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รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการวิเคราะหการดําเนินยุทธศาสตรดานการตางประเทศท่ีมี
พ้ืนฐานแนวคิดท่ีตั้งตนมาจากวิสัยทัศนวา การรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศไทยจะตอง
มองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา และมุงไปสูการสงเสริมผลประโยชนท่ียั่งยืนรวมกับสังคมโลก 
โดยการนํากลยุทธท่ีสําคัญไดแก การใช Soft Power และ Public Diplomacy มาปรับใชเพ่ือให
บรรลุผลลัพธตามเปาหมายของยุทธศาสตรท่ีวางไว 

ในชวงแรก รายงานฉบับนี้ไดปูพ้ืนในสวนของความเปนมา ภูมิหลัง และความสําคัญของ
ปญหาในการดําเนินการตามยุทธศาสตร โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกรมสารนิเทศในฐานะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนในทุกประเด็นยุทธศาสตร และ
หนวยปฏิบัติท่ีนํา Soft Power Diplomacy มาใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยมีคําถามสําคัญของ
การวิเคราะหวา จะสามารถปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศไปสูการมีบทบาทเชิง
ยุทธศาสตรไดอยางไร เพ่ือท่ีจะสงเสริมใหการทํางานตามแผนงานและยุทธศาสตรสามารถบรรลุผลได
อยางมีประสิทธิภาพ  

ผูศึกษาไดอธิบายถึงรายละเอียดของยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเปนหลักการสําคัญของการ
ดําเนินงานของกรมสารนิเทศกรอบความคิดดานการบริหารท่ีนํามาใชเปนกรอบการวิเคราะหปญหา
ไดแก หลักการแนวคิด POSDCoRB ซ่ึงพยายามท่ีจะคนหาวิธีการจัดองคการเพ่ือใหมีการบริหารท่ีดี
ท่ีสุดประกอบดวยวิธีการจัดการ ๗ ข้ันตอน 

เอกสารสําคัญท่ีนํามาศึกษาคือ แผนยุทธศาสตร ๔ ปของกระทรวงการตางประเทศ 
ยุทธศาสตรสัตตบงกช และแผนงานตางๆ ของกรมสารนิเทศท่ีใชปฏิบัติอยูจริง นอกจากนี้ ผูศึกษาได
รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของท้ังในกรมสารนิเทศและนอกกรมสารนิเทศ ซ่ึงเปนผู
มีส วนได เสี ยหรื อ มีบทบาทเปนผู กํ า กับดูแลนโยบายและผูปฏิบั ติ ง าน ท้ั ง ในกระทรวงฯ  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศ เพ่ือใหสามารถสะทอนมุมมองท่ีครบถวน
และรอบดานจากผูมีสวนเก่ียวของในทุกระดับและทุกสวนท่ีเก่ียวของ 

จากผลการศึกษาพบวา ประเด็นสําคัญแรกสุดท่ีนาจะเปนจุดตั้งตนของปญหาคือ การมี
ความรูความเขาใจในยุทธศาสตรของผูมีสวนเก่ียวของท้ังในกรมสารนิเทศเองและในภาพรวมของ
กระทรวงฯ จากการวิเคราะหผลสัมภาษณพบไดวา ยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจน ไมสอดคลอง หรือยัง
ไมมี ยังขาดความเขาใจรวมกันเปนภาพเดียวกันของผูมีสวนเก่ียวของในกระทรวงฯ นอกจากนี้ ผลการ
สัมภาษณยังสามารถชวยระบุแนวโนมและลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของ
หนวยงานท่ีสามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง การวิเคราะหโดยใชแนวคิด
และหลักการดานการบริหารจัดการขางตนเปนกรอบในการประเมินและวิเคราะหมีประโยชนอยางยิ่ง
ในการตอยอดความคิดเพ่ือนําไปสูการจัดทําขอสรุปและขอเสนอแนะท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
รวมท้ังสามารถสรุปผลเพ่ือตอบคําถามสําคัญเรื่องการปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ
ท่ีทําหนาท่ีในเชิง “แมบาน” ไปสูบทบาทหนาท่ีเชิงรุกท่ีมีความสําคัญในดานยุทธศาสตรมากข้ึนไดดวย
 ขอเสนอแนะของรายงานการศึกษานี้สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยตั้งตนจากบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีมีอยูในปจจุบันคือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และ



จ 

ขยายตอยอดไปสูการมีบทบาทเชิงรุกในเชิงยุทธศาสตรในลําดับตอไป ไดแก การทําหนาท่ีเปนผู
ประสานงานในระดับกรม การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรโดย
ทําหนาท่ีเสมือนเปนตัวกลางท่ีเชื่อมโยงขอมูลการติดตามและประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดท่ีสามารถใช
อธิบายได ซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการอยางเปนระบบและพัฒนาการ
จัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย และนําไปสูการสราง Institutional 
Memory ในระดับกรมท่ีมีความยั่งยืนและใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมแมจะมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรของกรมตามธรรมชาติของการทํางานในกระทรวงการตางประเทศก็ตาม 

 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนท่ี ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ และสําเร็จลุลวงดวยดีไดดวยก็ความกรุณาของคณะอาจารยท่ี
ปรึกษา ๓ ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และ
รองศาตราจารย ดร. สมภพ มานะรังสรรค ท่ีไดใหการชี้แนะและใหคําแนะนําเชิงวิชาการท่ีเปนโยชน 
ใหแรงบันดาลใจจนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษา รวมท้ังใหการสนับสนุนเปนอยางดีมาโดยตลอด 
จึงขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบคุณปลัดกระทรวงการตางประเทศ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ 
และนายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ ท่ีกรุณาใหโอกาสและสนับสนุนใหผูศึกษาเขารับ 
การอบรม 

ขอขอบคุณนายธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
และเจาหนาท่ีสถาบันฯทุกทานท่ีดูแลเอาใจใสผูศึกษาและพวกเราชาว นบท. ๕ เปนอยางดี  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ กระทรวงการตางประเทศและ นบท. ๕ ท่ีมีสวนรวมใน
รายงานฉบับนี้ ท้ังเปนกําลังใจ การใหคําแนะนํา การสนับสนุนขอมูลในการใหสัมภาษณ รวมไปถึงการ
รับภาระชวยทํางานแทนในระหวางท่ีผูศึกษาเขารับการอบรม 

ขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนสนิทซ่ึงมีบทบาทสําคัญในทุกชวงชีวิต รวมถึงในการศึกษา
ครั้งนี้ดวย ขอบคุณท่ีไดใหคําแนะนํา กําลังใจ และดูแลเอาใจใสผูศึกษาตลอดมา  

ทุกทานลวนมีสวนสําคัญในการทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จอยางสมบูรณตาม
เจตนารมย 

ผูศึกษาหวังวา ผลการศึกษาและขอเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาคนควาหรือเปนเอกสารอางอิงท่ีเปนประโยชนตอไป 

 

กษมา สืบวิเศษ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 
 
 

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

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา ๓ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๔ 
๑.๔  ประโยชนของการศึกษา ๔ 

บทท่ี ๒ แนวคิดและกรอบความคิดท่ีเก่ียวของ  ๕ 
 ๒.๑  แนวคิดและกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา ท่ีนํามาใชเปนกรอบใน

การศึกษาและวิเคราะห ๕ 
 ๒.๒  สรุปกรอบแนวคิด ๒๐ 
บทท่ี ๓ ผลการศึกษา  ๒๑ 

๓.๑  วิเคราะหยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ   ๒๑ 
๓.๒  วิเคราะหผลการสัมภาษณ ๒๒ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๒๙ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๙ 
๔.๒ วิเคราะหบทบาทของสํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศ ๓๐ 
๔.๓ ขอเสนอแนะ ๓๒ 

บรรณานุกรม ๓๘ 
ภาคผนวก แบบสอบถาม ๔๐ 
ประวัติผูเขียน ๔๗ 
 

 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเปนยุคสมัยท่ีกระแสโลกาภิวัตนแพรหลายและมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการ
พัฒนาของทุกประเทศในโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนยุคสมัยท่ีวิสัยทัศนประเทศไทยมีการชี้เปาหมาย
ของประเทศชัดเจนวา ไทยจะยกระดับประเทศสูระดับสากล โดยสะทอนใหเห็นไดจากประเด็นหลักใน
วิสัยทัศนประเทศไทยป ๒๕๗๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ รวมท้ังนโยบาย
รัฐบาล และท่ีชัดเจนท่ีสุด ไดแก แผนยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) สงผลใหการ
ตางประเทศทวีความสําคัญและความเขมขนอยางหลีกเลี่ยงไมได กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองยกระดับการดําเนินการทางการทูตเพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนของประเทศไทยดังกลาว
เพ่ือสรางฐานความม่ันคงดานการตางประเทศของไทยในปจจุบัน และปูทางสูโอกาสในอนาคตท้ังใน
ดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐสัมพันธ สังคมและวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก 

จากบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (ยุทธศาสตรสัตตบงกช) 0

๑ ไดชี้ใหเห็นวา ตั้งแต
ป ๒๕๕๕ ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศไดวางกรอบวิสัยทัศนของกระทรวงฯ “Beyond 
Thailand” ซ่ึงเปนการสงเสริมคุณลักษณะเดนท่ีประเทศไทยยึดถือ (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) 
และมองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา มุงสูผลประโยชนท่ียั่งยืนรวมกับสังคมโลก (วิเคราะห
อุปสรรคและโอกาส) รวมท้ังกระทรวงฯ ไดวางทิศทางยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย 
“Creative Diplomacy for ASEAN Unity and Global Partnership” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีจะ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานของนโยบายการตางประเทศของไทย เพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยเขากับโลกา
ภิวัตนอยางไรรอยตอ สรางสรรค และเปนรูปธรรม โดยผลจากบทวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
คุณลักษณะเดนท่ีประเทศไทยยึดถือ ไดแก การเปนประเทศสังคมเปด (open society) การเปน
ประเทศสายกลาง (moderate country) และการเปนประเทศท่ีสงเสริมคานิยมของความเปน
ประชาธิปไตย (democratic society) และแนวทางการตางประเทศของท่ีไทยจะสามารถเชื่อมโยง
กับโลกาภิวัตนอยางไรรอยตอไดนั้น ไทยจะตองเปลี่ยนผานจาก Diplomacy of Accommodation 
ใหเปน Proactive Diplomacy ซ่ึงตองแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนและสรางสรรคในเวทีโลก และเม่ือ
วิเคราะหรวมกับทิศทางของการตางประเทศแลว บทวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของไทย 
ไดแก 

“การเปนสะพานเช่ือมระหวางประเทศในทุกมิติ (Building Bridge) พรอมท้ังแสดง
บทบาทของไทยท่ีชัดเจนในเวทีระหวางประเทศ และกลยุทธท่ีสําคัญในการดําเนินการไดแก Soft 
Power Diplomacy” 
                                                 
๑ บทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (ยุทธศาสตรสัตตบงกช) ขอมูลจากกลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงการ

ตางประเทศ ป ๒๕๕๖. 



๒ 

Soft Power Diplomacy เปนกลยุทธท่ีสําคัญในการผลักดันนโยบายการตางประเทศ 
และสงเสริมผลประโยชนของไทยโดยไมสรางความหวาดระแวงใหแกประเทศผูรับ เปนกลยุทธในการ
ทําใหประเทศผูรับมีความพอใจในการเลือก (Preference) ท่ีสอดคลองกับผลประโยชนของไทย ซ่ึง
ตามบทวิเคราะหยุทธศาสตรสัตตบงกช Soft Power Diplomacy เปนกลไกสําคัญในการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับประเทศไทยและสรางบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพ่ือรองรับนโยบาย
ตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน การสรางความเปนเอกภาพ
ในอาเซียน การดูแลประชาชนไทยในตางประเทศ รวมท้ังการแสวงหาตลาดใหมท่ัวโลก โดย Soft 
Power Diplomacy เปนกลยุทธเชิงรุก สามารถจําแนกกลุมเปาหมายไดเปน ๒ กลุม ไดแก 
กลุมเปาหมายภายนอก (เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตอประเทศไทย) และกลุมเปาหมาย
ภายใน (เสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนไทยเก่ียวกับการดําเนินการดาน
การตางประเทศ) และจําแนกกลไกในการดําเนินกลยุทธไดเปน ๓ มิติ ไดแก ดานสารนิเทศ (ดาน
ขอมูล) ดานความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา และดานการกงสุล  

โดยท่ีกรมสารนิเทศ กระทรวงตางประเทศ เปนหนวยงานหลักในการเสริมสรางภาพลักษณ
และทัศนคติท่ีดีตอประเทศไทยผานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันและ
ความเขาใจอันดีของตางประเทศตอประเทศไทยโดยการดําเนินงานดานการทูตสาธารณะและการทูต
วัฒนธรรมในการสรางความเชื่อมโยงและความเขาใจอันดีระหวางไทยกับประเทศเปาหมายตางๆ 
รวมท้ังเสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนไทยเก่ียวกับการดําเนินการดาน
การตางประเทศและบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ กรมสารนิเทศจึงเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินกลยุทธ Soft Power Diplomacy ในมิติดานสารนิเทศ และตามบทวิเคราะหยุทธศาสตร
สัตตบงกช กรมสารนิเทศเปนกรมยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนกรอบวิสัยทัศน Beyond Thailand ของ
กระทรวงฯ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศไดอยาง
มีผลสัมฤทธิ์ 

แมวาในชวงระยะเวลา ๓ ปท่ีผานมา (ปพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) กรมสารนิเทศจะดําเนิน
นโยบาย Soft Power Diplomacy (โดยเฉพาะในดานการทูตสาธารณะและการทูตวัฒนธรรม) 
ประสบความสําเร็จดวยดี โดยเห็นไดจากตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
การตางประเทศภายใตความรับผิดชอบและการดําเนินงานของกรมสารนิเทศท่ีเปนไปตามเปาและ 
มีผลสําเร็จอยูในระดับสูงสุด(ระดับ ๕) ท้ังสามป กรมสารนิเทศจะตองปรับตัวใหสามารถแสดงออกใน
ฐานะกรมยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองทิศทางของประเทศและกรอบวิสัยทัศน
การตางประเทศ Beyond Thailand ไดอยางมีผลสัมฤทธิ์นั้น กรมสารนิเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีตองมีกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจและกรอบการบริหารใหมุงเนนการมียุทธศาสตรเปน
ตัวนํา โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีมีจํากัดโดยเฉพาะดานจํานวนบุคลากร และงบประมาณ 

๑.๑.๑ ความสําคัญของปญหา  
การสังเคราะหกลไกและแนวทางการพัฒนาองคการ 
ผลการวิเคราะหเบื้องตนแสดงใหเห็นวา กรมสารนิเทศมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

มีกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจและกรอบการบริหารใหมุงเนนการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา 



๓ 

โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีมีจํากัดโดยเฉพาะดานจํานวนบุคลากร และงบประมาณ เพ่ือมุงสูการเปนกรม
ยุทธศาสตรอยางเต็มตัว 

เม่ือวิเคราะห Key Mechanism ของกรมสารนิเทศท่ีจะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาสูเปาหมายก็เห็นวา ลํานักงานเลขานุการกรมเปนหนวยงานท่ีมีบทบบาทหลัก โดยเฉพาะ
ปจจุบันภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมฯ มิใชจํากัดอยูเพียงดานงานอํานวยการและงานบริหาร
ดานงบประมาณ บุคลากรและพัสดุใหเปนไปตามนโยบายเทานั้น แตยังตองมีบทบาทในดานมิติ
ยุทธศาสตรอีกดวย ดังนั้นผลการสังเคราะหแนวทางการพัฒนากรมสารนิเทศ โดยมีสํานักงาน
เลขานุการกรมฯ เปนผูเลนหลัก สามารถจําแนกไดเปน ๒ มิติ ไดแก 

๑.๑.๒ มิติการบริหารยุทธศาสตร  
๑) การปรับบทบาทภารกิจการทูตดานสารนิเทศใหมีลักษณะเปน Manager of 

Globalization 
๒) บริหารยุทธศาสตร โดยสามารถถายทอดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรประเทศมาสู

ระดับบุคลากรอยางชัดเจน  
๓) บูรณาการการทํางาน โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับทิศทางขององคการ 

และการสรางคานิยมท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนองคการ 
๑.๑.๓ มิติการบริหาร ๔ Ms (บุคลากร (Manpower), ระบบบริหาร 

(Management), งบประมาณ (Money), และทรัพยสิน (Materials)) 
๑) การบริหาร ๔ Ms โดยใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีความชัดเจนในการถายทอด

ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ จนถึงระดับตัวบุคคล  
๒) ตองพิจารณาขอจํากัด ไดแก จํานวนบุคลากร การเพ่ิมงบประมาณท่ีเปนไปได

ลําบาก ดังนั้น ภายใตขอจํากัดดังกลาว ทําใหการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จะตองเนนท่ีคุณภาพ
บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหาร 

๓) การพัฒนาหนวยงานใหมีความทันสมัย เปนหนวยงานท่ีมีชีวิต เปนหนวยงาน
แหงการเรียนรูอยางไมหยุดยั้ง โดยใชแนวทางระบบวัฐจักรการปฏิบัติงาน วางแผน พัฒนา ประเมิน 
และวิเคราะห (เพ่ือนํามาพัฒนาแผนตอไป) 

ในการนี้ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงแผนการพัฒนาดังกลาว สํานักงานเลขานุการกรมจะใช
ประโยชนจาก KPI ในการพัฒนามิติการบริหารยุทธศาสตร และใชประโยชนจากกรอบ PMQA ในการ
พัฒนามิติการบริหาร ๔ Ms เพ่ือเปนกลไกดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา    

๑.๒.๑ เพ่ือทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาของสํานักเลขานุการกรมฯ กับหนวยงานอ่ืนๆ 
ในกรมสารนิเทศ เพ่ือสามารถระบุปญหาท่ีทําใหสํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทท่ีไมชัดเจน และถูก
มองวาเปนเพียงผูชวย (Supporter) ท่ีมีบทบาทหลักเก่ียวกับงานอํานวยการและงานบริหารจัดการ
ตาง ๆ งานสนับสนุนหนวยอ่ืน 



๔ 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาแนวทางในการยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศจาก
การเปนเพียงผูชวย (Supporter) มาทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Facilitator) หรือมีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกลบริหาร กําหนดทิศทางและขับเคลื่อน
องคการใหประสบความสําเร็จ เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิผลของงาน โดยใชแนวคิด Internal Public Diplomacy 

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชกรณีศึกษามาวิเคราะห โดยเลือกกรณีการ
ดําเนินงานจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดทําตัวชี้วัด (KPI) 
ของกรมฯ มาเปนกรณีศึกษาเพ่ือนํามาถอดบทเรียนใหทราบถึงปญหา โดยการระบุลักษณะการทํางาน
ท่ีเปนอยู ระดับความสําเร็จ และปญหาท่ีทําใหบทบาทของสํานักเลขานุการกรมท่ีไมชัดเจน และไมได
มีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกบริหาร รวมกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการโดยใช
แนวคิด Internal Public Diplomacy 

การเก็บขอมูลการวิจัย ทําโดย 
๑.๓.๑  การสัมภาษณบุคคลท้ังในระดับผูบริหารระดับสูงหรือผูกําหนดนโยบายไดแก รอง

ปลัดกระทรวงฯ อธิบดี รองอธิบดี ผูบริหารระดับอํานวยการ ไดแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรม 
อัครราชทูตท่ีปรึกษาในตางประเทศ และขาราชการในระดับชํานาญการพิเศษและชํานาญการในกอง
ตางๆ รวมท้ังขาราชการท่ีเก่ียวของกับกรณีศึกษา เชน ขาราชการจากกลุมพัฒนาบริหาร รวมท้ังสิ้น 
จํานวน ๒๐ คน  

๑.๓.๒ การวิเคราะหเอกสารประกอบเพ่ิมเติมจากเอกสารนโยบาย/ยุทธศาสตรและ
วิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะใน
การยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมฯ  

 
๑.๔  ประโยชนของการศึกษา  

๑.๔.๑  สามารถระบุลักษณะการทํางานท่ีเปนอยู ระดับความสําเร็จ และปญหาท่ีทําให
สํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทท่ีไมชัดเจนและไมไดมีบทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกบริหาร  
การรวมกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิผลของงาน  

๑.๔.๒  ไดแนวทางในการยกระดับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศจากการเปน
เพียงผูชวย (Supporter) มาทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Facilitator) หรือมี
บทบาทหลักในการมีสวนรวมวางกลไกบริหาร การรวมกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนองคการให
ประสบความสําเร็จ เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลของงาน  

๑.๔.๓  ผลจากการศึกษาจะเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีจะใหผูบริหารนําไปพิจารณา
เพ่ือสรางความสําเร็จในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะภายในองคการ โดยเฉพาะในการปรับ
บทบาทและการตระหนักถึงความสําคัญของหนวยงานภายในดวยกันเอง และความสําคัญของการ
ทํางานท่ีตองประสานกันของหนวยงานตางๆ ภายในกระทรวงการตางประเทศ  

 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดและกรอบความคิดที่เกี่ยวของ 
 
 

๒.๑  แนวคิดและกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา ท่ีนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาและวิเคราะห 
๒.๑.๑  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘  

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ ไดกําหนดให
รัฐบาลจัดทํา “แผนบริหารราชการแผนดิน” เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือใชในการบริหารราชการแผนดินในระยะ ๔ ป ดังนั้น รัฐบาลชุดปจจุบันจึงไดจัดทําแผนบริหาร
ราชการแผนดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ท่ีมีสาระสําคัญสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอ
รัฐสภาเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกระทรวงการ
ตางประเทศ ดังนี้  

๑)  จุดมุงหมายของนโยบายรัฐบาล ๓ ประการ  
ประการท่ี ๓ เรื่องการนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 

อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
การเมืองและความม่ันคง  

๒) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล   
ขอ ๑.๖ เรื่องการเรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือน

บานและนานาประเทศ 
๓)  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ        

ขอ ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย และ 
ขอ ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  

๔) นโยบายขอ ๗ นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีหลักการบนพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการดําเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวม เพ่ือสรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการ
ตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท ความผาสุก ความเปน 
อยูท่ีดี ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม 

๒.๑.๒  ยุทธศาสตรสัตตบงกช  
เปนแผนยุทธศาสตรการตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคในการ 

มุงตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของชาติและประชาชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม เนนการให
ความสําคัญกับการบูรณาการทีมประเทศไทย การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และนโยบายตางประเทศ



๖ 

ท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลางเปนแผนยุทธศาสตร ท่ีขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานของนโยบายการ
ตางประเทศของไทยเพ่ือเชื่อมโยงประเทศไทยเขากับโลกาภิวัตนอยางสรางสรรคและเปนรูปธรรม มี
ลักษณะเปน proactive strategy plan ตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐาน ๓ ประการ ไดแก 

๑)  Global Player ไดแก การกําหนดคุณลักษณะท่ีประเทศไทยยึดถือ และมองให
ไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา มุงสูผลประโยชนท่ียั่งยืนรวมกับสังคมโลก และแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนและ
สรางสรรคของไทยในเวทีโลก  

๒)  Strategic Diplomacy ไดแก การกําหนดทิศทางและเหตุผลเชิงยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 
สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติ ควบคูไปกับการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

๓)  Team Thailand การบูรณาการทีมประเทศไทยท้ังในและนอกประเทศ รวมท้ังผู
เลนจากภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสราง Synergy ในการดําเนินภารกิจการตางประเทศ (Inclusive Foreign 
Policy) มุงสูจุดหมายเดียวกัน 

แผนยุทธศาสตรสัตตบงกช มุงสูวิสัยทัศน Beyond Thailand ท่ีเนนผลประโยชนท่ี
ยั่งยืนของไทยรวมกับสังคมโลกตามทิศทาง “การดําเนินการทูตอยางสรางสรรคสูความเปนเอกภาพของ
อาเซียนและความเปนหุนสวนกับประชาคมโลก” การดําเนินนโยบายการตางประเทศตามยุทธศาสตร
สัตตบงกชจึงเปนการสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของประเทศกับผลประโยชนของภูมิภาคและประชาคม
โลก รักษาความเชื่อม่ันของประชาคมระหวางประเทศ เปนการมองผลประโยชนรวมกันของประเทศ
เพ่ือนบานอาเซียน ภูมิภาค และประชาคมโลก ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและภูมิภาค  

แผนยุทธศาสตรสัตตบงกช ประกอบดวย 
๑) แกนกลางบัวหลวง ไดแก ผลประโยชนของชาติและประชาชน คือ การ

ดําเนินการทูตท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง (People-centered Diplomacy) ลอมรอบดวยกลีบ 
บัวหลวง ๕ ชั้น ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรหลักท้ัง ๕ 

๒) ยุทธศาสตรชั้นท่ี ๑ สงเสริมความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

๓) ยุทธศาสตรชั้นท่ี ๒ สรางความสามัคคีระหวางประเทศอาเซียนเพ่ือบรรลุ
เปาหมายในการสรางประชาคมอาเซียนท่ีแข็งแกรง มีความกลมเกลียว เปนประชาคมท่ีมีศักยภาพสูง
และมีบทบาทท่ีสรางสรรคในประชาคมโลก 

๔) ยุทธศาสตรชั้นท่ี ๓ เสริมสรางความเปนหุนสวนกับประเทศท่ีมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรกับไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจเกาและใหมและประเทศตลาดใหมในภูมิภาค 
รวมท้ังสงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ เพ่ือสราง
ความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนินการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

๕) ยุทธศาสตรชั้นท่ี ๔ เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะ
เวทีสหประชาชาติ และกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ 

๖) ยุทธศาสตรชั้นท่ี ๕ สงเสริมการดําเนินกลยุทธการตางประเทศโดยใช Soft Power 
Diplomacy และการทูตเพ่ือประชาชน (Public Diplomacy) ในการสรางความสัมพันธอยางสรางสรรคท่ีมี



๗ 

ประสิทธิภาพ และมุงผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถแบงไดเปน ๓ มิติ ไดแก การทูตเพ่ือประชาชน การทูตดาน
สารนิเทศ และการทูตดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

๗) องคประกอบสุดทาย คือ กานและรากของบัวหลวง ซ่ึงสะทอนยุทธศาสตรการ
พัฒนางานบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจการตางประเทศให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการบูรณาการทีมประเทศไทย ควบคูกับการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรทางการทูตและทีมงานสนับสนุนภารกิจดานการตางประเทศท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและรอบรูในดานตาง ๆ ทัดเทียมระดับสากล เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาและสงเสริม
ผลประโยชนของประเทศไทยใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓  Soft Power   
หมายถึง ความสามารถในการดึงดูดโนมนาวจิตใจใหเกิดความเชื่อม่ัน พึงพอใจท่ีจะ

ปฏิบัติตามความตองการของผูโนมนาวโดยไมตองบังคับหรืออกคําสั่ง 
ในความสัมพันธระหวางประเทศ หมายถึง อํานาจของประเทศใดๆ ท่ีทําใหประเทศ

อ่ืนๆ ยินดีปฏิบัติตามความตองการ โดยไมจําเปนตองบังคับหรือมีขอแลกเปลี่ยน เปนการท่ีประเทศหนึ่ง
สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการไดเนื่องจากประเทศอ่ืนๆมีความชื่นชมในคานิยมและความม่ังค่ัง
ของประเทศนั้น และตองการเอาอยางและเจริญรอยตาม เปนความสามารถท่ีทําใหผูอ่ืนพอใจในการ
เลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใช soft power ตั้งแตทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ เปนตนมา ประเทศ
ตางๆ ไดใช soft power เปนเครื่องมือดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเพ่ิมข้ึน แตกตางจากในชวง
กอนหนานั้นท่ีตางมักใหความสําคัญกับ hard power ในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ 

ท่ีมาสําคัญของ Soft Power ไดแก 
๑) วัฒนธรรม ประเทศท่ีวัฒนธรรมมีความสอดคลองกับผลประโยชนและคานิยม

ของประเทศอ่ืนๆ โอกาสท่ีวัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศนั้นก็จะมีมากข้ึน 
จะมีชองทางมากมายท่ีทําใหวัฒนธรรมของประเทศนั้นจะเปนท่ีรูจักในประเทศอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการคา การ
เยี่ยมเยือน การแลกเปลี่ยนดานตางๆ ท้ังทางดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

๒) คานิยมทางการเมือง ประเทศท่ีมีคานิยมทางการเมืองท่ีสอดคลองกับประเทศ
อ่ืนๆ soft power ของประเทศนั้นจะเพ่ิมข้ึน แตหากคานิยมขัดกันอยางชัดเจน soft power ก็จะลดลง  

๓) นโยบายตางประเทศ ประเทศท่ีมีแนวนโยบายตางประเทศท่ีรักสันติภาพและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน จะมีโอกาสมากท่ีจะสราง soft power ใหเกิดข้ึนมากกวาประเทศท่ีกาวราว 

การใช Soft Power เปนเครื่องมือทางการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลหรือผู
กําหนด นโยบายตางประเทศจะตองดําเนินการใหไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
ซ่ึงตองทําควบคูไปกับการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ      

๒.๑.๔ Public Diplomacy (การทูตสาธารณะ) 
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 

วโรปการ, ๒๕๕๒, หนา ๑๔๙) การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพ่ือโนมนาวชักจูงใหสาธารณชน
และกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐ
ใหมีความชื่นชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟนและประสบผลสําเร็จอยาง



๘ 

แนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิมท่ีเนนการสื่อสารระหวาง
รัฐตอรัฐ แตการทูตสาธารณะจะเนนวิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ภาคเอกชน 
ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรมท่ีใช
วัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนนั้น ถือเปนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินการ
ทางการทูตสูสาธารณชนนี้ Joseph S. Nye ไดบอกไววาเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให Soft Diplomacy 
บรรลุผลในทางปฏิบัติ คือ การทูตสาธารณะ 

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ นิยามความหมายความหมายของการทูต
สาธารณะไววา (ปยภักดิ์ ศรีเจริญ: ๒๕๕๔) เปนการดําเนินงานโดยรัฐบาลเพ่ือใหขอมูลหรือโนมนาว
ทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ เริ่มใชครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๖๕ โดยนักการทูตสหรัฐฯ ซ่ึงตอมาไดเปน
ผูกอตั้งสถาบันการศึกษาดานการทูตสาธารณะท่ีมหาวิทยาลัยเฟลตเชอร โดยใหคํานิยามวา เปนเรื่องของการ
โนมนาวทัศนะคติของสาธารณชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกําหนดและดําเนินงานดานการตางประเทศซ่ึง
ครอบคลุมมิติตางๆ ดานความสัมพันธระหวางประเทศท่ีนอกเหนือจากการทูตแบบดั้งเดิม รวมท้ังการ
ดําเนินงานของรัฐบาลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในตางประเทศ การปฏิสัมพันธของภาคเอกชน
ระหวางสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวคิดรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งอาจสงเสริมให
ดําเนินการทูตสาธารณะเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้  

๑) เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ หรือเกียรติภูมิของประเทศ 
๒) เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับนโยบายตางๆ ของประเทศท่ีเอ้ือตอ

ความสําเร็จของนโยบายตางประเทศ 
๓) เพ่ือสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม (positive atmosphere and 

environment) ทําใหสาธารณชนในประเทศเปาหมายตัดสินใจในทางบวกในการท่ีจะเลือกประเทศ
นั้นๆ เปนคูคา หรือเลือกเปนท่ีศึกษาตอ เปนตน 

การทูตสาธารณะ สามารถแบงออกเปน ๓ มิติ ไดแก 
๑) การสื่อสารประจําวัน (daily communication) ใชเพ่ืออธิบายการตัดสินใจ

ดานนโยบาย เชน การแถลงขาว หรือนโยบายรัฐบาลตอสื่อสารมวลชนท้ังในและตางประเทศ หรือการ
เตรียมตัวใหพรอมเพ่ือการแถลงจุดยืนหรือทาทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ เปนตน 

๒) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร (strategic communication) การรณรงคเชิงสัญลักษณ 
โดยมีการกําหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงคดังกลาว 

๓) การพัฒนาความสัมพันธท่ียั่งยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of 
lasting relationships with key individuals) โดยอาศัยชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการให
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหวางสื่อมวลชน 
การฝกซอมรวมทางทหาร การใหความชวยเหลือทางทหารในยามสันติ เปนตน 

การทูตสาธารณะแตกตางจากการโฆษณาชวนเชื่อ ตรงท่ีการทูตสาธารณะอาศัยการ
เผยแพรขอมูลขอเท็จจริง และเนนเรื่องการสรางความนาเชื่อถือ ในขณะท่ีโฆษณาชวนเชื่อจะเปนการให
ขอเท็จจริงผสมผสานกับขอมูลท่ีบิดเบือนเขาไปดวย ดวยเหตุนี้ โฆษณาชวนเชื่อจึงมีความหมายในเชิงลบ 
และมักใชเรียกความพยายามของรัฐบาลในสถานการณของความขัดแยงเพ่ือโจมตี หรือลดความนาเชื่อถือ
ของฝายตรงขาม หรือเพ่ือพยายามกลบเกลื่อนจุดดางพรอยของตน ขณะท่ีการทูตสาธารณะ คือ  



๙ 

การพยายามท่ีจะโนมนาวเพ่ือตอบสนองการดําเนินการทางการทูต ซ่ึงการดําเนินการทางการทูตสาธารณะ
ท่ีมีประสิทธิผล มิไดเปนเพียงการสื่อขอความใหกับประชาชนในประเทศเปาหมายเทานั้น แตจะประสบ
ผลสําเร็จก็ตอเม่ือ สามารถสรางความสัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจตอประเทศเปาหมาย 

อยางไรก็ดี การทูตสาธารณะมีขอจํากัดท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 
๑) โดยท่ีการทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายเ พ่ือสื่อสารกับ

สาธารณชนในประเทศเปาหมาย ดังนั้นจึงอาจควบคุมผลลัพธไมไดท้ังหมด ในบางโอกาสกิจกรรมท่ี
ดําเนินไปดวยความตั้งใจดีอาจเกิดผลลัพธทางลบท่ีไมคาดฝน เชน การศึกษาดูงาน ซ่ึงผูเขารวม
กิจกรรมอาจเกิดความไมประทับใจบางอยางจนเกิดผลลบก็ได 

๒) การดําเนินการทูตสาธารณะจะตองมีการปรับรูปแบบให เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณอยู เสมอ และพรอมท่ีจะมีการลองผิดลองถูก (evolutionary 
approach) มิใชเพียงการกําหนดรูปแบบท่ีตายตัว  

๓) การประเมินผลสําเร็จกระทําไดยาก ตองใชเวลาเนื่องจากผลลัพธจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงาน อยางตอเนื่องระยะยาว  

๒.๑.๕  แนวคิดเกี่ยวกับหนาท่ีหลักของการจัดการ  
กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) ไดรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร

จัดการไวใน “Papers on the Science of Administration” ในป ค.ศ. ๑๙๓๗ (อางถึงในสันติ บุญ
ภิรมย, ๒๕๕๒) เรียกวา แนวคิด POSDCoRB ซ่ึงเปนผลของการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific 
Management) ท่ีพยายามจะคนหาวิธีการจัดองคการเพ่ือใหมีการบริหารท่ีดี ท่ีสุด แนวคิด 
POSDCoRB ประกอบดวยวิธีการจัดการ ๗ ข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑.๕.๑  การวางแผน (Planning) เปนวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้นๆ โดยการวางแผนประกอบดวยวัตถุประสงค นโยบาย แนวปฏิบัติและ
มาตรฐานของงานท่ีตองระบุไวใหชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติการ  

๒.๑.๕.๒  การจัดองคการ (Organization) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ 
โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับงาน การจัดองคการเปนภารกิจของหนวยงานท่ีจะรวมกันจัดทําโครงสราง
ขององคการในรูปของแผนภูมิองคการเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางเปนท่ีเขาใจในองคการเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและการติดตอ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานยอยในองคการ และกําหนดตําแหนงตางๆ ในหนวยงานตามการกําหนดหนาท่ี การจัด
กรอบอัตรากําลังขององคการ กําหนดวิธีการติดตอประสานงานตําแหนงตางๆ ในทุกระดับ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายท่ีแนนอน  

๒.๑.๕.๓ การบริหารบุคคล (Staffing) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานตามตองการอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับการจัดแบงหนวยงานท่ีกําหนดไว เปนกระบวนการจัดคนเขาทํางานตั้งแตการสรรหาคัดเลือก
บุคคลท่ีเหมาะสมเขาสูหนวยงาน และมอบหมายงานใหท้ังบุคลากรใหมและเกา มีการพิจารณาเรื่อง
ความดี ความชอบและสวัสดิการ  

 
 



๑๐ 

ปจจุบัน การบริหารบุคคล ใชอยู ๒ ระบบ คือ  
๑)  ระบบคุณธรรม (Merit System) เปนระบบบริหารงานบุคคลท่ีใช

หลักเกณฑ ๔ ประการ  
(๑) หลักความสามารถ (Competence) 
(๒) หลักความเสมอภาค (Equality) 
(๓) หลักความม่ันคง (Security) 
(๔) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality) 

๒) ระบบอุปถัมภ (Patronage system) เปนระบบบริหารงานบุคคลท่ี
ตรงขามกับระบบคุณธรรม สวนใหญจะอยูในรูประบบเครือญาติ หรือระบบพวกพอง 

๒.๑.๕.๔ Directing (การอํานวยการ) เปนการดําเนินการในการตัดสินใจ วินิจฉัย  
สั่งการในงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรอบคอบ รวมถึงการติดตามดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
แผนงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว การสั่งการ แบงไดเปน ๒ วิธี คือ การสั่งการเปนลายลักษณอักษร 
และการสั่งการดวย วาจา โดยควรคํานึงถึงวา การสั่งการนั้นกอใหเกิดประโยชนตอองคการเพียงใด 
ผูบริหารมีขอมูล ผลการ วิจัย และความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่งการเพียงใด ผูสั่ง
การคํานึงถึความสามารถของผูรับคําสั่งดวยหรือไม ปจจัยเก้ือกูลและอุปกรณในการปฏิบัติงานเปนคําสั่ง
ท่ีชัดเจนและเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสั่งการและผูรับคําสั่งหรือไม  

๒.๑.๕.๕ การประสานงาน (Coordination) เปนการประสานใหสวนตางๆ ของ
กระบวนการทํางานมีความตอเนื่องกัน ประสานความรวมมือกันในการปฏิบัติงานของฝายตางๆใน
องคการไมใหเกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานและทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนงานท่ีวางไวและบรรลุวัตถุประสงคขององคการดวย   

วิธีการประสานงานภายในองคการ คือ      
๑)  การจัดแผนผังแสดงสายงานและกําหนดหนาท่ีของหนวยงานและ

ตําแหนงตางๆ อยางชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน  
๒)  จัดระบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการติดตอสื่อสารท่ีมี 

ความเขาใจตรงกัน   
๓)  การตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกฎเกณฑและแนวปฏิบัติของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะคณะกรรมการประจําหรือเฉพาะกิจ   
๔)  การใชจัดสรรและควบคุมวิธีการใชงบประมาณ เปนเครื่องมือใน

การควบคุมใหการทํางานของแตละหนวยงาน โครงการใหประสานงานกันและบรรลุเปาหมายอยางมี
เอกภาพ  

๕)  การติดตามผล เพ่ือติดตามผลงาน ความกาวหนาของงาน รวมถึง
การหาทางแกไขขอบกพรองและปญหาตางๆ  

๖) การใชวิธีติดตอนอกแบบ เปนการใชการติดตออยางไมเปนทางการ 
เพ่ือสรางความสัมพันธในสายงานท่ีเก่ียวของโดยการใชความสัมพันธสวนบุคคลชวยประสานงานใหเปนไป
ดวยดี 



๑๑ 

๗)  เลือกใชเจาหนาท่ีเฉพาะท่ีความเหมาะสมติดตองานประสานงาน
โดยเฉพาะท่ีไดรับมอบหมาย  

๘)  การจัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงาน 
การกระจายขาวระหวางสมาชิกในองคการ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค ซ่ึงสามารถเปนการประสานงาน
ทางออมไดดวย  

การประสานงานระหวางองคการ คือ  
๑)  การกําหนดสิทธิ หนาท่ีขององคการใหชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานซํ้าซอนและขัดแยงกัน  
๒)  การแตงตั้งคณะกรรมการผสม เพ่ือใหเกิดความรวมมือจากทุกฝาย 

ท่ีเก่ียวของ  
๓)  การใชงบประมาณ เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการเปนไปตามแผนท่ี

วางไว และปองกันการปฏิบัติงานซํ้าซอน  
๒.๑.๕.๖ การรายงาน (Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงให

ผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้น รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) ในองคการดวย การรายงานผลงาน หมายถึง การท่ีผูมีหนาท่ีเสนอผล
ของงานหรือกิจกรรมใหผูบริหาร หรือผูรวมงานไดทราบ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ๒ ลักษณะ คือ   

๑)  รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ซ่ึงกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจาหรือดวยลายลักษณอักษร ปจจุบันมี
การรายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพ่ือสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน  

๒)  การรายงานเม่ือสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด สรุปเปนรายงานผลการดําเนินงาน สิ่งท่ีจําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน คือ รายงานการใช
ทรัพยากร และปญหาอุปสรรค ผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และ Feed Back   

๒.๑.๕.๗ การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทํา
บัญชีการควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง การงบประมาณ พิจารณาท่ีการจัดหา จัดทําและ
บริหารงบ ประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซ่ึงหมายถึงท้ังการเสนอตั้งงบประมาณ การใชจาย
งบประมาณ รวมท้ังการควบคุม ตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหคุมคาท่ีสุด งบประมาณหรือตนทุน 
คือ เงินหรือทรัพยสินท่ีใชเปนทุนในการดําเนินงานขององคกร  

ลักษณะงบประมาณแบงได ๒ ภาค  
๑)  งบประมาณภาคราชการ (Bureaucratic Budgeting)  

จัดทําโดยกระทรวงทบวงกรมตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ  
๒)  งบประมาณของภาคเอกชน (Private Budgeting) เปนทุนท่ีบริษัท 

หางราน ไดมาจากการระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัว การบริหาร 
จัดสรรมาจากคณะกรรมการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธไว 

๒.๑.๖  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางองคการ 
๒.๑.๖.๑ ความหมายและองคประกอบขององคการ 



๑๒ 

ความหมายของ “องคการ” จากการศึกษาพบวา นักวิชาการไดให
ความหมายในหลายมิติ ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
, ๒๕๔๕:๑)   

Max Weber กลาววา องคการ คือ หนวยสังคมหรือหนวยงานซ่ึงมีกลุม
หนึ่งรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆเพ่ือบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง  

S.P. Robbins กลาววา องคการ หมายถึง การทํางานรวมกันระหวาง
คนสองคนข้ึนไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันบางประการท่ีไดมีการวางแผนประสานงานไวลวงหนา
แลว การทํางานของกลุมดําเนินการไปอยางสมํ่าเสมอติดตอกัน โดยอาศัยหลักการแบงแยกงานและหลัก
ลําดับชั้นของอํานาจ และไดใหความหมายขององคการเพ่ิมเติมวา หมายถึง กลุมสังคมซ่ึงมีการ
ประสานกันอยางมีจิตสํานึก โดยมีขอบเขตท่ีแนชัดและทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน    

บุญทัน ดอกไธสง กลาววา องคการ คือ สถานท่ีท่ีมีคนสองคนข้ึนไป 
และไดสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายของการเกิดข้ึน รวมท้ังตองตั้งอยูไดอยางมีคุณคาตอสมาชิก  

ศิริพร พงศศรีโรจน กลาววา องคการเปนการรวมกันของกลุมคนกลุม
หนึ่ง (สองคนข้ึนไป) ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการจัดระเบียบ
วิธีการทํางานและติดตามผลเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีสายการบังคับบัญชาท่ี
แนนอนและมีการแบงงานกันทํา   

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาววา องคการเปนหนวยงานทางสังคมท่ี
มีการประสานงานกันสองคนข้ึนไปทําหนาท่ีอยางตอเนื่อง โดยถือเกณฑบรรลุเปาหมายรวมกัน  

ธงชัย สันติวงศ กลาววา องคการ หมายถึง หนวยงานทางสังคมท่ีรูจัก
กันและมีการประสานเขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พรอมกับการมีขอบเขตท่ีสามารถแยกชัด
เปนเอกเทศได โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีหนาท่ีหรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนงานท่ี
กระทําอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะบรรลุเปาหมายหรือชุดของเปาหมายรวมกัน  

จากแนวคิดขางตน องคการจึงเปนเรื่องของกลุมบุคคลตั้งแต ๒ คน
ประสานงานรวมกันเพ่ือท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยบุคคลคนเดียวไมสามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จไดโดยลําพัง ซ่ึงเราจะพบวาองคการจะเกิดข้ึนและมีอยูในสังคมมนุษยทุกหนทุก
แหง และองคการก็เปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและความสําเร็จ  

องคการมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ (อุทัย เลาหวิเชียร, 
๒๕๔๔, หนา ๙) 

๑)  คน คือ องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการ เนื่องจากคนเปน 
ผูริเริ่มกอตั้งองคการ ถาไมมีคนก็ไมมีองคการ และคนยังเปนผูกําหนดแผนในการทํางานใหกับองคการ 
ทํางานและตัดสินใจใหกับองคการ ตลอดจนถึงแกไขปญหาใหกับองคการดวย ดังนั้น องคการจะบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไมจึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพและคุณภาพของคนท่ีอยูใน
องคการดวยวามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากนอยเพียงใด  

๒)  เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ ซ่ึงองคการสมัยใหมจะขาด
ไมได เชน การนําเครื่องใชสํานักงานหรือวิธีการสมัยใหมมาใช ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร 



๑๓ 

และการสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลขาวสารจากเครือขาย
ตางๆท่ัวโลก  

นอกจากนั้นแลวเทคโนโลยียังรวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีดานอ่ืนๆ 
ท่ีมีความเจริญมาใชอีกดวย เชน เทคโนโลยีในการผลิตตางๆท่ีเก่ียวของกับภารกิจขององคการ ซ่ึงการ
นําเอาเทคนิควิทยาการสมัยใหมมาใชจะชวยใหตนทุนในการดําเนินงานขององคการลดลง และสงผล
ทําใหกําไรขององคการเพ่ิมสูงข้ึนในทายท่ีสุด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมุงหวังขององคการธุรกิจทุกองคการอีกดวย  

๓)  ขอมูล ขาวสาร และความรู คือ องคประกอบท่ีสําคัญอีกอันหนึ่งท่ี
จะทําใหองคการไปถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดตั้งใจไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันในยุคกระแส
โลกาภิวัตน ขอมูลขาวสาร และความรู ยิ่งทวีความสําคัญเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และองคการใดขาดซ่ึงขอมูล
ขาวสารและความรู องคการนั้นจะอยูในสังคมโลกท่ีมีกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วไมได  

๔)  โครงสราง องคการจะตองมีโครงสรางซ่ึงเปนสายใยยึดโยงให
องคการสามารถดํารงอยูไดเชนเดียวกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษยซ่ึงโครงกระดูกเปน
โครงสรางคํ้าจุนรางกายใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติสุข  

๕)  เปาหมายหรือวัตถุประสงค คือ สิ่งท่ีคนหรือสมาชิกขององคการ
รวมกันกําหนดข้ึน ซ่ึงตัวเปาหมายหรือวัตถุประสงคจะเปนกรอบในการกําหนดแผนการทํางานตางๆของ
องคการ เชน แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนแมบท แผนหนาท่ี เพ่ือใหการทํางานของสมาชิกองคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคนั้น แตละองคประกอบจะตองมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคการใหไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุเปาหมายท่ีองคการกําหนด ไวรวมกัน  

๒.๑.๖.๒ ความสําคัญของการจัดองคการ  
สมคิด บางโม (๒๕๓๘:๙๔) กลาวไวว า การจัดองคการ หมายถึง  

การจัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยๆ ใหครอบคลุมภารกิจและหนา ท่ีขององคการ  
พรอมกําหนดอํานาจหนาท่ีและความสัมพันธกับองคการยอยอ่ืนๆไวดวย โดยท่ีองคการเปนท่ีรวมของ
คนและงานตางๆ เพ่ือใหพนักงานขององคการปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือใหเอ้ือตอการ
ดําเนินการงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลักท่ีสําคัญของการจัด
องคการมี ดังนี้  

๑)  การกําหนดหนาท่ีการงาน (Function) นั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ขององคการ หนาท่ีการงานภารกิจจึงหมายถึงกลุมของกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ และขนาดขององคการดวย  

๒)  การแบงงาน (Division of work) หมายถึง การแยกงานหรือรวม
หนาท่ีการงานลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงไวดวยกัน หรือแบงตามลักษณะเฉพาะของงาน และ 
มอบงานนั้นๆ ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีความสามารถหรือมีความถนัดในงานนั้นๆ โดยตั้งเปน
หนวยยอยข้ึนมารับผิดชอบ  

๓)  หนวยงานสําคัญขององคการ หนวยงานยอยท่ีสําคัญขององคการ 
ไดแก หนวยงานหลัก(Line) หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) หนวยงานอนุกร (Auxiliary) การแบงงาน
เชนนี้ทําใหลักษณะงานเดนชัดข้ึน  



๑๔ 

(๑)  หนวยงานหลัก หมายถึง หนวยงานท่ีทํางานโดยตรงกับ
วัตถุประสงคขององคการและบุคคลท่ีปฏิบัติงานข้ึนตรงตอสายการบังคับบัญชา องคการทุกแหงจะตอง
ประกอบดวยหนวยงานหลักซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนโดยตรงตอความสําเร็จของ
องคการ  

(๒)  หนวยงานท่ีปรึกษา หมายถึง หนวยงานท่ีชวยใหหนวยงาน
หลักปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน สวนใหญจะเปนลักษณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน หรือเปนรูปคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาในบริษัทตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร ฝายวิจัยวางแผน ฝายตรวจสอบ  

(๓) หนวยงานอนุกร หมายถึง หนวยงานท่ีชวยบริการแก
หนวยงานหลักและหนวยงานท่ีปรึกษา หนวยงานนี้มักเปนหนวยงานดานธุรการและงานอํานวยความ
สะดวกเปนสวนใหญ ไมมีหนาท่ีบริการลูกคาองคการโดยตรงหรือไมไดปฏิบัติงานอันเปนงานหลักของ
องคการในบริษัทท่ัวไป ไดแก ฝายการเงิน ฝายบุคคล เปนตน   

๔)  สายการบังคับบัญชา (Chain of command) หมายถึง ความสัมพันธ
ตามลําดับชั้นระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหทราบวา การติดตอสื่อสารมีทางเดิน
อยางไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอยางไร สายการบังคับบัญชาท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้  

(๑)  จํานวนลําดับชั้นแตละสายไมควรมีจํานวนมากเกินไป จะทํา
ใหไมสะดวกแกการควบคุม อาจทําใหงานค่ังคางได  

(๒)  สายการบังคับบัญชาควรมีลักษณะชัดเจนวาใครเปนผู มี
อํานาจสั่งการและสั่งไปยังผูใด ในทํานองเดียวกัน ถาจะมีการรายงานจะตองรายงานตอใคร มีทางเดิน
ไปในทิศทางใด 

(๓)  สายการบังคับบัญชาไมควรใหมีการกาวกายหรือซอนกัน งาน
อยางหนึ่งควรใหมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว ถาใหมีผูสั่งการหลายคนหลายตําแหนงในงานเดียวกันจะ
ทําใหการปฏิบัติงานสับสน  

๕)  อํานาจการบังคับบัญชา นอกจากสายการบังคับบัญชาแลว ในการ
บริหารยังพิจารณาถึงอํานาจ (Power) ในการตัดสินใจหรือสั่งการ ซ่ึงมีอยู ๒ แบบ คือ  

(๑)  การรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง ระบบการบริหาร
ท่ีรวมศูนยอํานาจอยูท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานระดับสูงเพียงจุดเดียว จะตัดสินใจเรื่องใดตองรอให
ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจสั่งการหรืออนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได ทํางานไดลาชา ผูบริหารระดับลาง
ไมตองรับผิดชอบใดๆ จึงไมมีความคิดท่ีจะริเริ่มหรือพัฒนางานเทาท่ีควร  

(๒)  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการ
บริหารท่ีกระจายอํานาจลงไปใหผูบริหารระดับลางหรือหนวยงานสวนทองถ่ินเปนผูตัดสินใจในหนาท่ี
การงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยจะกระจายอํานาจสวนใหญลงไปใหผูบริหารระดับลางสามารถตัดสินใจได
ทันที ไมตอง รอความเห็นชอบจากผูบริหารในสวนกลาง 

๖)  ชวงการควบคุม (Span of control) หมายถึง สิ่งท่ีแสดงใหทราบ
วา ผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด มีผูใตบังคับบัญชาก่ีคน หรือมีหนวยงานท่ี
อยูใตการควบคุมรับผิดชอบก่ีหนวยงาน ชวงของการควบคุมมีความสัมพันธกับสายบังคับบัญชา 



๑๕ 

กลาวคือ ถาชวงของการควบคุมกวาง สายการบังคับบัญชาก็จะสั้น ถาชวงการควบคุมแคบ สายการ
บังคับบัญชาจะยาว อยางไรก็ตาม ชวงการควบคุมจะกวางหรือแคบข้ึนอยูกับองคประกอบ ดังตอไปนี้  

(๑)  ความสามารถของผูบังคับบัญชา  
(๒)  การไดรับการฝกฝนอบรมของพนักงาน  
(๓)  ความยุงยากสลับซับซอนของงาน  
(๔)  ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน  

๗)  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หมายถึง 
อํานาจการควบคุมบังคับบัญชาโดยอํานาจสิทธิ์ขาดมาอยูท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด หนวยงานตางๆจะตองระบุลงไปใหชัดเจนวา ใครเปนผูใตบังคับบัญชา 
ใครมีความรับผิดชอบงานใดในขอบเขตกวางแคบเทาใด เอกภาพในการบังคับบัญชาจะชวยใหการ
บริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

๘)  แผนภูมิองคการ (Organization chart) เปนเครื่องมือสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีจะชวยใหเขาใจโครงสรางขององคการ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายการบังคับ
บัญชาในองคการนั้นๆ แผนภูมิองคการเปนสวนยอท่ีแสดงใหทราบถึงหนวยงานยอยและความสัมพันธ
ของหนวยงานภายในองคการ การจัดองคการควรตองเขียนแผนภูมิแสดงไวดวยเสมอ  

๒.๑.๖.๓ สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการจัดองคการ  
สมคิด บางโม (๒๕๓๘ :๙๔) สิ่ ง ท่ีตองคํานึงถึงในการจัดองคการ

นักวิชาการไดกลาวถึงหลักการจัดองคการไวหลายประการ โดยสรุปดังนี้  
๑)  องคการมีเปาหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานหรือสมาชิกองคการทราบ ซ่ึงจะทําใหการบริหารองคการดําเนินไปดวย
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

๒)  องคการตองจัดใหมีศูนยกลางในการอํานวยการท่ีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบและอํานวยการโดยตรง  

๓) องคการตองระบุหนาท่ีการงาน ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละ
คนใหชัดเจน มีการแบงแยกหนาท่ีตามความเหมาะสม ตรงตามความรูความสามารถ  

๔)  องคการตองจัดระบบการทํางานอยางเหมาะสม มีเทคนิคในการควบคุม
งาน และการประสานงานในองคการ  

๕) องคการตองมีระบบการสื่อสารท่ีดี มีหลักอํานวยการ การวินิจฉัยสั่งการ
ท่ีดี  

๖)  องคการตองสามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสภาวการณและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป การปรับตัวหรือการพัฒนาองคการจะตองมีอยางสมํ่าเสมอตลอดไป 

๒.๑.๖.๔ ความหมายและองคประกอบของโครงสรางองคการ  
Kast & Rosenzweige (อางถึงในวิเชียร วิทยอุดม, ๒๕๔๙ : ๑๐๗) 

นิยามความหมายของโครงสรางองคการไวในแงมุมตางๆ ดังนี้ 



๑๖ 

๑)  โครงสรางเปนแบบแผนของหนาท่ีและความสัมพันธอยางเปน
ทางการในองคการ แบบแผนดังกลาวไดแสดงใหเห็นดวยการมีแผนผัง โครงสรางองคการ และกําหนด
คําบรรยายลักษณะงานในแตละตําแหนง  

๒)  โครงสรางจะเปนวิธีการในการแยกแยะประเภทกิจกรรมและบุคคล 
แยกแยะแบงเปนฝายงานตางๆในองคการ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามความสามารถ
เฉพาะฝายตางๆ 

๓)  โครงสรางจะเปนวิธีการในการประสานกิจกรรมตางๆ ในองคการท่ี
มีความหลากหลายใหมีความสัมพันธในเชิงสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน 

๔)  โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการกําหนดความสัมพันธในเชิงอํานาจ
ภายในองคการ ซ่ึงบอกถึงสถานภาพ อํานาจของตําแหนง และลําดับชั้นการบังคับบัญชา   

๕)  โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการควบคุมและเปนแนวทางของ
กิจกรรมและความสัมพันธของบุคคลในองคการ ท้ังนี้เนื่องจากโครงสรางจะกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ี
ชัดเจนของแตละสวนงานในองคการ   

๒.๑.๖.๕ องคประกอบของโครงสรางองคการ 
องคการจะตองมีการกําหนดโครงสรางไวอยางชัดเจนเพ่ือใหบุคคลใน

องคการปฏิบัติตามโครงสรางท่ีวางไว  
อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๖ : ๒๑๗-๒๑๘ อางถึงใน จรูญ ทองถาวร ๒๕๓๗ : 

๑๓๑-๑๓๒) ไดกลาววา ทุกองคการจะตองมีโครงสรางขององคประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้  
๑) วัตถุประสงค (Objective) กอนจัดตั้งองคการ จะตองกําหนด

วัตถุประสงคกอนวา ตั้งองคการข้ึนมาเพ่ืออะไรบาง  
๒)  ภารกิจหนาท่ี (Function) องคการทุกประเภทท่ีจัดตั้งข้ึน ยอมจะมี

หนาท่ีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง บางองคการเม่ือปฏิบัติภารกิจเสร็จแลวทําให
องคการสลายตัวไปก็มี แตโดยท่ัวไปแลวภารกิจหรือหนาท่ีขององคการจะกําหนดไวอยางถาวร
มากกวาจะกําหนดไวชั่วคราว  

๓)  การแบงงานกันทํา (Division of Work) หมายถึง การแบงงานหรือ
จัดกลุมงานแลวมอบหมายใหแตละคนหรือแตละหนวยงานรับผิดชอบอยางเปนกิจจะลักษณะ และ 
จัดใหมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ  

๔)  สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) หมายถึง ความสัมพันธ
ตามลําดับชั้นระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือแสดงใหทราบวาใครมีอํานาจมากกวากัน
อยางไร สายการบังคับบัญชาจะบอกใหทราบวาตําแหนงใดมีความรับผิดชอบลดหลั่นกันอยางไร และ
ใครรับผิดชอบตอใคร 

๕)  ชวงการควบคุม (Unity of Control) คือ สิ่งท่ีแสดงใหทราบวา
ผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพียงไร มีผูใตบังคับบัญชาก่ีคน 
เพราะวาหากชวงของการควบคุมกวางหรือยาวเกินไปอาจทําใหการปกครองบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมการทํางานไมท่ัวถึงได  



๑๗ 

๖)  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
อํานาจการควบคุมบังคับบัญชาซ่ึงรวมอยูท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยาง
ชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหการปฏิบัติหนาท่ีกาวกายกัน และมุงทําใหเกิดเอกภาพในการบริหาร   

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (๒๕๔๖:๘๐) กลาววา มิติหรือลักษณะของ
โครงสรางองคการ ซ่ึงใชจําแนกความแตกตางระหวางองคการแบบสิ่งมีชีวิตและแบบเครื่องจักร ไดแก 
ความแตกตาง การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมศูนยอํานาจ ความเปนทางการ การปรับเขาหา
กันและความเปนมาตรฐาน  

๑)  ความแตกตาง (Differentiation) คือ ความแตกตางของหนาท่ีของ
หนวยงานยอยภายในองคการตามโครงสรางท่ีเปนทางการ หรือความแตกตางของอารมณความรูสึก
และการรับรูของผูบริหารในหนวยงานยอยตางๆ ภายในองคการ (Lawrence & Lorsch, ๑๙๖๗) 
ความแตกตางนี้มีความหมายอยางเดียวกับความซับซอน (Complexity) ซ่ึงหมายความถึงจํานวน
ความแตกตางของงานและระดับอํานาจหนาท่ีแตกตางกันในองคการ (Gibson,et al., ๒๐๐๐)  
    หลักความแตกตาง คือ การนําหลักการแบงงานกันทํา ใชเพ่ือแบงงาน
ของฝายตางๆ ภายในองคการนั่นเอง องคการท่ีมีความแตกตางของหนาท่ีสูง คือ องคการท่ีมีหนาท่ี
การทํางานท่ีหลากหลายและแตกตางกันมาก เชน องคการท่ีมีหนาท่ีในการสํารวจ ผลิตและขยาย
พลังงานไฟฟา ซ่ึงนอกจากงานหลักตามหนาท่ีดังกลาวท่ีตองใชหนวยงานท่ีมีความชํานาญดาน
พลังงานแลว ยังจําเปนตองมีหนวยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุน อาทิ งานดานการเงิน การวางแผน  
การประชาสัมพันธ การตลาดและคอมพิวเตอร ดังนั้นความแตกตางของหนาท่ีซ่ึงมีมากมายเชนนี้ทํา
ใหการประสานงานระหวางหนวยงานทําไดยากข้ึน ในท่ีนี้จะกลาวถึงความแตกตาง ๒ ประเภท คือ  

(๑)  ความแตกตางในแนวดิ่ง (Vertical Differentiation) หมายถึง 
วิธีการออกแบบโครงสรางสายการบังคับบัญชาขององคการ และการสรางความสัมพันธในสายงาน 
ความแตกตางในแนวดิ่งจะจัดสรรอํานาจหนาท่ีในระดับตางๆ ขององคการเพ่ือทําใหการควบคุม
กิจกรรมการดําเนินงานทําไดงายข้ึน เชน ระดับผูบริหารระดับสูง มีหนาท่ีกําหนดนโยบายเปน
แผนปฏิบัติการ และติดตามผลงาน สวนระดับปฏิบัติการมีหนาท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนดไว  

(๒)  ความแตกตางในแนวนอน (Horizontal Differentiation) คือ 
วิธีการจัดกลุมงานขององคการเปนหนวยงานยอยตางๆ โดยท่ัวไปความแตกตางในแนวนอนใช
หลักการแบงงานกันทํา ซ่ึงจะทําใหคนในองคการมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนและ
นําไปสูความสามารถขององคการในการสรางคุณคามากข้ึน เชน การแบงโครงสรางองคการเปนฝาย
วางแผน ฝายผลิต ฝายการเงิน และฝายการตลาด  

๒)  การบูรณาการ (Integrations) คือ คุณภาพของความรวมมือ
ระหวางงาน หรือกระบวนการในการประสานงานระหวางงานตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกันได 
(Jones,2001) หากสิ่ งแวดลอมมีความไมแนนอนสูง มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ ทําใหตองมี
กระบวนการประมวลขอมูลขาวสารสําหรับใชในการประสานงานกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีผูทําหนาท่ี
ในการประสานงานระหวางหนวยมากข้ึน ผูท่ีทําหนาท่ีในการประสานงาน ไดแก ผูจัดการหรือผู
ประสานงาน (Coordinator) 



๑๘ 

๓)  การรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง ระดับของอํานาจใน
การตัดสินใจในองคการวาอยูท่ีใคร หากการตัดสินใจขององคการอยูกับผูบริหารระดับสูงสุดแตผูเดียว 
แสดงวาองคการนี้มีการรวมอํานาจสูง ตรงกันขามหากการตัดสินใจกระจายไปยังระดับตางๆ 
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาก็แสดงวามีการกระจายอํานาจมาก อยางไรก็ตามในแผนภูมิโครงสราง
องคการไมสามารถบอกถึงระดับการรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจไดเพราะการรวมหรือการกระจาย
อํานาจข้ึนอยูกับสไตลการจัดการของผูบริหาร 

๔)  ความเปนทางการ (Formalization) หมายถึง การใชกฎระเบียบ
และกระบวนการทํางานท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษรในการทําใหงานเปนมาตรฐาน (Pugh et al., 
๑๙๗๓) หรือหมายถึง การตัดสินใจและกระบวนการประสานงานท่ีมีมาตรฐานทําใหสามารถ
คาดการณการดําเนินงานไดภายใตสถานการณท่ีมีความแนนอน (Mintzberg, ๑๙๗๙) หรือคือการ
ยอมรับปฏิบัติตามท่ีกําหนดโดยกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเห็นวาเหมาะสมในสถานการณหนึ่งๆ 
(Jones,2001)  

๕)  การปรับตัวเขาหากัน (Mutual adjustment) หมายถึง กระบวนการ
ท่ีคนสามารถใชวิจารณญาณมากกวากฎระเบียบท่ีเปนมาตรฐานตายตัวในการจัดการกับปญหา หรือ
ในการตัดสินใจตางๆ การออกแบบโครงสรางองคการจะตองหาจุดสมดุลยระหวางความเปนทางการ
และการปรับตัวเขาหากัน โดยพึงตระหนักวาผูท่ีทํางานในระดับสูงและมีงานท่ีสลับซับซอน หรืองานท่ี
มีความไมแนนอนจะอาศัยการปรับตัวซ่ึงกันและกันมากกวามาตรฐานการทํางานท่ีแนนอน  

๖)  ความเปนมาตรฐาน (Standardization) คือ ระดับท่ีกิจกรรมการ
ทํางานอยางเดียวกันไดมีการดําเนินงานเปนแบบแผนอยางเดียวกัน (Uniform manner) (Daft, 
๑๙๘๖) 

๒.๑.๖.๖  รูปแบบของโครงสรางองคการ  
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (๒๕๔๖:๘๓) มีความเห็นวา นอกจาก

โครงสรางองคการแบบราชการแลว ในปจจุบันรูปแบบองคการไดมีความหลากหลายมากข้ึน และ
โครงสรางองคการแบบราชการแบบเดิมก็มีการปรับตัวใหมีความยืดหยุนมากข้ึน ในสวนนี้จะเสนอ
โครงสรางองคการเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ โครงสรางองคการแบบเครื่องจักร และโครงสราง
องคการแบบสิ่งมีชีวิต โดยแตละประเภทจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามระดับของความยืดหยุน ดังนี้ 

๑)  โครงสรางแบบราชการของเวเบอร เปนโครงสรางแบบปรามิด
ดั้งเดิม ซ่ึงการควบคุมข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาผูเดียว โครงสรางสายการบังคับบัญชาตายตัว องคการ
พยายามทําคูมือมาตรฐานการทํางาน สิ่งแวดลอมของโครงสรางองคการแบบนี้มีความเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมท่ีมีเสถียรภาพสูง  

๒)  โครงสรางแบบราชการซ่ึงบริหารโดยกลุมผูบริหารระดับสูงภายใต
สิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน เปนการยากท่ีจะกําหนดมาตรฐานการทํางานในทุกเรื่อง 
ผูบังคับบัญชาจึงสรางทีมผูบริหารซ่ึงประกอบดวยตนเองและหัวหนาหนวยงานหลักๆ โดยทีมผูบริหาร
จะทําหนาท่ีในการตัดสินใจระดับนโยบายและแกปญหาใดๆ ท่ีไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานปกติ 
สไตลการบริหารของแตละหนวยงานหลักข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของผูบริหารของหนวยงานนั้นเปน
สําคัญซ่ึงอาจจะเปนแบบรวมศูนยหรือแบบมีสวนรวมก็ได  



๑๙ 

๓)  โครงสรางแบบราชการซ่ึงบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
องคการท่ีมีความจําเปนในการนําความรูความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาชวยในการกําหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือมีการแขงขันสูง หรือในกรณีท่ี
องคการมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเปนการเสี่ยง
มากหากใหการบริหารตกอยูในมือของคนๆเดียว ในกรณีนี้องคการจึงจัดตั้งคณะกรรมการซ่ึงมี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวยในการกําหนดนโยบายขององคการ โดยผูบริหารของ
องคการจะทําหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการเพ่ือจะนํามติของคณะกรรมการไปปฏิบัติ และ
ผูบริหารขององคการจะเปนผูดูแลการปฏิบัติงานประจําขององคการใหเปนไปดวยดี องคการใน
ภาครัฐหลายแหงมีการจัดโครงสรางในลักษณะเชนนี้ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจ  

๔)  โครงสรางแบบราชการซ่ึงมีทีมงานขามหนวยงาน ในกรณีท่ีองคการ
พบวากลุมผูบริหารระดับสูงไมสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองมีการประสานกับ
หนวยภายในตางๆขององคการ จึงสรางทีมงานซ่ึงประกอบดวยผูปฏิบัติงานในระดับลางดวย อยางไรก็
ตามเนื่องจากโครงสรางสายการบังคับบัญชาขององคการจะมีความเขมแข็งมาก ทําใหผูปฏิบัติงานท่ี
เขามารวมในทีมงานมักทําหนาท่ีเปนตัวแทนของหนวยงานตนเองมากกวาจะเปนผูปฏิบัติงานของทีม
อยางแทจริง ผูท่ีเปนหัวหนาทีมงานจะรูสึกวาตนเองมีอํานาจนอย ไมสามารถสรางพันธะผูกพันของ
ทีมงานข้ึนมาได และผูท่ีอยูในทีมงานมักจะรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนเอง  

๕)  โครงสรางแบบแมทริกซ เปนโครงสรางท่ีใชในการจําแนกผลิตภัณฑ
หรือสินคาบริการและตามหนาท่ีพรอมกันมาใชภายใตโครงสรางแบบแมทริกซ ทําใหทีมงานสามารถ
นําความเชี่ยวชาญดานเทคนิคและทรัพยากรมาใชอยางเต็มท่ี  

๖)  โครงสรางแบบทีมงาน องคการแบบนี้จะเนนการทํางานแบบ
ทีมงานของโครงการ เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงสูง และองคการจะตองผลิตสินคาหรือ
บริการท่ีมีลักษณะสรางสรรคมากข้ึน องคการจะมีอิสระกับทีม โดยผูบริหารอาวุโสจะเปนผูกําหนด
ทิศทางกลยุทธขององคการ แตละทีมจะทํางานอยางเต็มท่ีและมีชีวิตชีวา การประสานงานเปนแบบไม
เปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารระหวางทีม โดยเฉพาะผูนําทีมและกลุม
ผูบริหารระดับอาวุโส องคการจะสงเสริมการเรียนรูขององคการและจะพยายามในการสรางสิ่งใหมๆ 
รวมท้ังนําความคิดและระบบท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จมาใช  

๗)  โครงสรางแบบเครือขาย เกิดเม่ือองคการตัดสินใจในการจางเหมา
รับชวง (Sub-contracting) ใหองคการอ่ืนทํางาน แทนท่ีองคการจะจางคนมากมายทําเอง ดังนั้น
องคการจะมีกลุมคนไมก่ีคนทําหนาท่ีในการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ และใหการสนับสนุนองคการใน
เครือขายตามความจําเปน โครงสรางองคการแบบนี้จึงมีลักษณะเปนระบบขององคการซ่ึงอยูในระบบ
ขององคการซ่ึงอยูในระบบเปดมากกวามีโครงสรางและขอบเขตท่ีชัดเจน  

 



๒๐ 

๒.๒  สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รวบรวมขอมลูเก่ียวกับการ
บริหารของสํานักเลขานุการ
กรมฯ จากบุคลากรภายใน
สํานักเลขานุการกรมฯ โดย
ศึกษาตามยุทธศาสตรและ
การดําเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร 

รวบรวมขอมลูและขอคิดเห็น
จากบุคลากรภายนอก
เก่ียวกับการปฏบัิติตาม
ยุทธศาสตรและแผนงานท่ี
เก่ียวของ โดยเช่ือมโยงกับ
แนวทางการบริหารของสํานัก
เลขานุการกรมฯ  

ใชแนวคิดของยุทธศาสตร
สัตตบงกชและแนวทางดาน
การบริหารจัดการเปนกรอบ
การวิเคราะหและสรุปปญหา
เพ่ือนําไปสูจดัทํา
ขอเสนอแนะในการปรับ
บทบาทของสํานักเลขานุการ
กรมสารนิเทศ 
 
 

ขอเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับบทบาทของ
สํานักเลขานุการกรมฯ 
โดยใชแนวทาง Internal 
Public Diplomacy 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
ผลการศึกษาเรื่อง "การศึกษาเพ่ือการยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรม

สารนิเทศในการพัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด" ใน
ครั้งนี้ ใชวิธีการในการเก็บขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูศึกษา
จะนําเสนอผลการศึกษาโดยแยกเปนสองสวน คือ 

 
๓.๑  วิเคราะหยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ  

มาจากการวิเคราะหเอกสาร เอกสารหลักท่ีนํามาศึกษาวิเคราะห คือ แผนยุทธศาสตร ๔ ป 
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
กระทรวงการตางประเทศ และ เอกสารรางบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (สัตตบงกช 
Model) ซ่ึงผูศึกษาไดวิเคราะหเอกสารดังกลาวและพบวา  

๑)  แผนยุทธศาสตร ๔ ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ มีลักษณะท่ีเนน
เทคนิคเชิงหลักการจัดทํายุทธศาสตร เนนหลักการตาง ๆ ของการจัดทํายุทธศาสตร เชน การมี
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม การวิเคราะห SWOT แตยังไมไดเนนถึงประเด็นการนําไปปฏิบัติเชิง
รูปธรรม ซ่ึงเม่ือไดศึกษาในเชิงลึกพบวา ในชวงท่ีไดจัดทํายุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงฯ ยังอยูใน 
ชวงริเริ่มการเรียนรูการจัดทํายุทธศาสตรอยางเปนระบบ จึงยังขาดการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร
กับภารกิจการตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  ตอมาเม่ือมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กระทรวงการ
ตางประเทศ ยังคงเปนการเนนเทคนิคเชิงหลักการ แมวาจะมีการพัฒนาในเชิงปฏิบัติข้ึน โดยเฉพาะ
ความพยายามในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหมีความเชื่อมโยงกับนโยบายการตางประเทศและกับ
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมท้ังมีความเชื่อมโยงกับระบบบริหารงบ 
ประมาณ อยางไรก็ดี เนื่องจากตนน้ําไดแก แผนยุทธศาสตร ๔ ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีความไมคมชัดท้ังดานวิสัยทัศน ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตรยอยดังท่ีไดกลาว
เบื้องตน จึงสงผลใหกระทรวงฯ ยังคงมีอุปสรรคในการสื่อสารทําความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สูผูปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓)  รางบทวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศ (สัตตบงกช Model) แสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการของการวิเคราะหยุทธศาสตรการตางประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจการ
ตางประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดกรอบความคิดการดําเนินยุทธศาสตรความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยใหสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมระหวางประเทศและมีการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน อุปสรรค และโอกาส และท่ีสําคัญมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและจุดเนนท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะประเด็นประชาชนเปนศูนยกลาง และการสงเสริมและเนนถึงบทบาทการเปน Building 



๒๒ 

bridge ในทุกมิติของไทย พรอมกับการมองและการดําเนินการตางประเทศในลักษณะ Beyond 
Thailand ซ่ึงเปนการมองใหไกลกวาผลประโยชนเฉพาะหนา พรอมท้ังแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนและ
สรางสรรคของไทยในเวทีโลก นอกจากนี้ แนวความคิดและคานิยมพ้ืนฐานตางๆ ท่ีนํามาใชเปน
องคประกอบในการกําหนดแนวทางของยุทธศาสตรมีความชัดเจนและอธิบายได 

ปจจุบัน กระทรวงฯ ยังขาดในสวนของกลางน้ํา คือ ประเด็นและรายละเอียดกลยุทธการ
ตางประเทศท่ีคมชัดและสอดรับกับยุทธศาสตรการตางประเทศ รวมท้ังในระดับปลายน้ํา ไดแก 
แผนปฏิบัติการ ซ่ึงท้ังสองประเด็นดังกลาว ท้ังกลางน้ําและปลายน้ํานั้น กรมหลักตาง ๆ และ
หนวยงานดานนโยบายและแผน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดทําและตองรวมกันวิเคราะหและ
สังเคราะหรายละเอียดดานกลยุทธและแผนปฏิบัติการตางประเทศดังกลาวใหสอดคลองในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยตองคํานึงถึงการนํามาใชปฏิบัติราชการอยางมีทิศทางและบูรณา
การไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  
๓.๒  วิเคราะหผลการสัมภาษณ  

สวนของความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารยุทธศาสตร ซ่ึงไดมาจากผลการสัมภาษณ
เกี่ยวกับลักษณะและสภาพปญหาการดําเนินยุทธศาสตรในปจจุบัน เปนการสัมภาษณบุคคลท้ังใน
ระดับผูบริหารระดับสูงหรือผูกําหนดนโยบาย ไดแก รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดี รองอธิบดี ผูบริหาร
ระดับอํานวยการ ไดแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรม อัครราชทูตท่ีปรึกษาในตางประเทศ และ
ขาราชการในระดับชํานาญการพิเศษและชํานาญการในกองตางๆ รวมท้ังขาราชการท่ีเก่ียวของกับ
กรณีศึกษา เชน ขาราชการจากกลุมพัฒนาบริหาร รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๐ คน ซ่ีงผลการศึกษาท่ีได
สามารถสรุปได ดังนี้  

๓.๒.๑  ผลวิเคราะหการสัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะและสภาพปญหาการดําเนิน
ยุทธศาสตรในปจจุบัน  

ในการศึกษาลักษณะการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการนั้น ผูศึกษาไดแบง
การศึกษาออกเปน ๒ มิติหลัก เพ่ือใชเปนกรอบการวิเคราะหและทําความเขาใจสภาพการดําเนินงาน
ท่ีเปนอยูไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ไดแก (๑) มิติดานการบริหารจัดการยุทธศาสตร(Strategy 
management) (๒) มิติดานการบริหารจัดการทรัพยากร ๔ Ms (Manpower,Management, 
Money และ Material)1

๒ 
๓.๒.๑.๑ มิติดานการบริหารจัดการยุทธศาสตร (Strategy management)  

 ๑)  การกําหนดวิสัยทัศนและการวางแผนยุทธศาสตร (Vision and 
strategic planning) ในสวนความคิดเห็นตอยุทธศาสตรกระทรวงฯ ท่ีมีผลตอการบรรลุเปาหมาย
ดานการตางประเทศนั้น ขาราชการทุกระดับมีความเห็นวา “ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ตั้งอยูบนฐาน
ความคิดท่ีเหมาะสม โดยเห็นวายุทธศาสตรดังกลาวมุงรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในเวที

                                                 
๒ ดานทรัพยสินหรือ Material ผูศกึษาจะไมดําเนินการศึกษาในรายละเอียด เน่ืองจากจะเนนในสวนของการบริหาร

บุคลากร (Manpower) ระบบ (Management) และ งบประมาณ (Money) เน่ืองจากท้ัง ๓ ปจจัยน้ีถือเปนหัวใจ
สําคัญในการบริหารของกระทรวงฯ ซึ่งเปนกระทรวงนโยบายและความมั่นคง 

 



๒๓ 

ตางๆ ท้ังระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศ อันจะนํามาสูเสถียรภาพและความม่ันคง
ในมิติตางๆ เชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพลักษณท่ีดีของ
ประเทศไทย และความเขาใจท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชาชนในดานการตางประเทศ เปนตน” 

แตเม่ือวิเคราะหในเชิงลึกพบวา ขาราชการสวนมากเขาใจวาตนเอง
มีความเขาใจตอยุทธศาสตรท้ังหมด แตเม่ือถามถึงความเขาใจในเนื้อหาหรือรายละเอียดของ
ยุทธศาสตรแลวขาราชการสวนมาก (ของกรมฯ) จะไมมีความรูความเขาใจตอเนื้อหาหรือรายละเอียด
ของ วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตร อยางแทจริง โดยเฉพาะในมิติเชิงบูรณาการตองไดรับการพัฒนา
อยางจริงจัง ซ่ึงสวนใหญ และจะมีความเขาใจเฉพาะยุทธศาสตรเชิงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 

“ขาราชการสวนใหญไมเขาใจอยางแทจริง สวนใหญจําท้ังเรื่อง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน ภารกิจ ฯลฯ ของกระทรวงไมได” (บทสัมภาษณนาย ก.) 

อีกท้ังในปจจุบันการปฏิบัติภารกิจสวนใหญของกระทรวงฯ และ
กรมฯ มีลักษณะ “กิจกรรมนํา” (Activity led) และขาราชการสวนใหญจะปฏิบัติงานลักษณะแบบ
เปนกิจวัตร (Routine) ซ่ึงควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะ “ยุทธศาสตรนํา” (Strategy led) 
เพ่ือสามารถสอดรับกับโลกปจจุบันและแนวบริหารยุคใหม  

“ขาราชการสวนใหญนาจะมีความเขาใจในเนื้อหาดังกลาวปาน
กลาง แตอาจจะเขาใจยุทธศาสตรเฉพาะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ อาจมองไมเห็น
ภาพรวมของกระทรวงท้ังหมด” (บทสัมภาษณนางสาว ข.) 

นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังขาดการสงเสริมการสรางคานิยมท่ีดีของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีท้ังของกระทรวงฯ และกรม ซ่ึงคานิยมนี้เปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อน
องคกรสูวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนด  

“นอกจากนี้ขาราชการสวนใหญก็ขาด Spirit เพ่ือสวนรวม เชน  
การสํารวจความคิด เห็นหรือการระดมสมองในเรื่องตางๆ ก็มีระดับการ Participation ของ
ขาราชการจํานวนคอนขางนอยมากอยูเสมอ" (บทสัมภาษณนาย ก.)  

สวนของภารกิจการต างประเทศดานสารนิ เทศนั้น  พบว า 
ขาราชการภายในกรมมีความรูความเขาใจตอทิศทางและยุทธศาสตรดานสารนิเทศมากกวาขาราชการ
สวนใหญท่ีปฏิบัติภารกิจในสถานเอกอัครราชทูต ซ่ึงเปนจุดออนท่ีพบไดในกระทรวงท่ีมีลักษณะเปน
กระทรวงพ้ืนท่ี และแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการสงเสริมการสื่อสารความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิสัยทัศน ทิศทางและยุทธศาสตรของกระทรวงฯ พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมท่ีดีและเหมาะสมอยางจริงจัง 
ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของขับเคลื่อนองคกร โดยเฉพาะกระทรวงฯ ซ่ึงความรูความสามารถและการบูรณา
การการทํางานของบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่ง ในยุคสมัยปจจุบันอุปสรรคดังกลาวสามารถแกไขได
ดวยการใชประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ  

๒)  การบูรณาการยุทธศาสตรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเชิง
กระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) 

การบูรณาการยุทธศาสตรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเชิง
กระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) ของกรมสารนิเทศ จําแนกกลุมการบูรณาการไดเปน ๓ 



๒๔ 

ระดับ ไดแก ภายในกรม ภายในกระทรวงฯ และระหวางกระทรวง ซ่ึงท้ัง ๓ ระดับดังกลาวนี้ ลักษณะ
การปฏิบัติภารกิจปจจุบัน แสดงใหเห็นวา ในระดับภายในกระทรวงฯ และระหวางกระทรวง การบูร
ณาการยุทธศาสตรและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเชิงกระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) ยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสะทอนไดจากความเห็นของขาราชการในประเด็นตาง ๆ 

ขาราชการสวนใหญเห็นวา ในสวนของการแบงหนาท่ี ภารกิจ ความ
รับผิดชอบระหวางแตละกรม/กอง ภายในกรมสารนิเทศ คอนขางมีความชัดเจนตามบทบาทหลัก และ
ในความชัดเจนท่ีมีอยูนั้นไดสงผลใหบางครั้งขาดการบูรณาการขามกรม/กอง สวนการจัดแบงบทบาท
หนาท่ี ภารกิจและความรับผิดชอบภายในกระทรวงฯ กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญยัง
มีความไมชัดเจนอยูบาง โดยเฉพาะดาน Public Diplomacy อาทิ การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตางๆ ท่ัวโลกตางก็จัด
กิจกรรมในลักษณะเดียวกันเชนกัน แตดวยเปาหมายยอยท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงในบางครั้งก็อาจมีความ
ซํ้าซอนในบางประเด็นของโครงการท่ีมีกิจกรรมหรือเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับหลายหนวยงาน หลาย
กอง/หลายกรม และเปนปญหาท่ี Crosscut กัน  

 “สิ่งท่ีขาดคือ การบูรณาการขามกรม/กอง เชน หากตองการให
กรมสารนิเทศ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) และกรมการกงสุล 
ดําเนินภารกิจเชิง Soft power diplomacy หนวยงานใดจะเปนผูบูรณาการและประเมินผลการ
ดําเนินงานในมิตินี้ และจะมีกลไกประสานงานเพ่ือบูรณาการในระหวางการดําเนินงานไดอยางไร" (บท
สัมภาษณ นาย ค.) 

"กอง ๐๒ และ ๐๕ อาจมีภารกิจบางอยางท่ีทับซอนกันอยู 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 

กรมสารนิเทศมีการวางแผนดานบุคลากรในลักษณะแบง
ภารกิจตามศักยภาพของบุคลากร ซ่ึงขาราชสวนใหญของกรมฯ เห็นวา “กรมฯ มีการวางแผนดาน
บุคลากรเชิงคุณภาพท่ีดี” แตเม่ือวิเคราะหในเชิงลึกพบวา เปนลักษณะโครงสรางการบริหารบุคลากร
แบบเดิมท่ีพบไดในระบบราชการ ซ่ึงกลาวไดวาสวนหนึ่งคือ ผลกระทบจากการท่ีกรมฯ ยังไมเขาใจ
วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรของกรมฯ และกระทรวงฯ อยางชัดเจน สงผลใหยากตอการวิเคราะห
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีมียุทธศาสตรเปนตัวนํา
ภายใตทรัพยากรท่ีมีจํากัด จึงไมสามารถเริ่มตนดวยการวิเคราะห SWOT ของกรมฯ และการจัดสรร
ทรัพยากรของกรม โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระทรวงฯ ซ่ึงเปน
หนวยงานนโยบายและความม่ันคงไดอยางมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธิ์  

สิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงเหตุผลของประเด็นเบื้องตนสะทอนไดจากการ
ท่ีขาราชการในกรมฯ มีความเห็นวา “ความสัมพันธระหวางปริมาณภารกิจกับบุคลากรอาจยังไม
เหมาะสมหรือสอดคลอง เนื่องดวยคุณสมบัติของคนแตละประเภทท่ีกรม/กอง ตองการอาจมี 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A3.%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftica.thaigov.net%2Fmain%2Fth%2F&ei=bcr1UZzbLsGzrAeE3YHAAQ&usg=AFQjCNG_0NmMTCcA0eHR8eX79KPG86ozaQ&bvm=bv.49784469,d.bmk


๒๕ 

ไมเพียงพอ หรือบางประเภทอาจมีมากเกินไป ทําใหการจัดสรรนั้นทําไดยาก ภาระงานจึงตกอยูท่ี
บุคลากรบางคนมากกวาคนอ่ืนๆ ท้ังนี้ การพิจารณาความเหมาะสมในแงของปริมาณนั้นก็กระทําได
ยากเนื่องจากการบริหารงานในแตละกองตางๆ มีลักษณะท่ีแยกการบริหารออกจากกันอยางชัดเจน 
จึงทําใหการพิจารณาในเรื่องของภาระงานอาจดูเปนการกาวกายการบริหารงานในกองอ่ืนๆ” ซ่ึง
ประเด็นดังกลาวเนนย้ําใหเห็นถึงปญหาการจัดสรรทรัพยากรท่ีขาดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานใน
ลักษณะแบบเปนกิจวัตร (Routine) จะยิ่งเปนการทําใหปญหาดังกลาวยากท่ีจะสังเกตเห็นได  

(๒) การพัฒนาบุคลากร 
นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรูความสามารถ

ของขาราชการยังไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอความตองการขององคกร ผูตอบสัมภาษณเห็นวา ยัง
ขาดการสนับสนุน สงเสริมการจัดการฝกอบรมภาคบังคับหรือการอบรมอยางเปนระบบแมแตสิ่งท่ีเปน 
Core competency คือ การเจรจาทางการทูต และการใหสัมภาษณสื่อเปนภาษาอังกฤษ โดยผูบริหาร
บางคนมีความเขาใจผิดๆ วาสมรรถนะหลักเหลานี้สามารถฝกฝนจากงานท่ีทําได (On the job 
training) ก็เพียงพอแลว ไมจําเปนตองจัดการฝกอบรม ท้ังๆท่ีในความเปนจริง ขาราชการมีศักยภาพ
และสมรรถนะหลักในการทํางานท่ีแตกตางกัน และไมใชขาราชการทุกคนท่ีจะมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองจากงานท่ีรับผิดชอบอยู 

(๓) การรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคกร 
สิ่งท่ีเปนผลลัพธหลีกเลี่ยงไมไดซ่ึงตามมาจากปญหาของการ

บริหารบุคลากรแบบเดิมตามท่ีไดกลาวเบื้องตน คือ ปญหาเก่ียวกับการมี Recognition ท่ีไมเทากัน
จากผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซ่ึงเปนผลมาจากความสําคัญของงานท่ีรับผิดชอบ
ของแตละคนไมเทากัน และเม่ือเปนท่ีทราบกันวา ระบบราชการท่ีดีตองสรางความยุติธรรมในดานนี้ 
เพราะถือเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร ก็จะเห็นไดวา ผลลัพธของการบริหาร
บุคลากรแบบเดิมบวกกับปญหาการขาดทิศทางท่ีชัดเจน และการขาดการบริหารทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะสงผลใหบุคลากรสวนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการทํางาน ในขณะท่ีอีกกลุมหนึ่งตองแบก
ภาระงานอยางหนักข้ึน ทําใหสุดทายกระทรวงฯ หรือกรมฯ ก็อาจจะประสบกับปญหาการรักษา
บุคลากรอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้ ยังจะมีผลกระทบในเชิงลบตอความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานและตอการทํางานของบุคลากรดวยเชนเดียวกัน บรรยากาศการทํางานจะยากตอการสราง
ความเขาใจซ่ึงกัน ยากตอการยอมรับการทํางานของแตละคน อีกท้ังยังบั่นทอนตอการสงเสริมใหเกิด
สภาวะท่ีเอ้ือตอการทํางานรวมกันเปนทีม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับกระทรวงฯ และกรมฯ ซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีมีขาราชการจํานวนนอยแตภารกิจท่ีตองแบกรับมีมากข้ึนและซับซอนข้ึนตามกระแสการ
พัฒนาในยุคปจจุบัน 

๒)  ดานการระบบบริหารจัดการขององคการ (Management) 
(๑) ดานการอํานวยการ 

จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา ขาราชการ
ทุกระดับตางมีความเห็นท่ีสอดคลองกันวา การควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวและควบคุม
ใหบรรลุผลตามเปาหมายเปนเรื่องท่ีควรใหความสําคัญ เพราะจะนําไปสูการไดรับขอมูลหรือ 



๒๖ 

Feedback วา สิ่งใดควรทําตอไป สิ่งใดไมควรทํา รวมท้ังยังควรใหมีการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลท่ีเชื่อถือได 

ตามหลักการ งานดานบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรของกรม
จะอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักเลขานุการกรมฯ โดยตรง ซ่ึงแตละกอง จะมีเจาหนาท่ีบริหาร
ในการสนับสนุนดานขอมูลเพ่ือสงตอใหสํานักเลขานุการกรมฯ บางกรมภูมิภาคจะมีหนวยงานท่ีมี
เจาหนาท่ีการทูตรับผิดชอบโครงการและภารกิจยุทธศาสตรโดยตรง และประสานกับกองตางๆ เพ่ือกํากับ
การทํางานใหเปนไปตามภาพรวมของแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของของกรม รวมท้ังประสานกับกรม
อ่ืนๆ ดวย การอํานวยการเปนภารกิจเชิงยุทธศาสตรท่ีตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑชี้วัด 
มาตรฐานการทํางาน ตารางทํางาน หรือ Flow Chart ของการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ของกรม แตปจจุบันขาราชการสวนใหญมองวา สํานักเลขานุการกรมฯ ทําหนาท่ีดานการจัดการ
มากกวาการอํานวยการ เชน ดานงบประมาณ และประสานงานระหวางกองตางๆ ในฐานะแมบานของ
กรมมากกวาท่ีจะเปนผูกํากับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของกรมในภาพรวม อยางไรก็ตาม 
สํานักเลขานุการกรมฯ มีเพียงอํานาจหนาท่ีในการใหขอมูลสนับสนุนหรือความเห็นบางประการ แตไม
มีอํานาจในการตัดสินใจข้ันสุดทาย รวมท้ังบทบาทหลักของเลขานุการกรมฯ คือ งานดานบริหาร
จัดการในภาพรวมและงานสนับสนุนกรมฯ ในการดําเนินตามภารกิจตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือให
ภารกิจตางๆสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทํางานรวมกันกับผูอํานวยการกอง
ตางๆ จะทํางาน ในลักษณะเก้ือกูลกัน เพราะผูอํานวยการจะนําเอาขอมูลจากสํานักเลขานุการกรมฯ 
มาใชประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ หากพิจารณา ในระดับกระทรวงฯ สํานักเลขานุการกรมฯ จะ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการสํานักงานเปนหลัก ในขณะท่ีผูอํานวยการรับผิดชอบงานสารัตถะ 
บทบาทของท้ังสองสวนจึงเก้ือกูลกัน และตองใหความสําคัญอยางจริงจังในการนําขอมูลเก่ียวกับแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานท่ีมีอยู มาวิเคราะหและประยุกตใชในการปฏิบัติงานท้ังในการ
ประสานงาน และการรายงานผล 

(๒) ดานการประสานงาน  
จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา สภาพปญหา

ปจจุบันของ การประสานงานระหวางกอง ระหวางกรม และระหวางกระทรวงกับหนวยงานภายนอก 
รวมท้ังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเกิดจากขอจํากัดเรื่องความทันเวลา จึงจําเปนท่ีตอง
ใหความ สําคัญตอการกําหนดวงรอบการประสานงานใหชัดเจนวาจะจัดข้ึนก่ีครั้งตอป และแตละ
วงรอบจะหารือในเรื่องใดบาง นอกจากนี้การประสานงานกับหนวยงานภายนอกมักมีสาเหตุของ
ปญหาท่ีมาจากพ้ืนฐานความเขาใจไมตรงกัน รวมท้ังการมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีแตกตางกัน จึงอาจ
ตองมีการจัดกิจกรรมพบปะ ทําความรูจักกับผูรับผิดชอบของหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานงานอยู
เสมอๆ สวนในกรณีของการประสานงานภายในหนวยงานกับกองตางๆ แตละกองจะใหความสนใจ
และใหความสําคัญไมเทากัน ทําใหการประสานงานเพ่ือขอรับงานเปนไปไดยาก 

ปญหาอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากการขาดความเขาใจใน
ยุทธศาสตรและแผนงาน/ภารกิจอยางถองแทตามท่ีไดวิเคราะหมาแลวเบื้องตน จึงสงผลตอการไมมี
ความชัดเจนในแนวทางการประสานงานระหวางกัน ทําใหเกิดความคลุมเครือและความซํ้าซอนใน
เรื่องบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยผูท่ีเก่ียวของในการประสานงานระหวางกันท่ีไมทราบวา



๒๗ 

ตนเองจะตองแสดงบทบาทอยางไร การติดตอสื่อสารไมวาจะในแนวตั้งท่ีมีสายการบังคับบัญชาหลาย
ลําดับชั้น หรือในแนวราบท่ีมาจากการแบงงานตามหนาท่ีจึงกลายเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการ
ประสานงาน โดยข้ันตอนท่ีมีปญหาในการประสานงานมากท่ีสุด คือ การเริ่มตนในการกําหนดเปาหมาย
และการวางแผนรวมกันเนื่องจากมีผลกับการแบงงาน ปริมาณงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(๓) ดานการติดตาม และการรายงานผลงาน 
จากผลการสัมภาษณ สรุปผลการวิเคราะหไดวา การติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยสวนมากจะเปนการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจํา 
มากกวาจะเปนการรายงานท่ีมีการวิเคราะหผลลัพธหรือจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปรับปรุง และ
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรจะรายงานเม่ือสิ้นสุดภารกิจ เนื่องจาก เปนแนวทางท่ี
กระทรวงฯ สั่งใหดําเนินการ 

ในสวนของการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
นโยบายการทูตเพ่ือประชาชนนั้น กรมสารนิเทศไดสอบถามความเห็นหรือการประเมินผลจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย ผานชอง ทางตางๆ เชน โครงการบัวแกวสัญจร วิทยุสราญรมย โครงการสวัสดีไทยแลนด 
และใชแบบสอบถามหลังการสัมมนาทุกครั้ง เปนตน แตในปจจุบันยังไมมีการรายงานผลลัพธของ
ยุทธศาสตรตอสาธารณชน จะมีเพียงผลลัพธของการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรเทานั้น หรือมี
การเผยแพรในลักษณะเชิงกวาง เชน ขาวประชาสัมพันธกิจกรรม เปนตน ซ่ึงไมไดลงรายละเอียด
ตางๆ มากนัก 

๓)  ดานการบริหารงบประมาณ (Money)  
จากผลการสัมภาษณ สามารถสรุปไดวา งบประมาณสําหรับการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีกรมสารนิเทศไดรับมา มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการดําเนินงาน
ใหบรรลุจุด ประสงค แตการติดตามเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรในแงความคุมคา
ของการใชงบ ประมาณในโครงการตางๆ ยังเปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก เนื่องจาก บางโครงการไมสามารถจะ
วัดผลเปนตัวเลขได อีกท้ังบางครั้งยังไมมีการประเมินอยางจริงจัง และแมวาท่ีผานมาจะมีการดําเนินการ
อยางสรางสรรค เกิดผลสัมฤทธิ์ข้ึนก็มักถูกจํากัดงบประมาณลง การจํากัดงบประมาณลงนั้นสงผลให
ตองมีการบริหาร จัดการภายในแตละหนวยงานเอง เชน การจัดลําดับความสําคัญของงาน และเลือก
ท่ีจะทําตามลําดับ เปนตน 

๓.๒.๒ สรุปประเด็นทาทายจากการวิเคราะหเอกสารสําคัญ และการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก 

๑)  ทําอยางไรท่ีจะใหเกิดการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับกรม/กอง รวมท้ัง
หนวยงานของกระทรวงฯ ในตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับทิศทาง
ของประเทศ และนโยบายรัฐบาล รวมท้ังเกิดกระบวนการบูรณาการทีมประเทศไทยท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม   

๒)  กําหนดบทบาทหนา ท่ีและภารกิจของกรม/กองท่ีเ ก่ียวของในการนํา
ยุทธศาสตรไปดําเนินการกําหนดประเด็นแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหเกิดผลอยางมีบูรณาการ



๒๘ 

และเปนรูปธรรม รวมท้ังสามารถติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการใหสอด คลองและสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศได
อยางตอเนื่องทันการณและมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูลและการบริหารองคความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเปนปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ ท่ีมีลักษณะเปนกระทรวงพ้ืนท่ี และกระทรวงนโยบาย
และความม่ันคง 

 
 



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบวา การมีความรูความเขาใจในยุทธศาสตรของผูมีสวนเก่ียวของท้ังใน

กรมสารนิเทศเองและในภาพรวมของกระทรวงฯ คือปญหาเบื้องตนท่ีสําคัญ จากการวิเคราะหผล
สัมภาษณพบวา ผูมีสวนเก่ียวของในกระทรวงฯ ยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจน สอดคลอง หรือมีความ
เขาใจรวมกันเปนภาพเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณยังสามารถชวยระบุแนวโนมและลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของหนวยงานท่ีสามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะท่ี
สามารถปฏิบัติไดจริง การวิเคราะหโดยใชแนวคิดและหลักการดานการบริหารจัดการขางตนเปน
กรอบในการประเมินและวิเคราะหมีประโยชนอยางยิ่งในการตอยอดความคิดเพ่ือนําไปสูการจัดทํา
ขอสรุปและขอเสนอแนะท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมท้ังสามารถสรุปผลเพ่ือตอบคําถาม
สําคัญเรื่องการปรับบทบาทของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศท่ีทําหนาท่ีในเชิง “แมบาน” ไปสู
บทบาทหนาท่ีเชิงรุกท่ีมีความสําคัญในดานยุทธศาสตรมากข้ึนไดดวย 

ผลสรุปประเด็นทาทายในบทท่ี ๓ แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา กระทรวงฯ ตองดําเนินการ
อยางเรงดวนในการผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงไดแก 

๑)  การสื่อสารสรางความเขาใจใหบุคลากรในกรมสารนิเทศ รวมท้ังในหนวยงานของ
กระทรวงฯ ท้ังในและตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับทิศทางของประเทศ 
และนโยบายรัฐบาล รวมท้ังเกิดกระบวนการบูรณาการทีมประเทศไทยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม  

๒)  กําหนดบทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรม/กองท่ีเก่ียวของในการนํายุทธศาสตรไป
ดําเนินการกําหนดประเด็นแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหเกิดผลอยางมีบูรณาการและเปน
รูปธรรม และสามารถติดตามและประเมินผลเพ่ือใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการดําเนินการให
สอด คลองและสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศไดอยางตอเนื่องทัน
การณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีฐานขอมูลและการบริหารองคความรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
ปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ ซ่ึงมีลักษณะเปนกระทรวงพ้ืนท่ี และกระทรวงนโยบายและ
ความม่ันคง 

ในการนี้ การยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการ
ทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงตองสนองตอบตออุปสรรค
และปญหาของกระทรวงฯ ดังกลาวเบื้องตน โดยเฉพาะในมิติสารนิเทศ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของกลยุทธ
การตางประเทศดาน Soft power diplomacy ซ่ึงภารกิจการผลักดันใหประชาชน เขาใจทิศทางการ



๓๐ 

ตางประเทศและมุงสูจุดหมายคือผลประโยชนท่ียั่งยืนของไทยรวมกันนั้น คงยากท่ีจะสัมฤทธิ์ผลได 
หากบุคลากรในกรมสารนิเทศและในกระทรวงฯ ยังคงขาดความรับรูและเขาใจทิศทางและยุทธศาสตร
การตางประเทศอยางชัดเจน 

ดังนั้น แมวา สํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศจะเปนเฟองเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่ง ในกระทรวงฯ 
แตหากหมุนอยางมียุทธศาสตรและทิศทางก็สามารถขับเคลื่อนเฟองตาง ๆ ในองคการ อยางมีบูรณา
การและสามารถขยับเฟองใหญไดในท่ีสุด 

  
๔.๒  วิเคราะหบทบาทของสํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศ 

๔.๒.๑  สถานะของปจจุบันของสํานักงานเลขานุการกรมสารนิเทศ 
ในปจจุบัน สํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไป

ของกรมสารนิเทศและราชการท่ีไมไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ และใน
ยุคกอนหนานี้ เรื่องการทํางานในเชิงยุทธศาสตรยังไมไดถูกนํามาใชอยางจริงจังและแพรหลายเชนใน
ปจจุบันนี้ หัวหนาสํานักงานเลขานุการกรมคือขาราชการระดับซี ๗ นั้น บทบาทหนาท่ีหลักของสํานัก
เลขานุการกรมและเปนงานประจํา คือ ดําเนินงานดานการอํานวยการและงานบริหารของกรม
สารนิเทศ ไดแก การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ (การเงิน การคลัง) รวมท้ังพัสดุ ใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนท้ังในระดับกรมและระดับกระทรวงฯ งานสารบรรณ งานเอกสารสําคัญ งาน
การจัดเก็บเอกสารสวนกลางของกรม ตอมาเม่ือการบริหารราชการแผนดินมีการนําเอาการใช
ยุทธศาสตรมาใชในการดําเนินนโยบาย และมีการยกระดับหัวหนาสํานักงานฯ เปนขาราชการชํานาญ
การพิเศษเทียบเทาระดับซี ๘ เชนปจจุบัน ภารกิจและบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการกรมก็ได
เพ่ิมขยายออกไปจากเดิม โดยมีการใหความสําคัญกับบทบาทดานการประสานงานกับหนวยงานตาง 
ๆ ในทุกระดับเนื่องจากไดมีงานบริหารงานราชการในรูปแบบใหมเกิดข้ึนมากมายเพ่ือใหสามารถ
ขับเคลื่อนใหเหมาะสมกับโลกในปจจุบันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารราชการในทุกระดับของกระทรวงฯ รวมถึงการบริหารบุคคลดวย 
งานเชิงยุทธศาสตรทวีความสําคัญและอยูในทุกสวนของการบริหารงานและเปนงานท่ีมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องตลอดท้ังป สํานักเลขานุการกรมจึงมีหนาท่ีประสานงานกับกองตางๆ ใหมีการจัด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการเสนอของบประมาณ และเพ่ือรายงานการใชงบประมาณ รวมท้ัง
งานประเมินผลตัวชี้วัดตางๆ และประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ ท้ังในระดับกรม 
ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง 

งานอีกสวนหนึ่งของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ คือ งานท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ิมเติม ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะงานท่ีลนมือจากกองตางๆ รวมท้ังงานท่ีมีคาบเก่ียวและยากท่ีจะระบุ
ชัดเจนวาเปนงานของกองใด ซ่ึงลักษณะการทํางานเชนนี้ทําใหสํานักเลขานุการกรมฯ มักถูกมองวา 
เปนเพียงผูชวย (Supporter) และดูเหมือนจะไมมีบทบาทสําคัญ/มีสวนในการเก้ือหนุนใหองคกร
ประสบความสําเร็จเทาใดนัก  



๓๑ 

๔.๒.๒  เปาหมายการการดําเนินบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ 
กรมสารนิเทศมีภารกิจหลักใน กลุมภารกิจ Functional โดยมีบทบาทสําคัญใน

ประเด็นยุทธศาสตรสัตตบงกชท่ี ๕ ไดแก “ประเด็นพัฒนาการใหบริหารดานการตางประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศ โดยสงเสริมนโยบาย Soft power diplomacy และ Public 
diplomacy” ซ่ึงกรมสารนิเทศจะรับผิดชอบมิติ Soft power diplomacy ดานสารนิเทศ ครอบคลุม 
๒ ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ไดแก การสรางภาพลักษณท่ีดีของไทยตอตางประเทศ และการผลักดันให
ประชาชนเขาใจทิศทางการตางประเทศและมุงสูจุดหมายคือผลประโยชนท่ียั่งยืนของไทยรวมกัน ซ่ึง
กรมสารนิเทศเปนหนึ่งในกรมหลัก รวมกับกรมการกงสุลซ่ึงดูแลมิติการกงสุล และสํานักพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงดูและมิติความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

เม่ือวิเคราะหในเชิงลึก พบวา กรมสารนิเทศนี้มีศักยภาพท่ีจะแสดงบทบาทนําและ
กําหนดยุทธศาสตรดาน Soft power diplomacy และ Public diplomacy ในภาพรวมได 
เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีประสบการณในการดําเนินภารกิจมิติ Soft power diplomacy ท่ีเดนชัด
โดยเฉพาะดานสื่อและสารนิเทศ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงครอบคลุมประเด็น Soft power 
diplomacy อีกหลายมิติ เชน Public diplomacy และ Cultural diplomacy เปนตน 

นอกจากนี้ลักษณะภารกิจของกรมสารนิเทศตองมีการสื่อสารระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกกระทรวงฯ อยางเขมขน และตองรับทราบและเขาถึงประเด็นยุทธศาสตรการ
ตางประเทศของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงฯ ท่ีจะตองสื่อสารใหแกกลุมลูกคาท้ังในและนอก
ประเทศ ดังนั้น เหตุผลดังกลาวแสดงใหถึงศักยภาพของกรมสารนิเทศในการเปนกลไกการบูรณาการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในสวนบทบาทของกรมสารนิเทศตามประเด็นยุทธศาสตรสัตตบงกชท่ี ๑-
๔ นั้น กรมสารนิเทศอยูในกลุมของผูใหการสนับสนุน ซ่ึงในบทบาทของผูใหการสนับสนุน กรม
สารนิเทศตองเนนย้ําการทํางานอยางมีบูรณาการ สอดคลองกับภารกิจหลักของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร และท่ีสําคัญกรมสารนิเทศสามารถเปนกลไกในการเชื่อมการตางประเทศและบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ ตาง ๆ และ ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงฯ กับหนวยงาน
ภายนอก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน ท่ีการตางประเทศมี
แนวโนมเก่ียวของกับประเด็นในประเทศมากยิ่งข้ึนตลอดเวลา 

ผลการสังเคราะหประเด็นท่ีไดวิเคราะหดังกลาวเบื้องตน แสดงใหเห็นวา สํานักงาน
งานเลขานุการกรมสารนิเทศ จะเปนกลไกหลักและเปนเฟองตั้งตนท่ีจะผลักดันการพัฒนาของกรม
ดังกลาว โดย ดําเนินตามแนวทางสําคัญ ไดแก 

๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร อยางมีทิศทาง สรางคานิยมของกรมเพ่ือ
ขับเคลื่อน และบูรณาการทุกมิติ 

๒) การบริหารจัดการทรัพยากร ๔ Ms อยางมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการโดยใชยุทธศาสตรนํา และการสรางและบริหารจัดการฐานและองค
ความรู ซ่ึงมีความสําคัญมากสําหรับกระทรวงฯ ซ่ึงเปนกระทรวงพ้ืนท่ี และกระทรวงนโยบายและ
ความม่ันคง 



๓๒ 

ท้ังสองประเด็น ดังกลาว คือเปาหมายของการดําเนินบทบาทเชิงรุกของสํานัก
เลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
๔.๓  ขอเสนอแนะ 

การศึกษาการยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการ
ทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรมสารนิเทศเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูศึกษาดําเนินแนวทางแกไข
ปญหาในลักษณะ ดังนี้ 

๑) Smart and Simple ซ่ึงแสดงใหเห็นไดจากการสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาท้ัง 
๒ แนวทางดังกลาวแลว คือการพุงสูจุดสําคัญท่ีสุดของปญหาของกระทรวงฯ ซ่ึงกระทบถึง
ผลประโยชนของประเทศอยางจริงจัง และแกไขท่ี Key machanism at the origin ไดแก การแกไข
ปญหาในระดับกลไกอํานวยการท่ีเล็กท่ีสุดขององคกรคือระดับสํานักงานเลขานุการกรม และ 

๒) นําหลักการการบริหารจัดการภาครัฐของ Reiner Heinz (ค.ศ. ๒๐๐๐) ซ่ึงเปน New 
public management แนว Communal Management มาประยุกตใชในการสังเคราะหการ
ดําเนินการซ่ึงมีลักษณะแนวคิดท่ีเปนระบบและเรียบงาย ซ่ึงสอดรับกับแนวทางการแกไขปญหาของ
การศึกษานี้ 

ตามท่ีไดวิเคราะหปญหาและสังเคราะหแนวทางแกไขไวเบื้องตน แนวทางและเปาหมายการ
แกไขปญหาท่ี ๑ สามารถแบงเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติได ดังนี้ 

๔.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผูบริหารกระทรวงฯ และผูบริหารกรมสารนิเทศสามารถริเริ่มการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรอยางมีทิศทางดวยการสรางคานิยมและความเขาใจรวมกันของกรมเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร และบูรณาการทุกมิติ เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจใหบุคลากรในกรมสารนิเทศ รวมท้ังใน
หนวยงานของกระทรวงฯ ท้ังในและตางประเทศให มีความเขาใจในทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสอดคลองและตอเนื่องกับ
ทิศทางของประเทศ และนโยบายรัฐบาล รวมท้ังเกิดกระบวนการบูรณาการทีมประเทศไทยท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินยุทธศาสตรการตางประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถนํา
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสามารถใชประโยชนจากแนวทางภายใตกรอบการ
บริหาร ๒ กรอบ ตามลําดับความเชื่อมโยง ไดแก Normative management และ Strategic 
management โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๓๓ 

 
Normative Management (บริหารจัดการเชิงบรรทัดฐาน) เปนปจจัยนํา 
เปาหมายและพัฒนาการ
เชิงอาณัติ 

เปาหมายและพัฒนาการเชิงพันธ
กิจ 

เปาหมายและพัฒนาการเชิง
วัฒนธรรม 

 
กรอบลําดับท่ี ๑ ไดแก Normative management เปนทิศทางท่ีสูงท่ีสุดท่ีบุคลากรจะตอง

ไมคลาดสายตา หากเปนระดับกระทรวงฯ ไดแก อาณัติการตางประเทศโดยรัฐธรรมนูญ พันธกิจ
ตามอํานาจหนาท่ี รวมท้ังนโยบายรัฐบาล และท่ีตองรวมพิจารณา ไดแกลักษณะของวัฒนธรรม
ของสังคม  

ตามกรอบดังกลาว เม่ือลดลําดับเปนในชั้นของกรม ไดแก ทิศทางและนโยบายการ
ตางประเทศของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อํานาจหนาท่ีของกรมกอง และวัฒนธรรมของกรม ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวเหลานี้ เปนสิ่งท่ีตองเริ่มปลูกฝงเม่ือบุคลากรเริ่มเขารวมในหนวยงาน และตองสื่อสาร
ทบทวนเปนระยะ เปนสิ่งท่ีคอนขางม่ันคงและเปลี่ยนแปลงในระยะกลางหรือระยะยาว สํานักงาน
เลขานุการกรมสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการสื่อสารประเด็นเหลานี้โดยไมตอง
กังวลตอการประเด็นเปลี่ยนแปลงโยกยายผูบริหาร 

 
Strategic Management (การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร) 
การใหทิศทางโดยผูบริหารมีบทบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรอบลําดับท่ี ๒ คือ กรอบ Strategic management หรือกรอบการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของกระทรวงฯ หรือระดับกรมในการท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสอดรับ
กับกรอบลําดับท่ี ๑ ท่ีไดกลาวไดเบ้ืองตน โดยจะเปนกรอบยุทธศาสตรท่ีผูบริหารของหนวยงานตองมี
บทบาทสําคัญ เพ่ือกําหนดและสื่อสารทิศทางและวิสัยทัศนของหนวยงาน ใหนโยบายซ่ึงมีพลวัตสูง 
สามารถมีการปรับเปลี่ยนไดในระยะสั้นและระยะกลางเพ่ือใหสอดรับกับ จุดแข็งจุดออน วิกฤติและ
โอกาสของหนวยงาน ผูบริหารจึงตองสละเวลาและใหความสําคัญกับการสื่อสาร  

พลวัตของการบริหารเชิงยุทธศาสตรจะมี ๒ ระดับ ไดแก ระดับหลัก และระดับ

วิสัยทัศนหรือเปาหมายของเราคืออะไร 

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชมีอะไร เราตองดําเนินการอยางไร 

สิ่งท่ีเราตองทํามีอะไรบาง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรประเด็นเฉพาะทาง
หรือเชิงประเด็นวิชาการ 

 

การบูรณาการเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรท่ีกําหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 



๓๔ 

สนับสนุนโดยระดับหลัก ไดแก พลวัตของ ๑) การกําหนดวิสัยทัศนคือการชี้เปาหมายของหนวยงาน 
๒) กําหนดสิ่งท่ีตองทํา หรือกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ ๓) กําหนดแนวทางสําหรับแตละ
เปาหมายวาตองดําเนินการอยางไร หรือการกําหนดกลยุทธ ๔) และตองกําหนดทรัพยากรท่ี
จําเปนตองใชเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว และเม่ือทราบและพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ แลว ก็จะมี
การพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและดําเนินกระบวนการตามวงจรพลวัต ตอไป 

ระดับสนับสนุน ไดแก ๑) การกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ โดยตองมี
การจําแนกเปาประสงคในสวนท่ีตองมีการใหองคความรูเฉพาะทางหรือเชิงประเด็นวิชาการเพ่ือการ
จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ๒) การบูรณาการเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีไดกําหนด เพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและมุงผลสัมฤทธิ์ และ ๓) ตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนา เพ่ือหนวยงานสามารถทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

ภายใตกรอบ Strategic management นี้ ความเขาใจในยุทธศาสตรรวมกันของ
องคกรอยางถองแทท่ีจะสามารถนํายุทธศาสตรแปรไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือดําเนิน
ภารกิจตามเปาหมายยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคท่ีไดกําหนดไว ในสวนของกรมสารนิเทศ 
การดําเนินการท่ีผานมาจะเปนในลักษณะท่ีแตละกองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ นํานโยบายไปกําหนด
แผนงานและกิจกรรม/โครงการตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของของกอง โดยอาจจะขาดการ
หารือเพ่ือบูรณาการแผนงานและโครงการใหสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันตามภาพรวม
ของยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการขาดการดําเนินการในระดับสนับสนุน ขอ ๒) ไดแก การบูรณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี  

๔.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
ผู ศึ กษา เห็ นว า  จ ากข อ เสนอแนะเชิ งน โยบาย ท้ั ง ในกรอบ Normative 

Management และ Strategic Management นําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติคือ  
๑) การปรับใหสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรโดยทําหนาท่ีเปนเสมือนฝายเลขานุการของผูบริหาร โดยขอรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาในระดับกรมเพ่ือมีบทบาทชวยในการสื่อสารสรางความเขาใจเรื่องยุทธศาสตรและ
ภารกิจท่ีเก่ียวของของกรมรวมกันรวมท้ังชวยประสานและกํากับภาพรวมของการกําหนดแผนงาน
และโครงการตามยุทธศาสตรตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใน
ภาพรวมของกรมฯ เพ่ือใหมีบูรณาการในการทํางานท่ีสามารถสราง impact ใหกับการดําเนิน
ยุทธศาสตรได  

๒) สํานักเลขานุการกรมยังสามารถใชโอกาสในการเปนตัวแทนของกรมฯ ในการ
ประชุมหารือประสานงานในระดับ cluster หรือระหวาง cluster ถายทอดและสื่อสารขอมูลเก่ียวกับ
ภาพรวมของการดําเนินยุทธศาสตรของกรม และนําขอมูลท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอกสื่อสารใหกับ
กรมฯ ทราบ บทบาทของสํานักเลขานุการกรมในการประสานและสื่อสารถายทอดขอมูลถือเปน
บทบาทในเชิงยุทธศาสตรเนื่องจากเปนการตอยอดและสงเสริมใหเกิดการบูรณาการในระดับ
กระทรวงฯ ดวย 

๓) สํานักเลขานุการกรมสามารถแสดงบทบาทท่ีตอเนื่องไดดวยการทําหนาท่ีเปนผู
ประสานงานในระดับกรมท่ีจะถายทอดขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และนโยบายจากระดับ



๓๕ 

กระทรวงฯ และระหวางกรมมาสูระดับกรม ซ่ึง ก็คือการเชื่อมโยง กรอบท่ี ๑ Normative 
Management กับกรอบท่ี ๒ Strategic management เขาดวยกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจท่ี
สอดคลองกันในการดําเนินภารกิจยุทธศาสตรของกรม และสอดคลองกับภาพรวมของยุทธศาสตร
กระทรวงฯ โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงวา กรมสารนิเทศมีบทบาทในทุกประเด็นยุทธศาสตรแมจะไมใช
หนวยงานหลักท่ีเปนเจาของยุทธศาสตรโดยตรง การมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะ
ผูสนับสนุนทุกประเด็นยุทธศาสตรจําเปนตองมีการกําหนดและจัดแบงงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมและสามารถนําไปสูผลลัพธของเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมซํ้าซอน 
และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  

๔) จากขอ ๓) ยังนํามาสูการเพ่ิมบทบาทของสํานักเลขานุการกรมในเรื่องการ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรอยางมีบูรณาการ เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีเขาใจภาพรวมและเปาหมายยุทธศาสตรใน
ระดับกระทรวงฯ  

๔.๓.๓ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
สําหรับแนวทางและเปาหมายการแกไขปญหาท่ี ๒ ไดแก การกําหนดบทบาท

หนาท่ีและภารกิจของกรม/กองท่ีเก่ียวของในการนํายุทธศาสตรไปดําเนินการกําหนดประเด็นแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการใหเกิดผลอยางมีบูรณาการและเปนรูปธรรม และสามารถติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือใหสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหสอด คลองและสนองตอบตอความ
เปลี่ยนแปลงในเวทีและสังคมระหวางประเทศไดอยางตอเนื่องทันการณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี
ฐานขอมูลและการบริหารองคความรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนปจจัยการดําเนินภารกิจของกระทรวงฯ 
ซ่ึงมีลักษณะเปนกระทรวงพ้ืนท่ี และกระทรวงนโยบายและความม่ันคง ซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับแนวทางท่ี ๒ นี้สามารถแกไขปญหาโดยใชประโยชนจากกรอบการจัดการ Operative 
management มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
Operative management (การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการ โดยยุทธศาสตรนํา) 
บริหารจัดการทรัพยากร ๔Ms ติดตาม และประเมินผล 
บริหารจัดการกิจกรรม การบริหารจัดการภารกิจ 
การจัดสรรทรัพยากร 
การวิเคราะห costs vs benefits 
การแบงภารกิจ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) 
การส่ือสารเชิงบูรณาการ 

บริหารจัดการบุคลากร 
ระบบ และ ขอมูลและองคความรู 
งบประมาณ 
 

 
๔.๓.๔ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีนํากรอบ Operative Management มาใชในการ
บริหารและกํากับดูแลทรัพยากร นําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการไดดังนี้ 

๑) โดยท่ีสํานักเลขานุการกรมฯ มีบทบาทท่ีสําคัญในการเปนหนวยประสานใหคน
กับองคกรสามารถทํางานสัมพันธกันไดเปนอยางดีในทุกระดับ และประสานการดําเนินกิจกรรมตาม



๓๖ 

นโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ใหราบรื่นเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากการดูแลการบริหารจัดการยุทธศาสตรแลว สํานักเลขานุการกรมสามารถเพ่ิมพูนสงเสริม
บทบาทการบริหารจัดการทรัพยากร ๔ Ms ไดแก บุคลากร (manpower) ระบบบริหาร 
(management) งบประมาณ (money) และ ทรัพยสิน (materials) รวมท้ังการสรางฐานขอมูลและ
บริหารจัดการองคความรูดวย ตามแนวทาง Operative management แสดงใหเห็นวา การบริหาร
จัดการทรัพยากรเปนภารกิจสําคัญท่ีจะสนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์  

๒) ภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมฯ ไมใชเปนเพียงกิจกรรมการจัดการหรือ
ทําหนาท่ีเพียง “แมบาน” แตเ ม่ือวิเคราะหในเชิงลึกตามหลักการบริหาร New public 
management แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห costs vs 
benefits การแบงภารกิจ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) การสื่อสารเชิงบูรณาการ ในเสาหลักหนึ่ง และ 
อีกเสาหลักหนึ่ง ไดแกการบริหารจัดการบุคลากร ระบบ และ ขอมูลและองคความรู และงบประมาณ 

๓) บทบาทสําคัญท่ีสามารถตอยอดในสวนของบุคลากรไดคือ การสํารวจและระบุ
ปญหาของการใชทรัพยากรมนุษย สํานักเลขานุการกรมสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสมและจําเปนสําหรับการทํางานของขาราชการของกรม โดยระบุ
ปญหาและประเมินความตองการเพ่ือสงเสริมใหจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่องและเปนระบบ ท้ังนี้ 
หากการดําเนินการนํารองของกรมฯ ประสบความสําเร็จ อาจพิจารณาแบงปนประสบการณและการ
เรียนรูกับกรมอ่ืนๆ ไดดวย 

๔) ในสวนของฐานขอมูล สํานักเลขานุการกรมควรทําหนาท่ีเปนผูเก็บรวมรวม
สถิติสําคัญตางๆ ในการทํางาน เพ่ือพัฒนาใหเปนฐานขอมูลของกรม และสนับสนุนการเปน 
institutional memory ของกรม แทนท่ีจะใหแตละกองเก็บรวมรวมผลงาน/สถิติตางๆ เอง เพราะใน
ปจจุบันพบวาผลงานและสถิติตาง ๆ กระจัดกระจาย ไมมีศูนยกลางท่ีจะรับผิดชอบโดยตรง และไมมี
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตร โดยหนาท่ี 
สํานักเลขานุการกรมจัดทําและกํากับดูแลระบบฐานขอมูลของกรม และรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังรวบรวมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงสงผลใหมีขอมูลพ้ืนฐานเพียง
พอท่ีจะสามารถมีบทบาทสงเสริมและตอยอดในเรื่องนี้ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและจัดทําระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก็บรวมรวมสถิติประเภทตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการสนับสนุนการตัดสินใจระดับ
นโยบายของกรมและกระทรวงฯ ตอไป เชน สถิติของการดําเนินโครงการประเภทการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ปญหาและอุปสรรคการดําเนินโครงการในภูมิภาคตางๆ สถิติเก่ียวกับการรองเรียน
ประเภทตางๆ รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหาท่ีใชไดผล สถิติเก่ียวกับการใชทรัพยากร
ประเภทตางๆ สถิติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง หรือสถิติเก่ียวกับกลุมประชากร/กลุมตัวอยางท่ีเขารวม
โครงการ เปนตน ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา ระบบฐานขอมูลจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
หลีกเลี่ยงความซํ้าซอน สรางความโปรงใสเรื่องการใชทรัพยากร และชวยใหการบริหารยุทธศาสตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๕) ภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการกํากับดูแลภาพรวมและบริหารทรัพยากร
ในการดําเนินยุทธศาสตรของสํานักงานเลขานุการกรม ไดแก การติดตามและประเมินผลลัพธการ
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ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ผูศึกษาเห็นวา การกําหนดใหมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลลัพธของกิจกรรมตามเปาประสงคใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกรมเปนสิ่ง
ท่ีสําคัญและจําเปนยิ่งในกระบวนการข้ันตอนของการดําเนินภารกิจ เนื่องจากจะสามารถนํา 
feedback ท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลไปสูการปรับยุทธศาสตรและภารกิจใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในเวทีระหวางประเทศหรือในความสัมพันธระหวางประเทศไดอยางทันการณ 
และชวยใหสามารถวัดผลลัพธของภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม inputs และ feedback จากการ
ติดตามและประเมินผลยังชวยลดความเสี่ยงในดานตางๆ ของการดําเนินภารกิจยุทธศาสตร และชวย
ใหสามารถวางแผนลวงหนาไดอยางเหมาะสมอีกดวย ท้ังนี้ ในฐานะท่ีสํานักเลขานุการกรมเปน
หนวยงานท่ีเห็นภาพรวมของการดําเนินภารกิจยุทธศาสตร จึงนาจะเหมาะสมท่ีจะมีบทบาทนําในเชิง
รุกท่ีจะทําหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลลัพธการดําเนินการตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกรมไดดี  และหากกลไกและระบบสามารถวัดผลการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กรมฯ สามารถแบงปนองคความรูและประสบการณกับกรมอ่ืนๆ ไดเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินยุทธศาสตรในระดับกระทรวงฯ ตอไป 

๖) นอกเหนือจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลแลว การทําหนาท่ีเปนคลังสมองของ
กรมเปนอีกบทบาทเชิงยุทธศาสตรท่ีสํานักเลขานุการกรมสามารถทําได และเปนประโยชนตอการ
บริหารยุทธศาสตรในระยะยาวได รวมท้ังเปนรากฐานสําคัญในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการอยาง
เปนระบบการพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลนี้จะเปนเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย 
และนําไปสูการสราง institutional memory ในระดับกรมท่ีมีความยั่งยืนและใชประโยชนไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรของกรมตามธรรมชาติของ
การทํางานในกระทรวงการตางประเทศแลว การมีระบบฐานขอมูลจะเปนประโยชนอยางมาก 
บทบาทของคลังสมอง สามารถดําเนินการไดในหลากหลายลักษณะ ไดแก 

(๑) การทําคูมือกระบวนงานสําคัญท่ีเปน core business และทบทวนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนเปนระยะๆ 

(๒) การประมวล tacit knowledge ท่ีเปนความชํานาญเฉพาะในตัวบุคคล
ออกมาเปน explicit knowledge ในรูปท่ีถายทอดตอได เชน วิธีการใหสัมภาษณสื่อเม่ือมีเรื่อง”ราย”
เกิดข้ึน การรับมือกับคําถามจูโจมเกาะติดของสื่อ หรือ เทคนิคดานพิธีการทูตท่ีไดจากการสั่งสม
ประสบการณการทํางานซ่ึงนาจะรวบรวมไว 

(๓) การประเมินผลภายในองคกร โดยรวมกันถอดบทเรียนเก่ียวกับการ
ดําเนินยุทธศาสตรและการดําเนินงานตามแผนตางๆ ท้ังท่ีประสบความสําเร็จ และประสบความ
ลมเหลว เพ่ือใชเปนกรณีศึกษาในการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน 

(๔) แนวทางการรักษา สงมอบ สืบทอดเครือขายตางๆ ท่ีไดมีการสานสัมพันธ
ท่ีดี ทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ และชวยเหลือกัน เพ่ือท่ีจะสามารถเก็บ/นํากลับมาใชให
เปนประโยชนตอการทํางาน public diplomacy ไดตอไป 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม(สัมภาษณ) 
การศึกษาเพ่ือยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศ                         

         ในการพัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตร 

ขอมูลนี้เพ่ือนําไปประกอบการวิเคราะหและจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study)   
ในหัวขอเรื่อง “การศึกษาเพ่ือยกระดับบทบาทเชิงรุกของสํานักเลขานุการกรมสารนิเทศในการ
พัฒนาการทํางานเชิงยุทธศาสตร” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
(นบท.) รุนท่ี 5 ประจําป 2556 ของกระทรวงการตางประเทศ 
 
๑.  ทานคิดวา ขาราชการกระทรวงฯ ก่ีเปอรเซ็นต ท่ีปฏิบัติงาน ดําเนินแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม

ในความรับผิดชอบดวยความเขาใจตอยุทธศาสตรกระทรวงฯ อยางแทจริง  
  
  
  
๒.  ทานคิดวา ขาราชการกระทรวงฯ สวนใหญเขาใจเนื้อหาของยุทธศาสตรประเทศ และยุทธศาสตร

กระทรวงฯ  มากนอยเพียงใด และจะมีวิธีใดท่ีทําใหขาราชการกระทรวงฯ เขาใจ/เขาถึง
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ  ไดอยางกวางขวาง  

  
  
  
๓.  ทานคิดวายุทธศาสตรกระทรวงฯ  ตั้งอยูบนฐานคิดท่ีเหมาะสมหรือไม เม่ือพิจารณา

สภาพแวดลอมระหวางประเทศและภายในประเทศ ท้ังในขณะนี้และแนวโนมอนาคตอันใกล  
  
  
  
๔.  ทานคิดวายุทธศาสตรกระทรวงฯ  มุงหวังการบรรลุเปาหมายดานการตางประเทศท่ีเปนรูปธรรม

อะไร   
  
  
  
๕.  ทานคิดวา ประเทศไทยมีขีดความสามารถ/ศักยภาพดานท่ีเปน soft power ในมิติใดบางท่ี

กระทรวงฯ สามารถนํามาใชประโยชนหรือท่ีกระทรวงฯ สามารถพัฒนาตอยอดขยายผลจากท่ีมี
อยูแลวใหมากข้ึน และทําไดอยางไร  
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๖.  ทานคิดวา การแปรยุทธศาสตรกระทรวงฯ ออกมาเปนการวางแผน/ การปฏิบัติของกระทรวงฯ 
โดยรวม ตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาวหรือไม หรือหากทําแลว แตยังไมเกิดการถายทอดอยาง
ท่ัวถึงจนสรางสํานึกความเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกันในหมูผูปฏิบัติทุกระดับ ทานคิดวาควรใช
วิธีการใด และกระบวนการใดในการถายทอดประเด็นยุทธศาสตรและการรวมกันวางแผนของ
กระทรวงฯ จึงจะเกิดผล  

  
  
  
๗.   ในการจัดทําแผนงานตางๆ ทานไดเตรียมทางเลือกเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรือเพ่ือ

รองรับสถานการณ/เหตุการณท่ีไมแนนอน/เพ่ือใหมีทางเลือกในการดําเนินการตามยุทธศาสตรได
มากกวาหนึ่งทางหรือไม (เพราะในทางปฏิบัติ หากไมไดงบประมาณดําเนินโครงการหรือแผนงาน
ตามท่ีขอไป ก็อาจตองปรับโครงการ/กิจกรรม) 

  
  
  
  
๘.  ทานคิดวาบทบาทของกรมสารนิเทศในการนําศักยภาพท่ีมีมาใชใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาให 

soft power ใหเต็มประสิทธิผลของมัน คืออยางไร  
  
  
  
๙.  ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรมฯ ซ่ึงมีบทบาทเสมือน "แมบาน" ของกรม ควรจะทําอะไรไดบาง

ในการสนับสนุนกองตางๆ ภายในกรมในดานการดําเนินการตามยุทธศาสตร   
  
  
  
๑๐. ทานคิดวา งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีกรมฯ ของทานไดรับมา เพียง

พอท่ีจะใชดําเนินการใหบรรลุจุดประสงค ท่ีตั้งไวหรือไม อยางไร  และท่ีผานมาไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรในแงความคุมคาของการใชงบประมาณของโครงการ
ตางๆ หรือไม อยางไร หากไมมี ทานเห็นวาควรมีหรือไม  

  
  
  



๔๓ 

๑๑. ทานคิดวา ทานสามารถทํางานสรางสรรคและสรางสรรคงานดวยงบประมาณท่ีจํากัดไดเพียงใด 
และจะเปนอุปสรรคมากนอยเพียงใด อยางไร และสามารถคาดหวังผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและ
ยุทธศาสตรท่ีวางไวไดมากนอยเพียงใด  

  
  
  
๑๒. ทานคิดวา สํานักงานเลขานุการกรม สามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดการจัดสรร การแบงปน และการ

ใชทรัพยากรของแตละกองในกรมใหเกิดประโยชนอยางคุมคาสูงสุดไดอยางไร มีสวนใดท่ีควร
ปรุงปรุงใหสํานักงานเลขานุการกรม สามารถทําหนาท่ีตัวประสานไดคลองข้ึน  

  
  
  
๑๓. การแบงบทบาทหนาท่ี ภารกิจ และความรับผิดชอบภายในกระทรวงฯ กับ สอท./สกญ. มีความ

ชัดเจนหรือไม มีความสอดคลองตอเนื่องในบทบาทหนาท่ีหรือไม และควรปรับปรุงแกไขอยางไร
ใหชัดเจน (โดยคํานึงวา feedback และ inputs ท่ีจะเหมาะสมกับ audience ในประเทศ
เปาหมายของเรามาจากสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ)  

  
  
  
๑๔.  ทานคิดวา การแบงหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบภายในกระทรวง ฯ  ของแตละกรม/กอง มี

ความชัดเจนเพียงใด ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคืออะไร  
  
  
  
๑๕. ทานคิดวา  Line of command ในการทํางานของกรม กองของทาน มีความชัดเจน มีคน

ตัดสินใจ และมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในสายงานไดเปน
อยางดีหรือไม อยางไร  

  
  
  
๑๖.  ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรม จะสามารถตอยอดบทบาทในเรื่องของการควบคุม flow ของ

งาน กํากับภาพรวมของการทํางานโดยทําหนาท่ีประสานงานระหวางกองท่ีเก่ียวของ และ
สามารถทําหนาท่ีเปน strategic facilitator ในกรณีท่ีเกิดปญหาและความไมชัดเจนในการ
ทํางานไดหรือไม  อยางไร  ขอทราบความคิดเห็น  

  
  



๔๔ 

๑๗. ทานคิดวา กรม กอง มีการวางแผนกําหนดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานหรือไม ท้ังในแงปริมาณ 
(overload ท่ี จนท.คนหนึ่งคนใดมากเกินไปหรือไม) และคุณภาพ (put the right man to the 
right job) โดยคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ท่ีมีอยู โดยเฉพาะปญหาคนนอยไมพอกับปริมาณงาน 
สํานักเลขานุการกรมจะชวยสนับสนุนในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของงานและสรางความ
เขาใจเรื่องเปาหมายการทํางานรวมกันในกรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันเรื่องความสําคัญ
และความเรงดวนของงานไดอยางไร   

  
  
  
๑๘. โดยท่ีเปนระบบราชการ เรื่องคาตอบแทน/เงินเดือนก็เปนไปตามระเบียบ ไมมีคอมมิชชั่นใดๆ 

ดังนั้น แรงจูงใจจึงมาจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานเปนสวนใหญ ท่ีผานมา มีปญหาเรื่อง
การไดรับ recognition ท่ีเหมาะสมจากผูบังคับบัญชาหรือไม และมีวิธีการสงเสริมใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงานอยางไร  

  
  
  
๑๙. ทานคิดวา ขาราชการไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถอยางท่ัวถึงหรือไม  

ทานคิดวา มีสิ่งท่ีทาน/ ลูกนองของทานตองการจากกระทรวงฯ ในเรื่องนี้หรือไม อยางไร  
  
  
  
๒๐. ทานคิดวา ขณะนี้ สํานักเลขานุการกรมทําหนาท่ีอํานวยการหรือไม อยางไร และจะปรับปรุงงาน

ในสวนนี้ไดอยางไร   
  
  
  
๒๑. ทานคิดวา ในปจจุบันงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรมีสัดสวนท่ีอยูภายใตการ

กํากับดูแลหรือการอํานวยการของสํานักเลขานุการกรมโดยตรงมากนอยแคไหน งานสวนไหนท่ี
เปนเรื่องกลางหรือมี common character ท่ีกองตางๆ ทําอยูอยางซํ้าซอนกันหรือไม สามารถ
ดึงมาบริหารจัดการท่ีสํานักเลขานุการกรมไดหรือไม เพ่ือลดความซํ้าซอนและทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถดําเนินการตามกําหนดเวลา  

  
  
  



๔๕ 

๒๒. ทานเห็นวา บทบาทของเลขานุการกรมกับผูอํานวยการมีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไร 
และจะทํางานเก้ือกูลกันไดอยางไร  ในความเห็นของทานบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของเลขานุการ
กรมคืออะไร   

  
  
  
๒๓. ทานคิดวา สํานักเลขานุการกรมสามารถปรับปรุงการทําหนาท่ีประสานงานใหดีข้ึนไดอยางไร 

เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรเกิดประโยชนสูงสุดและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  
  
  
  
๒๔. ทานคิดวา อะไรคือปญหาสําคัญของการประสานงานระหวางกอง ระหวางกรม และระหวาง

กระทรวงฯ กับหนวยงานขางนอก รวมท้ัง สอท./สกญ. และจะแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนไดอยางไร 
  
  
  
  
๒๕. การประสานงานเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของการทํางาน  ในความเห็นของทาน ข้ันตอนใดท่ีมีปญหา

เรื่องการประสานงานมากท่ีสุด เพราะอะไร  
  
  
  
๒๖. หากมีการกําหนดแผนงาน กระบวนการข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนแลว ทานเห็นวา การควบคุม

งานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวและควบคุมใหบรรลุผลตามเปาหมายเปนเรื่องท่ีควรให
ความสําคัญหรือไม เพราะอะไร  

  
  
  
๒๗. ทานเห็นวา มีความสําคัญและจําเปนท่ีตองกําหนดเกณฑชี้วัด มาตรฐานการทํางาน ตารางการ

ทํางาน หรือ flow chart ของการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรหรือไม และภารกิจ
หนาท่ีการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามใหเปนไปตามเกณฑเชนวาควรเปนของใครระหวาง
สํานักเลขานุการกรมกับกองท่ีเก่ียวของ  

  
  
  



๔๖ 

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

  
  
  
๒๙. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีทําอยูในปจจุบัน ทําในลักษณะรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ประจําหรือเปนการรายงานท่ีมีการวิเคราะหผลลัพธและมีขอเสนอแนะเพ่ือแกไขและปรับปรุง
พิจารณาความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินยุทธศาสตรดวย  

  
  
  
๓๐. กรมของทาน มีการรายงานในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตรดวยหรือไม หรือรายงาน

เม่ือสิ้นสุดภารกิจ  
  
  
  
๓๑. ยุทธศาสตร/โครงการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับนโยบายการทูตเพ่ือประชาชนนั้น  การรายงานผล

การปฏิบัติงานไดมีการสอบถามความเห็นหรือการประเมินผลจากผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ครบถวนหรือไม   

  
  
  
๓๒. การรายงานผลลัพธการดําเนินการยุทธศาสตร/โครงการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับนโยบายการทูต

เพ่ือประชาชนนั้น ไดมีการเผยแพรรายงานตอสาธารณชนหรือไม หากไม ทานเห็นวา ควร
พิจารณาท่ีจะเผยแพรหรือไม  

  
  
  
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
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