตามลําดับ เปนตน
๓.๒.๒ สรุปประเด็น ทา ทายจากการวิเ คราะหเอกสารสําคัญ และการสัมภาษณผูใ ห
ขอมูลหลัก
๑) ทํ า อย า งไรที่จ ะใหเ กิดการสื่อสารสรา งความเขาใจใหกั บ กรม/กอง รวมทั้ ง
หนวยงานของกระทรวงฯ ในตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับทิศทาง
ของประเทศ และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเกิดกระบวนการบูรณาการทีมประเทศไทยที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
๒) กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ละภารกิ จ ของกรม/กองที่ เ กี่ ย วข อ งในการนํ า
ยุทธศาสตรไปดําเนินการกําหนดประเด็นแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหเกิดผลอยางมีบูรณาการ

๒๘
และเปนรูปธรรม รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลเพื่อใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการใหสอด คลองและสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศได
อยางตอเนื่องทันการณและมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูลและการบริหารองคความรูที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งเปนปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ ที่มีลักษณะเปนกระทรวงพื้นที่ และกระทรวงนโยบาย
และความมั่นคง

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวา การมีความรูความเขาใจในยุทธศาสตรของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งใน
กรมสารนิเทศเองและในภาพรวมของกระทรวงฯ คือปญหาเบื้องตนที่สําคัญ จากการวิเคราะหผล
สัมภาษณพบวา ผูมีสวนเกี่ยวของในกระทรวงฯ ยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจน สอดคลอง หรือมีความ
เขาใจรวมกันเปนภาพเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณยังสามารถชวยระบุแนวโนมและลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของหนวยงานที่สามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะที่
สามารถปฏิบัติไดจริง การวิเคราะหโดยใชแนวคิดและหลักการดานการบริหารจัดการขางตนเปน
กรอบในการประเมินและวิเคราะหมีประโยชนอยางยิ่งในการตอยอดความคิดเพื่อนําไปสูการจัดทํา
ขอสรุปและขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถสรุปผลเพื่อตอบคําถาม
สําคัญเรื่องการปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศที่ทําหนาที่ในเชิง “แม บาน” ไปสู
บทบาทหนาที่เชิงรุกที่มีความสําคัญในดานยุทธศาสตรมากขึ้นไดดวย
ผลสรุปประเด็นทาทายในบทที่ ๓ แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา กระทรวงฯ ตองดําเนินการ
อยางเรงดวนในการผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งไดแก
๑) การสื่ อสารสรา งความเขาใจใหบุคลากรในกรมสารนิเทศ รวมทั้งในหนวยงานของ
กระทรวงฯ ทั้งในและตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับทิศทางของประเทศ
และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเกิดกระบวนการบูรณาการทีมประเทศไทยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม
๒) กําหนดบทบาทหนาที่และภารกิจของกรม/กองที่เกี่ยวของในการนํายุทธศาสตรไป
ดํ า เนิ น การกํ า หนดประเด็ น แผนกลยุ ทธแ ละแผนปฏิ บัติ การให เกิด ผลอยา งมี บูร ณาการและเป น
รูปธรรม และสามารถติดตามและประเมินผลเพื่อใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการดําเนินการให
สอด คลองและสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศไดอยางตอเนื่องทัน
การณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลและการบริหารองคความรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน
ปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ ซึ่งมีลักษณะเปนกระทรวงพื้นที่ และกระทรวงนโยบายและ
ความมั่นคง
ในการนี้ การยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการ
ทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงตองสนองตอบตออุปสรรค
และปญหาของกระทรวงฯ ดังกลาวเบื้องตน โดยเฉพาะในมิติสารนิเทศ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของกลยุทธ
การตางประเทศดาน Soft power diplomacy ซึ่งภารกิจการผลักดันใหประชาชน เขาใจทิศทางการ

๓๐
ตางประเทศและมุงสูจุดหมายคือผลประโยชนที่ยั่งยืนของไทยรวมกันนั้น คงยากที่จะสัมฤทธิ์ผลได
หากบุคลากรในกรมสารนิเทศและในกระทรวงฯ ยังคงขาดความรับรูและเขาใจทิศทางและยุทธศาสตร
การตางประเทศอยางชัดเจน
ดังนั้น แมวา สํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศจะเปนเฟองเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่ง ในกระทรวงฯ
แตหากหมุนอยางมียุทธศาสตรและทิศทางก็สามารถขับเคลื่อนเฟองตาง ๆ ในองคการ อยางมีบูรณา
การและสามารถขยับเฟองใหญไดในที่สุด
๔.๒ วิเคราะหบทบาทของสํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศ
๔.๒.๑ สถานะของปจจุบันของสํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศ
ในปจจุบัน สํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของกรมสารนิเทศและราชการที่ไมไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ และใน
ยุคกอนหนานี้ เรื่องการทํางานในเชิงยุทธศาสตรยังไมไดถูกนํามาใชอยางจริงจังและแพรหลายเชนใน
ปจจุบันนี้ หัวหนาสํานักงานเลขานุการกรมคือขาราชการระดับซี ๗ นั้น บทบาทหนาที่หลักของสํานัก
เลขานุ การกรมและเป น งานประจํ า คือ ดํ าเนิน งานด านการอํา นวยการและงานบริห ารของกรม
สารนิเทศ ไดแก การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ (การเงิน การคลัง) รวมทั้งพัสดุ ใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวงฯ งานสารบรรณ งานเอกสารสําคัญ งาน
การจั ดเก็ บ เอกสารส ว นกลางของกรม ตอ มาเมื่ อการบริ ห ารราชการแผน ดิน มีก ารนํา เอาการใช
ยุทธศาสตรมาใชในการดําเนินนโยบาย และมีการยกระดับหัวหนาสํานักงานฯ เปนขาราชการชํานาญ
การพิเศษเทียบเทาระดับซี ๘ เชนปจจุบัน ภารกิจและบทบาทหนาที่ของสํานักงานเลขานุการกรมก็ได
เพิ่มขยายออกไปจากเดิม โดยมีการใหความสําคัญกับบทบาทดานการประสานงานกับหนวยงานตาง
ๆ ในทุกระดับเนื่องจากไดมีงานบริหารงานราชการในรูปแบบใหมเกิดขึ้นมากมายเพื่อใหสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นให เ หมาะสมกั บ โลกในป จ จุ บั น ที่ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งมากมายและรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารราชการในทุกระดับของกระทรวงฯ รวมถึงการบริหารบุคคลดวย
งานเชิงยุทธศาสตรทวีความสําคัญและอยูในทุกสวนของการบริหารงานและเปนงานที่มีการดําเนินงาน
อย างต อ เนื่ องตลอดทั้ งป สํ า นั ก เลขานุก ารกรมจึงมีห นา ที่ป ระสานงานกั บ กองต างๆ ให มีการจั ด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อการเสนอของบประมาณ และเพื่อรายงานการใชงบประมาณ รวมทั้ง
งานประเมินผลตัวชี้วัดตางๆ และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ เรื่องนั้นๆ ทั้งในระดับกรม
ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง
งานอีกส วนหนึ่ งของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ คือ งานที่ไดรับมอบหมาย
เพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะงานที่ลนมือจากกองตางๆ รวมทั้งงานที่มีคาบเกี่ยวและยากที่จะระบุ
ชัดเจนวาเปนงานของกองใด ซึ่งลักษณะการทํางานเชนนี้ทําใหสํานักเลขานุการกรมฯ มักถูกมองวา
เปนเพียงผูชวย (Supporter) และดูเหมือนจะไมมีบทบาทสําคัญ/มีสวนในการเกื้อหนุนใหองคกร
ประสบความสําเร็จเทาใดนัก

๓๑
๔.๒.๒ เปาหมายการการดําเนินบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศมีภารกิจหลักใน กลุมภารกิจ Functional โดยมีบทบาทสําคัญใน
ประเด็นยุทธศาสตรสัตตบงกชที่ ๕ ไดแก “ประเด็นพัฒนาการใหบริหารดานการตางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศ โดยสงเสริมนโยบาย Soft power diplomacy และ Public
diplomacy” ซึ่งกรมสารนิเทศจะรับผิดชอบมิติ Soft power diplomacy ดานสารนิเทศ ครอบคลุม
๒ ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ไดแก การสรางภาพลักษณที่ดีของไทยตอตางประเทศ และการผลักดันให
ประชาชนเขาใจทิศทางการตางประเทศและมุงสูจุดหมายคือผลประโยชนที่ยั่งยืนของไทยรวมกัน ซึ่ง
กรมสารนิเทศเปนหนึ่งในกรมหลัก รวมกับกรมการกงสุลซึ่งดูแลมิติการกงสุล และสํานักพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศ ซึ่งดูและมิติความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
เมื่อวิเคราะหในเชิงลึก พบวา กรมสารนิเทศนี้มีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทนําและ
กําหนดยุทธศาสตรดาน Soft power diplomacy และ Public diplomacy ในภาพรวมได
เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีประสบการณในการดําเนินภารกิจมิติ Soft power diplomacy ที่เดนชัด
โดยเฉพาะด า นสื่ อ และสารนิ เ ทศ รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงครอบคลุ ม ประเด็ น Soft power
diplomacy อีกหลายมิติ เชน Public diplomacy และ Cultural diplomacy เปนตน
นอกจากนี้ลักษณะภารกิจของกรมสารนิเทศตองมีการสื่อสารระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงฯ อยางเขมขน และตองรับทราบและเขาถึงประเด็นยุทธศาสตรการ
ตา งประเทศของหน ว ยงานต า ง ๆ ในกระทรวงฯ ที่จ ะตองสื่อสารใหแกกลุมลูกคาทั้งในและนอก
ประเทศ ดังนั้น เหตุผลดังกลาวแสดงใหถึงศักยภาพของกรมสารนิเทศในการเปนกลไกการบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในสวนบทบาทของกรมสารนิเทศตามประเด็นยุทธศาสตรสัตตบงกชที่ ๑๔ นั้ น กรมสารนิ เ ทศอยู ในกลุ ม ของผูให การสนั บ สนุน ซึ่งในบทบาทของผูใหการสนับ สนุน กรม
สารนิ เ ทศต องเน น ย้ํ า การทํ า งานอย า งมี บูร ณาการ สอดคล องกับ ภารกิ จ หลั กของแต ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร และที่สําคัญกรมสารนิเทศสามารถเปนกลไกในการเชื่อมการตางประเทศและบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ ตาง ๆ และ ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ กับหนวยงาน
ภายนอก ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม โดยเฉพาะในยุคปจ จุบัน ที่การตางประเทศมี
แนวโนมเกี่ยวของกับประเด็นในประเทศมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา
ผลการสังเคราะหประเด็นที่ไดวิเคราะหดังกลาวเบื้องตน แสดงใหเห็นวา สํานักงาน
งานเลขานุการกรมสารนิเทศ จะเปนกลไกหลักและเปนเฟองตั้งตนที่จะผลักดันการพัฒนาของกรม
ดังกลาว โดย ดําเนินตามแนวทางสําคัญ ไดแก
๑) การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร อย า งมี ทิ ศ ทาง สร า งค า นิ ย มของกรมเพื่ อ
ขับเคลื่อน และบูรณาการทุกมิติ
๒) การบริหารจัดการทรัพยากร ๔ Ms อยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์
โดยเฉพาะการบริห ารจัดการโดยใชยุทธศาสตรนํา และการสรางและบริ ห ารจัดการฐานและองค
ความรู ซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับกระทรวงฯ ซึ่งเปนกระทรวงพื้นที่ และกระทรวงนโยบายและ
ความมั่นคง

๓๒
ทั้งสองประเด็ น ดังกลาว คือเปาหมายของการดําเนิน บทบาทเชิงรุกของสํานัก
เลขานุ ก ารกรมสารนิ เ ทศในการพั ฒ นาการทํา งานเชิง ยุ ท ธศาสตร ข องกรมสารนิ เ ทศเพื่อ ให เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
๔.๓ ขอเสนอแนะ
การศึกษาการยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการ
ทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูศึกษาดําเนินแนวทางแกไข
ปญหาในลักษณะ ดังนี้
๑) Smart and Simple ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากการสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาทั้ง
๒ แนวทางดั ง กล า วแล ว คื อ การพุ ง สู จุ ด สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของป ญ หาของกระทรวงฯ ซึ่ ง กระทบถึ ง
ผลประโยชนของประเทศอยางจริงจัง และแกไขที่ Key machanism at the origin ไดแก การแกไข
ปญหาในระดับกลไกอํานวยการที่เล็กที่สุดขององคกรคือระดับสํานักงานเลขานุการกรม และ
๒) นําหลักการการบริหารจัดการภาครัฐของ Reiner Heinz (ค.ศ. ๒๐๐๐) ซึ่งเปน New
public management แนว Communal Management มาประยุกตใชในการสังเคราะหการ
ดําเนินการซึ่งมีลักษณะแนวคิดที่เปนระบบและเรียบงาย ซึ่งสอดรับกับแนวทางการแกไขปญหาของ
การศึกษานี้
ตามที่ไดวิเคราะหปญหาและสังเคราะหแนวทางแกไขไวเบื้องตน แนวทางและเปาหมายการ
แกไขปญหาที่ ๑ สามารถแบงเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติได ดังนี้
๔.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูบริหารกระทรวงฯ และผูบริหารกรมสารนิเทศสามารถริเริ่มการบริหารจัดการ
ยุ ท ธศาสตร อ ย า งมี ทิ ศ ทางด ว ยการสร า งค า นิ ย มและความเข า ใจร ว มกั น ของกรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร และบูรณาการทุกมิติ เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจใหบุคลากรในกรมสารนิเทศ รวมทั้งใน
หนวยงานของกระทรวงฯ ทั้งในและตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับ
ทิ ศทางของประเทศ และนโยบายรัฐ บาล รวมทั้งเกิดกระบวนการบูร ณาการทีมประเทศไทยที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถนํา
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสามารถใชประโยชนจากแนวทางภายใตกรอบการ
บริหาร ๒ กรอบ ตามลําดับความเชื่อมโยง ไดแก Normative management และ Strategic
management โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓๓
Normative Management (บริหารจัดการเชิงบรรทัดฐาน) เปนปจจัยนํา
เป า หมายและพั ฒ นาการ เป า หมายและพัฒ นาการเชิงพัน ธ เป า หมายและพั ฒ นาการเชิ ง
เชิงอาณัติ
กิจ
วัฒนธรรม
กรอบลําดับที่ ๑ ไดแก Normative management เปนทิศทางที่สูงที่สุดที่บุคลากรจะตอง
ไมคลาดสายตา หากเปนระดับกระทรวงฯ ไดแก อาณัติการตางประเทศโดยรัฐธรรมนูญ พันธกิจ
ตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล และที่ตองรวมพิจารณา ไดแกลักษณะของวัฒนธรรม
ของสังคม
ตามกรอบดั ง กล า ว เมื่ อ ลดลํ า ดั บ เป น ในชั้ น ของกรม ได แ ก ทิ ศ ทางและนโยบายการ
ตางประเทศของรัฐบาลที่เกี่ยวของ อํานาจหนาที่ของกรมกอง และวัฒนธรรมของกรม ซึ่งปจจัย
ดังกลาวเหลานี้ เปนสิ่งที่ตองเริ่มปลูกฝงเมื่อบุคลากรเริ่มเขารวมในหนวยงาน และตองสื่อสาร
ทบทวนเปนระยะ เปนสิ่งที่คอนขางมั่นคงและเปลี่ยนแปลงในระยะกลางหรือระยะยาว สํานักงาน
เลขานุการกรมสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสื่อสารประเด็นเหลานี้โดยไมตอง
กังวลตอการประเด็นเปลี่ยนแปลงโยกยายผูบริหาร
Strategic Management (การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร)
การใหทิศทางโดยผูบริหารมีบทบาท
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของเราคืออะไร

ทรัพยากรที่จําเปนตองใชมีอะไร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรประเด็นเฉพาะทาง
หรือเชิงประเด็นวิชาการ

สิ่งที่เราตองทํามีอะไรบาง
เราตองดําเนินการอยางไร

การบูรณาการเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรที่กําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนา

กรอบลําดับที่ ๒ คือ กรอบ Strategic management หรือกรอบการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของกระทรวงฯ หรือระดับกรมในการที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดรับ
กับกรอบลําดับที่ ๑ ที่ไดกลาวไดเบื้องตน โดยจะเปนกรอบยุทธศาสตรที่ผูบริหารของหนวยงานตองมี
บทบาทสําคัญ เพื่อกําหนดและสื่อสารทิศทางและวิสัยทัศนของหนวยงาน ใหนโยบายซึ่งมีพลวัตสูง
สามารถมีการปรับเปลี่ยนไดในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อใหสอดรับกับ จุดแข็งจุดออน วิกฤติและ
โอกาสของหนวยงาน ผูบริหารจึงตองสละเวลาและใหความสําคัญกับการสื่อสาร
พลวัตของการบริหารเชิงยุทธศาสตรจะมี ๒ ระดับ ไดแก ระดับหลัก และระดับ

๓๔
สนับสนุนโดยระดับหลัก ไดแก พลวัตของ ๑) การกําหนดวิสัยทัศนคือการชี้เปาหมายของหนวยงาน
๒) กําหนดสิ่งที่ตองทํา หรือกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ ๓) กําหนดแนวทางสําหรับแตละ
เป า หมายว า ต อ งดํ า เนิ น การอย า งไร หรื อ การกํ า หนดกลยุ ท ธ ๔) และต อ งกํ า หนดทรั พ ยากรที่
จําเปนตองใชเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว และเมื่อทราบและพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ แลว ก็จะมี
การพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและดําเนินกระบวนการตามวงจรพลวัต ตอไป
ระดับสนับสนุน ไดแก ๑) การกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ โดยตองมี
การจําแนกเปาประสงคในสวนที่ตองมีการใหองคความรูเฉพาะทางหรือเชิงประเด็นวิชาการเพื่อการ
จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ๒) การบูรณาการเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดกําหนด เพื่อ
การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและมุ ง ผลสัม ฤทธิ์ และ ๓) ตอ งมีก ารกํ าหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนา เพื่อหนวยงานสามารถทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบ Strategic management นี้ ความเขาใจในยุทธศาสตรรวมกันของ
องคกรอยางถองแทที่จะสามารถนํายุทธศาสตรแปรไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการเพื่อดําเนิน
ภารกิจตามเปาหมายยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคที่ไดกําหนดไว ในสวนของกรมสารนิเทศ
การดําเนินการที่ผานมาจะเปน ในลักษณะที่แตละกองที่มีหนาที่รับผิดชอบ นํานโยบายไปกําหนด
แผนงานและกิจกรรม/โครงการตามหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของของกอง โดยอาจจะขาดการ
หารือเพื่อบูรณาการแผนงานและโครงการใหสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันตามภาพรวม
ของยุ ทธศาสตร ซึ่ งเป น การขาดการดําเนิน การในระดั บ สนับ สนุน ขอ ๒) ไดแก การบูร ณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่
๔.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า จากข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายทั้ ง ในกรอบ Normative
Management และ Strategic Management นําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติคือ
๑) การปรับใหสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศสามารถปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการ
ยุ ท ธศาสตร โ ดยทํ า หน า ที่ เ ป น เสมื อนฝ ายเลขานุ การของผูบ ริห าร โดยขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผูบังคับบัญชาในระดับกรมเพื่อมีบทบาทชวยในการสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องยุทธศาสตรและ
ภารกิจที่เกี่ยวของของกรมรวมกันรวมทั้งชวยประสานและกํากับภาพรวมของการกําหนดแผนงาน
และโครงการตามยุทธศาสตรตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใน
ภาพรวมของกรมฯ เพื่อใหมีบูรณาการในการทํางานที่ส ามารถสราง impact ใหกับการดําเนิน
ยุทธศาสตรได
๒) สํานักเลขานุการกรมยังสามารถใชโอกาสในการเปนตัวแทนของกรมฯ ในการ
ประชุมหารือประสานงานในระดับ cluster หรือระหวาง cluster ถายทอดและสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการดําเนินยุทธศาสตรของกรม และนําขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกสื่อสารใหกับ
กรมฯ ทราบ บทบาทของสํานักเลขานุการกรมในการประสานและสื่อสารถายทอดขอมูลถือเปน
บทบาทในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร เ นื่ อ งจากเป น การต อ ยอดและส ง เสริ ม ให เ กิ ด การบู ร ณาการในระดั บ
กระทรวงฯ ดวย
๓) สํานักเลขานุการกรมสามารถแสดงบทบาทที่ตอเนื่องไดดวยการทําหนาที่เปนผู
ประสานงานในระดั บ กรมที่ จ ะถ า ยทอดขอ มูล ข อคิดเห็น ข อเสนอแนะ และนโยบายจากระดั บ

๓๕
กระทรวงฯ และระหว า งกรมมาสู ร ะดั บ กรม ซึ่ ง ก็ คื อ การเชื่ อ มโยง กรอบที่ ๑ Normative
Management กับกรอบที่ ๒ Strategic management เขาดวยกัน เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจที่
สอดคลองกันในการดําเนินภารกิจยุทธศาสตรของกรม และสอดคลองกับภาพรวมของยุทธศาสตร
กระทรวงฯ โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงวา กรมสารนิเทศมีบทบาทในทุกประเด็นยุทธศาสตรแมจะไมใช
หน ว ยงานหลั ก ที่ เ ป น เจ า ของยุ ท ธศาสตร โ ดยตรง การมี บ ทบาทหน าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบในฐานะ
ผูสนับสนุนทุกประเด็นยุทธศาสตรจําเปนตองมีการกําหนดและจัดแบงงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมและสามารถนําไปสูผลลัพธของเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมซ้ําซอน
และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
๔) จากขอ ๓) ยังนํามาสูการเพิ่มบทบาทของสํานักเลขานุการกรมในเรื่องการ
กํ า หนดมาตรฐานและเกณฑ ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
ยุทธศาสตรอยางมีบูรณาการ เนื่องจากเปนหนวยงานที่เขาใจภาพรวมและเปาหมายยุทธศาสตรใน
ระดับกระทรวงฯ
๔.๓.๓ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํา หรั บ แนวทางและเปาหมายการแกไขปญ หาที่ ๒ ไดแก การกําหนดบทบาท
หนาที่และภารกิจของกรม/กองที่เกี่ยวของในการนํายุทธศาสตรไปดําเนินการกําหนดประเด็นแผนกล
ยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารให เ กิ ด ผลอย า งมี บู ร ณาการและเป น รู ป ธรรม และสามารถติ ดตามและ
ประเมินผลเพื่อใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหสอด คลองและสนองตอบตอความ
เปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศไดอยางตอเนื่องทันการณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ฐานขอมูลและการบริหารองคความรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ
ซึ่งมีลักษณะเปนกระทรวงพื้นที่ และกระทรวงนโยบายและความมั่นคง ซึ่งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํ า หรั บ แนวทางที่ ๒ นี้ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาโดยใช ป ระโยชน จ ากกรอบการจั ด การ Operative
management มีรายละเอียด ดังนี้
Operative management (การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการ โดยยุทธศาสตรนํา)
บริหารจัดการทรัพยากร ๔Ms ติดตาม และประเมินผล
บริหารจัดการกิจกรรม
การบริหารจัดการภารกิจ
การจัดสรรทรัพยากร
บริหารจัดการบุคลากร
การวิเคราะห costs vs benefits
ระบบ และ ขอมูลและองคความรู
การแบงภารกิจ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)
งบประมาณ
การสื่อสารเชิงบูรณาการ
๔.๓.๔ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นํากรอบ Operative Management มาใชในการ
บริหารและกํากับดูแลทรัพยากร นําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการไดดังนี้
๑) โดยที่สํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทที่สําคัญในการเปนหนวยประสานใหคน
กับองคกรสามารถทํางานสัมพันธกันไดเปนอยางดีในทุกระดับ และประสานการดําเนินกิจกรรมตาม

๓๖
นโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ใหราบรื่นเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากการดูแลการบริหารจัดการยุทธศาสตรแลว สํานักเลขานุการกรมสามารถเพิ่มพูนสงเสริม
บทบาทการบริ ห ารจั ด การทรั พยากร ๔ Ms ไดแ ก บุ คลากร (manpower) ระบบบริ ห าร
(management) งบประมาณ (money) และ ทรัพยสิน (materials) รวมทั้งการสรางฐานขอมูลและ
บริหารจัดการองคความรูดวย ตามแนวทาง Operative management แสดงใหเห็นวา การบริหาร
จัดการทรัพยากรเปนภารกิจสําคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์
๒) ภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมฯ ไมใชเปนเพียงกิจกรรมการจัดการหรือ
ทํ า หน า ที่ เ พี ย ง “แม บ า น” แต เ มื่ อ วิ เ คราะห ใ นเชิ ง ลึ ก ตามหลั ก การบริ ห าร New
public
management แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห costs vs
benefits การแบงภารกิจ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) การสื่อสารเชิงบูรณาการ ในเสาหลักหนึ่ง และ
อีกเสาหลักหนึ่ง ไดแกการบริหารจัดการบุคลากร ระบบ และ ขอมูลและองคความรู และงบประมาณ
๓) บทบาทสําคัญที่สามารถตอยอดในสวนของบุคลากรไดคือ การสํารวจและระบุ
ปญหาของการใชทรัพยากรมนุษย สํานักเลขานุการกรมสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการทํางานของขาราชการของกรม โดยระบุ
ปญหาและประเมินความตองการเพื่อสงเสริมใหจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งนี้
หากการดําเนินการนํารองของกรมฯ ประสบความสําเร็จ อาจพิจารณาแบงปนประสบการณและการ
เรียนรูกับกรมอื่นๆ ไดดวย
๔) ในสวนของฐานขอมูล สํานักเลขานุการกรมควรทําหนาที่เปนผูเก็บรวมรวม
สถิ ติ สํ า คั ญ ต า งๆ ในการทํ า งาน เพื่ อ พั ฒ นาให เ ป น ฐานข อ มู ล ของกรม และสนั บ สนุ น การเป น
institutional memory ของกรม แทนที่จะใหแตละกองเก็บรวมรวมผลงาน/สถิติตางๆ เอง เพราะใน
ปจจุบันพบวาผลงานและสถิติตาง ๆ กระจัดกระจาย ไมมีศูนยกลางที่จะรับผิดชอบโดยตรง และไมมี
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตร โดยหนาที่
สํ านั กเลขานุ การกรมจั ดทํ า และกํ า กับ ดูแลระบบฐานข อมูล ของกรม และรวบรวมขอ มูล ตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรวบรวมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสงผลใหมีขอมูลพื้นฐานเพียง
พอที่ จ ะสามารถมี บ ทบาทส ง เสริ ม และต อ ยอดในเรื่ อ งนี้ เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาและจั ด ทํ า ระบบ
ฐานขอมูลที่เก็บรวมรวมสถิติประเภทตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการสนับสนุนการตัดสินใจระดับ
นโยบายของกรมและกระทรวงฯ ตอไป เชน สถิติของการดําเนินโครงการประเภทการแลกเปลี่ยน
วั ฒ นธรรม ป ญ หาและอุ ป สรรคการดํ าเนิน โครงการในภูมิ ภ าคต างๆ สถิติเ กี่ย วกับ การรอ งเรีย น
ประเภทตางๆ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาที่ใชไดผล สถิติเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
ประเภทตางๆ สถิติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง หรือสถิติเกี่ยวกับกลุมประชากร/กลุมตัวอยางที่เขารวม
โครงการ เป น ต น ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า ระบบฐานข อ มู ล จะช ว ยให เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งาน
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน สรางความโปรงใสเรื่องการใชทรัพยากร และชวยใหการบริหารยุทธศาสตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕) ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการกํากับดูแลภาพรวมและบริหารทรัพยากร
ในการดําเนินยุทธศาสตรของสํานักงานเลขานุการกรม ไดแก การติดตามและประเมินผลลัพธการ

๓๗
ดํ า เนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ผูศึ ก ษาเห็น ว า การกํ าหนดให มีร ะบบการติ ดตามและ
ประเมินผลลัพธของกิจกรรมตามเปาประสงคใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรมเปนสิ่ง
ที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น ยิ่ ง ในกระบวนการขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น ภารกิ จ เนื่ อ งจากจะสามารถนํ า
feedback ที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลไปสูการปรับยุทธศาสตรและภารกิจใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในเวทีระหวางประเทศหรือในความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางทันการณ
และชวยใหสามารถวัดผลลัพธของภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม inputs และ feedback จากการ
ติดตามและประเมินผลยังชวยลดความเสี่ยงในดานตางๆ ของการดําเนินภารกิจยุทธศาสตร และชวย
ให ส ามารถวางแผนล ว งหน า ได อ ย า งเหมาะสมอีกดว ย ทั้งนี้ ในฐานะที่สํานั กเลขานุก ารกรมเป น
หนวยงานที่เห็นภาพรวมของการดําเนินภารกิจยุทธศาสตร จึงนาจะเหมาะสมที่จะมีบทบาทนําในเชิง
รุกที่จะทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลลัพธการดําเนินการตามนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร ข องกรมได ดี และหากกลไกและระบบสามารถวั ด ผลการทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ กรมฯ สามารถแบงปนองคความรูและประสบการณกับกรมอื่นๆ ไดเพื่อนําไปสูการ
กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินยุทธศาสตรในระดับกระทรวงฯ ตอไป
๖) นอกเหนือจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลแลว การทําหนาที่เปนคลังสมองของ
กรมเปนอีกบทบาทเชิงยุทธศาสตรที่สํานักเลขานุการกรมสามารถทําได และเปนประโยชนตอการ
บริหารยุทธศาสตรในระยะยาวได รวมทั้งเปนรากฐานสําคัญในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการอยาง
เปนระบบการพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลนี้จะเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย
และนําไปสูการสราง institutional memory ในระดับกรมที่มีความยั่งยืนและใชประโยชนไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของกรมตามธรรมชาติของ
การทํ า งานในกระทรวงการต า งประเทศแลว การมี ร ะบบฐานขอ มูล จะเป น ประโยชน อย า งมาก
บทบาทของคลังสมอง สามารถดําเนินการไดในหลากหลายลักษณะ ไดแก
(๑) การทําคูมือกระบวนงานสําคัญที่เปน core business และทบทวนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นเปนระยะๆ
(๒) การประมวล tacit knowledge ที่เปนความชํานาญเฉพาะในตัวบุคคล
ออกมาเปน explicit knowledge ในรูปที่ถายทอดตอได เชน วิธีการใหสัมภาษณสื่อเมื่อมีเรื่อง”ราย”
เกิ ด ขึ้น การรับ มื อกั บ คํา ถามจู โ จมเกาะติดของสื่อ หรือ เทคนิคดานพิธีการทูตที่ไดจ ากการสั่งสม
ประสบการณการทํางานซึ่งนาจะรวบรวมไว
(๓) การประเมิ น ผลภายในองคก ร โดยรว มกัน ถอดบทเรี ย นเกี่ย วกับ การ
ดําเนินยุ ทธศาสตรและการดําเนินงานตามแผนตางๆ ทั้งที่ประสบความสําเร็จ และประสบความ
ลมเหลว เพื่อใชเปนกรณีศึกษาในการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน
(๔) แนวทางการรักษา สงมอบ สืบทอดเครือขายตางๆ ที่ไดมีการสานสัมพันธ
ที่ดี ทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ และชวยเหลือกัน เพื่อที่จะสามารถเก็บ/นํากลับมาใชให
เปนประโยชนตอการทํางาน public diplomacy ไดตอไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม

๔๑
แบบสอบถาม(สัมภาษณ)
การศึกษาเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ
ในการพัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตร
ขอมูลนี้เพื่อนําไปประกอบการวิเคราะหและจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study)
ในหัวขอเรื่อง “การศึกษาเพื่อยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการ
พัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตร” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) รุนที่ 5 ประจําป 2556 ของกระทรวงการตางประเทศ
๑. ทานคิดวา ขาราชการกระทรวงฯ กี่เปอรเซ็นต ที่ปฏิบัติงาน ดําเนินแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
ในความรับผิดชอบดวยความเขาใจตอยุทธศาสตรกระทรวงฯ อยางแทจริง

๒. ทานคิดวา ขาราชการกระทรวงฯ สวนใหญเขาใจเนื้อหาของยุทธศาสตรประเทศ และยุทธศาสตร
กระทรวงฯ มากนอยเพียงใด และจะมีวิธีใดที่ทําใหขาราชการกระทรวงฯ เขาใจ/เขาถึง
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ไดอยางกวางขวาง

๓. ทานคิดวายุทธศาสตรกระทรวงฯ ตั้งอยูบนฐานคิดที่เหมาะสมหรือไม เมื่อพิจารณา
สภาพแวดลอมระหวางประเทศและภายในประเทศ ทั้งในขณะนี้และแนวโนมอนาคตอันใกล

๔. ทานคิดวายุทธศาสตรกระทรวงฯ มุงหวังการบรรลุเปาหมายดานการตางประเทศที่เปนรูปธรรม
อะไร

๕. ทานคิดวา ประเทศไทยมีขีดความสามารถ/ศักยภาพดานที่เปน soft power ในมิติใดบางที่
กระทรวงฯ สามารถนํามาใชประโยชนหรือที่กระทรวงฯ สามารถพัฒนาตอยอดขยายผลจากที่มี
อยูแลวใหมากขึ้น และทําไดอยางไร

๔๒
๖. ทานคิดวา การแปรยุทธศาสตรกระทรวงฯ ออกมาเปนการวางแผน/ การปฏิบัติของกระทรวงฯ
โดยรวม ตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาวหรือไม หรือหากทําแลว แตยังไมเกิดการถายทอดอยาง
ทั่วถึงจนสรางสํานึกความเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกันในหมูผูปฏิบัติทุกระดับ ทานคิดวาควรใช
วิธีการใด และกระบวนการใดในการถายทอดประเด็นยุทธศาสตรและการรวมกันวางแผนของ
กระทรวงฯ จึงจะเกิดผล

๗. ในการจัดทําแผนงานตางๆ ทานไดเตรียมทางเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรือเพื่อ
รองรับสถานการณ/เหตุการณที่ไมแนนอน/เพื่อใหมีทางเลือกในการดําเนินการตามยุทธศาสตรได
มากกวาหนึ่งทางหรือไม (เพราะในทางปฏิบัติ หากไมไดงบประมาณดําเนินโครงการหรือแผนงาน
ตามที่ขอไป ก็อาจตองปรับโครงการ/กิจกรรม)

๘. ทานคิดวาบทบาทของกรมสารนิเทศในการนําศักยภาพที่มีมาใชใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาให
soft power ใหเต็มประสิทธิผลของมัน คืออยางไร

๙. ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรมฯ ซึ่งมีบทบาทเสมือน "แมบาน" ของกรม ควรจะทําอะไรไดบาง
ในการสนับสนุนกองตางๆ ภายในกรมในดานการดําเนินการตามยุทธศาสตร

๑๐. ทานคิดวา งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กรมฯ ของทานไดรับมา เพียง
พอที่จะใชดําเนินการใหบรรลุจุดประสงค ที่ตั้งไวหรือไม อยางไร และที่ผานมาไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรในแงความคุมคาของการใชงบประมาณของโครงการ
ตางๆ หรือไม อยางไร หากไมมี ทานเห็นวาควรมีหรือไม

๔๓
๑๑. ทานคิดวา ทานสามารถทํางานสรางสรรคและสรางสรรคงานดวยงบประมาณที่จํากัดไดเพียงใด
และจะเปนอุปสรรคมากนอยเพียงใด อยางไร และสามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและ
ยุทธศาสตรที่วางไวไดมากนอยเพียงใด

๑๒. ทานคิดวา สํานักงานเลขานุการกรม สามารถเอื้ออํานวยใหเกิดการจัดสรร การแบงปน และการ
ใชทรัพยากรของแตละกองในกรมใหเกิดประโยชนอยางคุมคาสูงสุดไดอยางไร มีสวนใดที่ควร
ปรุงปรุงใหสํานักงานเลขานุการกรม สามารถทําหนาที่ตัวประสานไดคลองขึ้น

๑๓. การแบงบทบาทหนาที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบภายในกระทรวงฯ กับ สอท./สกญ. มีความ
ชัดเจนหรือไม มีความสอดคลองตอเนื่องในบทบาทหนาที่หรือไม และควรปรับปรุงแกไขอยางไร
ใหชัดเจน (โดยคํานึงวา feedback และ inputs ที่จะเหมาะสมกับ audience ในประเทศ
เปาหมายของเรามาจากสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ)

๑๔. ทานคิดวา การแบงหนาที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบภายในกระทรวง ฯ ของแตละกรม/กอง มี
ความชัดเจนเพียงใด ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออะไร

๑๕. ทานคิดวา Line of command ในการทํางานของกรม กองของทาน มีความชัดเจน มีคน
ตัดสินใจ และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสายงานไดเปน
อยางดีหรือไม อยางไร

๑๖. ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรม จะสามารถตอยอดบทบาทในเรื่องของการควบคุม flow ของ
งาน กํากับภาพรวมของการทํางานโดยทําหนาที่ประสานงานระหวางกองที่เกี่ยวของ และ
สามารถทําหนาที่เปน strategic facilitator ในกรณีที่เกิดปญหาและความไมชัดเจนในการ
ทํางานไดหรือไม อยางไร ขอทราบความคิดเห็น

๔๔
๑๗. ทานคิดวา กรม กอง มีการวางแผนกําหนดบุคลากรที่เหมาะสมกับงานหรือไม ทั้งในแงปริมาณ
(overload ที่ จนท.คนหนึ่งคนใดมากเกินไปหรือไม) และคุณภาพ (put the right man to the
right job) โดยคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ที่มีอยู โดยเฉพาะปญหาคนนอยไมพอกับปริมาณงาน
สํานักเลขานุการกรมจะชวยสนับสนุนในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของงานและสรางความ
เขาใจเรื่องเปาหมายการทํางานรวมกันในกรมเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันเรื่องความสําคัญ
และความเรงดวนของงานไดอยางไร

๑๘. โดยที่เปนระบบราชการ เรื่องคาตอบแทน/เงินเดือนก็เปนไปตามระเบียบ ไมมีคอมมิชชั่นใดๆ
ดังนั้น แรงจูงใจจึงมาจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเปนสวนใหญ ที่ผานมา มีปญหาเรื่อง
การไดรับ recognition ที่เหมาะสมจากผูบังคับบัญชาหรือไม และมีวิธีการสงเสริมใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานอยางไร

๑๙. ทานคิดวา ขาราชการไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถอยางทั่วถึงหรือไม
ทานคิดวา มีสิ่งที่ทาน/ ลูกนองของทานตองการจากกระทรวงฯ ในเรื่องนี้หรือไม อยางไร

๒๐. ทานคิดวา ขณะนี้ สํานักเลขานุการกรมทําหนาที่อํานวยการหรือไม อยางไร และจะปรับปรุงงาน
ในสวนนี้ไดอยางไร

๒๑. ทานคิดวา ในปจจุบันงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรมีสัดสวนที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลหรือการอํานวยการของสํานักเลขานุการกรมโดยตรงมากนอยแคไหน งานสวนไหนที่
เปนเรื่องกลางหรือมี common character ที่กองตางๆ ทําอยูอยางซ้ําซอนกันหรือไม สามารถ
ดึงมาบริหารจัดการที่สํานักเลขานุการกรมไดหรือไม เพื่อลดความซ้ําซอนและทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดําเนินการตามกําหนดเวลา

๔๕
๒๒. ทานเห็นวา บทบาทของเลขานุการกรมกับผูอํานวยการมีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไร
และจะทํางานเกื้อกูลกันไดอยางไร ในความเห็นของทานบทบาทที่สําคัญที่สุดของเลขานุการ
กรมคืออะไร

๒๓. ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรมสามารถปรับปรุงการทําหนาที่ประสานงานใหดีขึ้นไดอยางไร
เพื่อใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรเกิดประโยชนสูงสุดและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ

๒๔. ทานคิดวา อะไรคือปญหาสําคัญของการประสานงานระหวางกอง ระหวางกรม และระหวาง
กระทรวงฯ กับหนวยงานขางนอก รวมทั้ง สอท./สกญ. และจะแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไร

๒๕. การประสานงานเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการทํางาน ในความเห็นของทาน ขั้นตอนใดที่มีปญหา
เรื่องการประสานงานมากที่สุด เพราะอะไร

๒๖. หากมีการกําหนดแผนงาน กระบวนการขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนแลว ทานเห็นวา การควบคุม
งานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวและควบคุมใหบรรลุผลตามเปาหมายเปนเรื่องที่ควรให
ความสําคัญหรือไม เพราะอะไร

๒๗. ทานเห็นวา มีความสําคัญและจําเปนที่ตองกําหนดเกณฑชี้วัด มาตรฐานการทํางาน ตารางการ
ทํางาน หรือ flow chart ของการทํางานเพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรหรือไม และภารกิจ
หนาที่การตรวจสอบ ควบคุมและติดตามใหเปนไปตามเกณฑเชนวาควรเปนของใครระหวาง
สํานักเลขานุการกรมกับกองที่เกี่ยวของ

๔๖
๒๘. สําหรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกระทรวงฯ หากใหจัดลําดับความสําคัญของการ
ควบคุมงานดานตางๆ (ปริมาณ/คุณภาพ/งบประมาณ/เวลา) ทานเห็นวาอะไรคือความสําคัญ
ลําดับแรกจนถึงลําดับสุดทาย โปรดเรียงลําดับ และทําไมจึงคิดเชนนี้

๒๙. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ทําอยูในปจจุบัน ทําในลักษณะรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
ประจําหรือเปนการรายงานที่มีการวิเคราะหผลลัพธและมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขและปรับปรุง
พิจารณาความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินยุทธศาสตรดวย

๓๐. กรมของทาน มีการรายงานในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตรดวยหรือไม หรือรายงาน
เมื่อสิ้นสุดภารกิจ

๓๑. ยุทธศาสตร/โครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับนโยบายการทูตเพื่อประชาชนนั้น การรายงานผล
การปฏิบัติงานไดมีการสอบถามความเห็นหรือการประเมินผลจากผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ครบถวนหรือไม

๓๒. การรายงานผลลัพธการดําเนินการยุทธศาสตร/โครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับนโยบายการทูต
เพื่อประชาชนนั้น ไดมีการเผยแพรรายงานตอสาธารณชนหรือไม หากไม ทานเห็นวา ควร
พิจารณาที่จะเผยแพรหรือไม

๔๗

ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาวกษมา สืบวิเศษ

การศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- Master of Public Administration,
University of Southern California

การรับราชการ

-

เจาหนาที่การทูต ๓ กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ
เจาหนาที่การทูต ๓ กองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต
เจาหนาที่การทูต ๔ กองนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
เลขานุการตรี เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา
- เจาหนาที่การทูต ๖ กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
- เลขานุการเอกสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย
- นักการทูตชํานาญการ และนักการทูตชํานาญการพิเศษ กองแบบพิธี กรมพิธี
การทูต

ตําแหนงปจจุบัน
นักการทูตชํานาญการพิเศษ รักษาราชการเลขานุการกรมสารเนิทศ
กรมสารนิเทศ

