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การศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับรับผิดชอบดูแลภารกิจ
ดานโลจิสติกสของงานประชุมและการจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ” นี้ มีท่ีมาจากการท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศมีภารกิจการเปนเจาภาพจัดการประชุมท้ังการประชุมระหวางประเทศ การประชุม
ระหวางหนวยงานในประเทศ และการประชุมระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเปนจํานวนมาก และ
มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต ภารกิจงานโลจิสติกสสําหรับการจัดประชุมจําตองอาศัยเวลา
และการทุมเททรัพยากร และมีความทาทายในการปฏิบัติงานใหราบรื่น โดยอาศัยการเตรียมการอยาง
ดีและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศมีจํานวน
จํากัด  

รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของแนวทางเลือกตางๆ 
ในการบริหารจัดการงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเล้ียง และการจัดงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และหาขอสรุปทางเลือกท่ีเหมาะสม ผานการสํารวจความเห็น การสัมภาษณ
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และการสังเกตแบบมีสวนรวม 

รายงานการศึกษามีขอสรุปวา ควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะออกจากผูรับผิดชอบงาน
ดานโลจิสติกสของการจัดการประชุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานและชวยใหหนวยงานเจาของเรื่อง
สามารถทุมเทเวลาและทรัพยากรกับงานสารัตถะไดมากข้ึน โดยผลการศึกษาช้ีวา สํานักงาน
เลขานุการกรมเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเปนผูรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมของกรม และอาจพัฒนาตอไปเปนการจัดต้ังหนวยงานใหมเพื่อรับผิดชอบภารกิจการ
ประชุมของท้ังกระทรวง  

สําหรับการจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุมท้ังหมดของ
กระทรวงนั้น รายงานการศึกษาไดเสนอแนะใหเริ่มจัดต้ังในรูปแบบของ “กลุมงานภารกิจการประชุม” 
อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง และไดเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจ 
โครงสรางการบริหาร อัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และการบริหารงบประมาณของกลุมงาน
ภารกิจการประชุม โดยคํานึงวา การดําเนินงานของกลุมงานภารกิจการประชุมควรมีคุณภาพ
มาตรฐานอยางนอยเทียบเทากับท่ีกรมดําเนินการเอง ดังนั้น กระทรวงควรบริหารทรัพยากรท้ัง
งบประมาณและบุคลากรใหหนวยงานนี้อยางเหมาะสมเพียงพอ และควรมีมาตรการจูงใจเพื่อจะดึงดูด
บุคลากรใหมารวมปฏิบัติงานในกลุมงานภารกิจการประชุม เชน การวางเสนทางการเติบโตในสายงาน 
ความยืดหยุนในแงคาตอบแทนสําหรับลูกจางช่ัวคราว  

กลุมงานภารกิจการประชุมควรประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานเจาของเรื่องและกรม
พิธีการทูต เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสเปนไปอยางเหมาะสมตามความตองการของหนวยงาน
เจาของเรื่อง โดยท่ีหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูรับบริการ จึงควรเปนผูกํากับดูแลงบประมาณและเปน
ผูตัดสินใจท่ีจะเลือกใชบริการตางๆ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ในแตละป กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพงานประชุมระหวางประเทศท่ีสําคัญไมตํ่ากวา 
30–40 การประชุม (ตัวอยางรายช่ือการประชุมระหวางประเทศและการจัดงานตางๆ ระหวางเดือน
มกราคม 2555–เมษายน 2558 ปรากฏตามตารางท่ี 1) นอกจากนี้ ยังมีการประชุมในประเทศอีกเปน
จํานวนมาก เชน การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมระหวางประเทศ การประชุมระหวาง
หนวยงานในประเทศ และการประชุมระหวางหนวยงานภายในกระทรวง  

หนวยงานตางๆ ภายในกระทรวงการตางประเทศตองรับภาระการจัดประชุมดังกลาว 
รวมถึงการจัดเล้ียง การจัดนิทรรศการ และจัดงานแสดงตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของหนวยงานเจาภาพจะครอบคลุมงานท้ังดานสารัตถะ และดานพิธีการและอํานวยการ (ซึ่งจะรวม
เรียกวางาน logistics หรือโลจิสติกส)  

ภารกิจในการเตรียมการโลจิสติกสสําหรับการจัดประชุมตางๆ เปนภารกิจท่ีมีลักษณะเปน
งานประจํา (routine) ซึ่งอาศัยเวลาและทรัพยากรมากมาย และมีความทาทายในการปฏิบัติงานให
ราบรื่น โดยตองอาศัยการเตรียมการอยางดีและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีความพรอม 
ในการรองรับการเขารวมประชุมของบุคคลสําคัญ ซึ่งรวมถึงการตอนรับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของ (และในบางกรณี อาจรวมถึงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศท่ีเกี่ยวของ) ท้ังดานอาหาร 
สถานท่ีพัก สถานท่ีประชุม การเดินทาง ระบบโสตทัศนูปกรณ ฯลฯ ในขณะท่ีบุคลากรของกระทรวง
การตางประเทศมีจํานวนจํากัด 0

1 จึงสงผลใหประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานสารัตถะ อาทิ 
การศึกษาวิเคราะห การรวบรวมขอมูลดานสารัตถะ การจัดเตรียมประเด็น การนําเสนอประเด็นหรือ
ผลักดันความคิดริเริ่มใหมๆ ตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมลดลง 
 
ตารางท่ี 1  ตัวอยางการประชุมสําคัญท่ีกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพหรือเจาภาพรวม 
 

ป ประเภท / ช่ือการประชุม / กําหนดประชุม 
2555 1. การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกวาดวยเอเชียตะวันออก (31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน)  

2. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน  
(22 มิถุนายน)  

 

                                                 
1
 กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการท้ังหมดจํานวน 1,600 คน ปฏิบัติงานในประเทศ 999 คน และประจําการ

ในตางประเทศ 601 คน (ขอมูล ณ ธันวาคม 2557) 
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ป ประเภท / ช่ือการประชุม / กําหนดประชุม 
3. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย -นิวซีแลนด  

(16 กรกฎาคม)  
4. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ (6 สิงหาคม)  
5. วันอาเซียน (8 สิงหาคม)  
6. การประชุมเจาหนาท่ีกงสุลท่ัวโลก (21–24 สิงหาคม)  
7. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมระดับสูงวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-บาหเรน  

(30 พฤศจิกายน)  
8. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนารวมสําหรับพื้นท่ี

ชายแดนไทย-มาเลเซีย (14–15 ธันวาคม)  
9. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาด วยความรวมมือทวิภาคีไทย -มาเลเซีย  

(14–15 ธันวาคม)  
10. การประชุมคณะกรรมาธิการร วมว าด วยความรวมมือทวิภาคีไทย -กัมพูชา  

(25–26 ธันวาคม)   
2556 1. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย (7 มกราคม)  

2. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว  (31 มีนาคม–3 
เมษายน)  

3. การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสเกี่ยวกับขอริเริ่มไทยตอแอฟริกา (16 พฤษภาคม)  
4. การประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (19–20 พฤษภาคม)  
5. การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตรไทย-สหราชอาณาจักร (20 พฤษภาคม)  
6. ประชุมหารือดานการเมืองไทย-ฟนแลนด (3 มิถุนายน)  
7. การประชุมเจาหนาท่ีกงสุลท่ัวโลก (24–27 มิถุนายน)  
8. การประชุมระดับสูงในโอกาสครบรอบ 10 ป ความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร

อาเซียน-จีน (2 สิงหาคม)  
9. การประชุมเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศรัฐอาวอาหรับ (5 สิงหาคม)  
10. วันอาเซียน (8 สิงหาคม)  
11. การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย–ลาว (15 สิงหาคม)  
12. การประชุมคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย-เมียนมาร (25–27 กันยายน)  
13. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย   

(14 พฤศจิกายน)  
14. การประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law, Justice and 

Security for Post- 2015 Development Agenda (15 พฤศจิกายน)  
15. การประชุมทางวิชาการ หัวขอ Symposium: Towards Realization of the 

ASEAN Connectivity Plus: Moving Forward with ASEAN-India Connectivity 
(27 พฤศจิกายน)   
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ป ประเภท / ช่ือการประชุม / กําหนดประชุม 
2557  1. การประชุมหารือดานการเมืองไทย-อารเจนตินา (21 มีนาคม)  

2. การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน-จีน วาดวยการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการ
ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (21–22 เมษายน และ 26–29 ตุลาคม)  

3. การประชุมเวทีหารือดานการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงเอเชีย-แปซิฟก (19–21 พฤษภาคม)  
4. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ 22 แหง (11 มิถุนายน)  
5. การประชุมคณะกรรมการเจาหนาท่ีอาวุโสกรอบสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย  

(19–20 มิถุนายน)  
6. การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสกระทรวงการตางประเทศไทย-แอฟริกาใต  

(24 มิถุนายน)  
7. ประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติครั้งท่ี 6  

(22–26 มิถุนายน)  
8. การประชุมหารือดานการเมืองไทย-ศรีลังกา (30 มิถุนายน)  
9. การประชุมในกรอบเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา  

(19–22 สิงหาคม)  
10. การประชุม Thailand–Pacific Island Countries Forum (9–10 ตุลาคม)  
11. งานสานเสวนาปฏิรูป ‘On the Path to Reform’ (3 ธันวาคม)  
12. งาน Forbes Asia’s Best under a Billion Award Ceremony 2014  

(8–10 ธันวาคม)  
13. การประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

(19–20 ธันวาคม)  
14. การประชุมเวทีลุมน้ําโขงเขียวขจี (25 ธันวาคม)  
15. งานรําลึกครบรอบ 10 ป เหตุการณธรณีพิ บัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย  

(26–27 ธันวาคม)   
2558 1. การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสไทย-ตุรกี ครั้งท่ี 3 (23 กุมภาพันธ)  

2. นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ ไทย-สหราชอาณาจักร (7 มีนาคม)  
3. พิธีลงนามความตกลงไทยกับเบลารุสวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือ

หนังสือเดินทางทูตและราชการ (12 มีนาคม)  
4. งานฉลองครบรอบ 40 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย–ไอรแลนด  (17 มีนาคม)  
5. การประชุม Asia-Europe Meeting (ASEM) Symposium on the Future 

Direction of ASEM (30 มีนาคม)  
6. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญท่ัวโลก ประจําป 2558 (28 เมษายน–1 พฤษภาคม)  
7. พิธีเปดโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม (New Colombo Plan) (8 พฤษภาคม)  
8. งาน ASEAN Festival (8 พฤษภาคม)  
9. การประชุมระดับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ East–West 

Economic Corridor ครั้งท่ี 3 (19 พฤษภาคม) 
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ท่ีผานมา หากไทยรับเปนเจาภาพการประชุมระหวางประเทศท่ีมีผูเขารวมประชุมจํานวนมาก 
หรือมีการประชุมหลากหลายสาขาและหลายระดับตลอดท้ังป กระทรวงการตางประเทศเคยใชวิธี
จัดต้ังคณะทํางาน (task force) เพื่ออํานวยการจัดการประชุม เชน การเปนเจาภาพจัดการประชุม
เอเปคเมื่อป 2546 ซึ่งมีการประชุมหลากหลายสาขาและหลายระดับตลอดท้ังป กอนท่ีจะไปถึงการ
ประชุมสุดยอดในชวงปลายปนั้น กระทรวงการตางประเทศไดจัดต้ังคณะทํางานดานสารัตถะและ
คณะทํางานดานโลจิสติกส โดยมอบหมายเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงเปนหัวหนาคณะทํางาน
ดานโลจิสติกสของการประชุมในกรอบเอเปคตลอดท้ังป หรือการเปนเจาภาพจัดการประชุมอาเซียน
เมื่อป 2552 ซึ่งกรมอาเซียนไดต้ังคณะทํางานดานสารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกสโดย
มอบหมายใหรองอธิบดี 2 ทานของกรมอาเซียนเปนหัวหนาคณะทํางานแตละคณะ นอกจากนี้ ในการ
จัดการประชุมสําคัญๆ หนวยงานราชการรวมท้ังหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน ก็
จะใชวิธีการจัดจางบริษัทเอกชนท่ีรับจัดงาน (event organizer) มาชวยแบงเบาภาระงานหรือ
สนับสนุนภารกิจบางสวน ตามธรรมเนียมปฏิบัติปรกติ กรมกองหรือสํานักท่ีเปนหนวยงานเจาของ
เรื่องจะเปนผูรับผิดชอบดานโลจิสติกสของการจัดการประชุม โดยรายละเอียดของการแบงงานและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเตรียมการโลจิสติกสของการจัดประชุมอาจแตกตางกันไป  

ธีรภัทร  มงคลนาวิน (2556) ไดกลาวถึงงานดานพิธีการสําหรับการจัดประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญท่ัวโลกในป 2555 (ระหวางวันท่ี 3–8 สิงหาคม 2555) ซึ่งสํานักนโยบาย
และแผนเปนผูประสานงานดานโลจิสติกส และไดอาศัยความรวมมือจากสํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินในการจัดเตรียมสถานท่ีประชุม กรมพิธีการทูตในการเตรียมแผนการถวายการตอนรับ 
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา 1

2 และการตอนรับคณะของนายกรัฐมนตรี และใชการ 
outsource จัดจางบริษัทเอกชนมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานบางสวน เชน การจัดระบบ
โสตทัศนูปกรณ การถายภาพหมู  

สําหรับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญท่ัวโลกในป 2558 (ระหวางวันท่ี 28 
เมษายน–1 พฤษภาคม 2558) นั้น สํานักนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบและใชบุคลากรของสํานัก
ดําเนินการเตรียมงานและประสานงานเอง ตลอดจนกํากับดูแลการจัดจางบริษัทเอกชนท่ีมาชวย
สนับสนุนการดําเนินงานในสวนของการจัดสถานท่ีประชุม เวทีถายรูป และการจัดระบบ
โสตทัศนูปกรณ และอาศัยคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ เชน กรมพิธีการทูต ในการจัดผังท่ีนั่งสําหรับหอง
ประชุมและงานเล้ียงรับรอง  

เมื่อตนป 2558 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ ไดมีแนวคิดเบ้ืองตนท่ี
จะเสนอจัดต้ังหนวยงานสําหรับการจัดงานและการประชุมใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
เปนเจาภาพจัดการประชุมขนาดใหญ ดวยเห็นวา จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ เนื่องจากภารกิจสวนใหญของการดําเนินงานดานโลจิสติกส
ของการจัดประชุมนั้น ตองอาศัยประสบการณ ขอมูลเดิม และเครือขาย (network) จึงจะทําใหงานมี
ความคลองตัวและประหยัดเวลาในการทํางานไดมากข้ึน ซึ่งการท่ีหนวยงานเดียวจะปฏิบัติงานโลจิสติกส

                                                 
2
 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา ทรงเขารวมประชุมในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ 

วาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแหงสหประชาชาติ 
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ดังกลาว จะสามารถอาศัยประโยชนจากสัมพันธภาพท่ีตอเนื่องในการประสานงานและการเจรจา
ตอรอง ประกอบกับมีความเช่ียวชาญดานกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดซื้อจัดจาง ระเบียบคลัง 
และการเบิกจายสําหรับการจัดเล้ียงและการจัดประชุม นอกจากนี้ นาจะชวยแบงเบาภาระงานโลจิสติกส
การจัดประชุมจากทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และการบูรณาการศูนยการบริการและอํานวยการจัด
ประชุมมาอยูท่ีหนวยงานเดียว จะชวยประหยัดงบประมาณและเวลา ซึ่งนาจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

อยางไรก็ดี ปจจุบัน กรมกองตางๆ ยังคงตองรับผิดชอบและมีภาระงานดานโลจิสติกสอยู
อยางมาก ประกอบกับยังเปนท่ีถกเถียงกันอยูวา มีความเหมาะสมและคุมคาหรือไมท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศจะจัดต้ังหนวยงานใหมเพื่อดูแลการจัดงานและการประชุม จะสามารถลดภาระงานของ
หนวยงานเจาของเรื่องไดจริงหรือไม หรือควรใชทางเลือกอื่นๆ เชน การจัดต้ังคณะทํางานเปนกรณีไป 
(ad hoc) หรือควรจะขยายภารกิจของหนวยงานใดหนึ่งในกระทรวงการตางประเทศใหครอบคลุม
ภารกิจดังกลาวโดยมิตองจัดต้ังหนวยงานเพิ่ม 

 
1.2  คําถามการศึกษา 

จากขอพิจารณาท่ีกลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสูคําถามในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ดังนี้  
1.2.1  ในมุมมองของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เห็นวา รูปแบบใดเหมาะสม

สําหรับการรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของงานประชุมและการจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดย
เปรียบเทียบทางเลือกในรูปแบบตางๆ สําหรับการดําเนินภารกิจดังกลาว  

1.2.2  หากเห็นเหมาะสมท่ีกระทรวงการตางประเทศควรจะจัดต้ังหนวยงานสําหรับ
รับผิดชอบดานโลจิสติกสของการจัดงานและการประชุม หนวยงานดังกลาวควรจะมีขอบเขตภารกิจท่ี
ครอบคลุมอะไรบาง โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน ตลอดจนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ ควรเปนอยางไร  

เพื่อขยายความคําวา “ทางเลือกในรูปแบบตางๆ” ในขอ 1.2.1 ผูเขียนกําหนดใหทางเลือก
ในการดําเนินภารกิจกํากับดูแลและอํานวยการดานโลจิสติกสของการจัดการประชุมและงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ อาจมีไดดังนี้  

1) กรมกองตางๆ ดําเนินงานเอง ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติโดยท่ัวไปในปจจุบัน ท่ีกรมเจาของเรื่อง
จะเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม ตลอดจนการจัดเล้ียงและจัดงานตางๆ ท่ีอยูภายใต
กรอบงานของหนวยงานตน โดยแตละกรมดําเนินการในหลายรูปแบบแตกตางกันไป เชน 

(1) ระดับกองดูแลการจัดการประชุมเองท้ังหมด  
(2) มอบหมายใหเลขานุการกรมดูแลงานโลจิสติกสของการประชุม สวนกองเจาของเรื่อง

เปนผูรับผิดชอบงานดานสารัตถะ  
2) การขยายขอบเขตงานของกรมพิธีการทูต โดยอาจพิจารณาใหงานของกองรับรอง

ครอบคลุมการอํานวยการจัดการประชุมและ event ตางๆ ดวย 
อนึ่ง กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 

2545 ระบุวา กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน
และประเพณีปฏิบัติทางการทูต การใหการรับรองการเยือนของแขกสําคัญตางประเทศในทุกระดับ 
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และการกํากับดูแลเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตเพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอคนไทยและ
ประเทศไทย พรอมท้ังไดระบุอํานาจหนาท่ีของกองรับรองซึ่งอยูภายใตกรอบภารกิจดังกลาวไวดังนี้ 

(1) เตรียมการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังฝายไทยและตางประเทศ
ในการใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยใน
ระดับพระราชวงศ ประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีตางประเทศ เจาหนาท่ีท่ีมารวมประชุมระหวาง
ประเทศ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ 

(2) อํานวยความสะดวกตางๆ ตามท่ีไดรับการรองขอจากคณะทูตตางประเทศแกบุคคล
ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเปนการสวนตัว หรือแวะผานประเทศไทย 

(3) รับผิดชอบในการจัดงานเล้ียงทางการทูตท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือเจาหนาท่ีระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ  

(4) ใหความรวมมือในดานการเล้ียงรับรองทางการทูตแกหนวยงานตางๆ ในกระทรวง
และภายนอกกระทรวง ตามท่ีไดรับการรองขอความรวมมือ 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

3) การขยายขอบเขตงานของกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหครอบคลุมการ
อํานวยการจัดการประชุม รวมถึงการจัดเล้ียงและจัดงานตางๆ อนึ่ง อํานาจหนาท่ีของกองกลางใน
ปจจุบัน ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
การตางประเทศ พ.ศ. 2550 ไมไดครอบคลุมหรือมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจการรับรองแขก
ตางประเทศ การจัดประชุม หรือการจัดงานเล้ียงรับรอง ไปมากกวา “ควบคุมและดําเนินการตางๆ 
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นท่ีของกระทรวง” และ “บริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ”  

4) การขยายขอบเขตงานของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน สํานักงานปลัดกระทรวง ให
ครอบคลุมการอํานวยการจัดการประชุม รวมถึงการจัดเล้ียงและจัดงานตางๆ ในปจจุบัน สํานักจัดหาฯ  
ไดจัดจางบริษัทเอกชนดูแลอาคารสถานท่ีของกระทรวงฯ รวมถึงการจัดสถานท่ีสําหรับใชเปนหอง
ประชุมหรือใชในงานจัดเล้ียงดวย แมวาอํานาจหนาท่ีของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ตามท่ี
ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 
2550 ไมไดครอบคลุมหรือมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจการประชุมหรือการรับรองแขกตางประเทศ 

5) การจัดต้ังคณะทํางาน (task force) เพื่ออํานวยการจัดการประชุม ซึ่งเปนแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีพิเศษสําหรับการประชุมท่ีมีผูเขารวมประชุมจํานวนมากเปนพิเศษ หรือมีการประชุม
หลากหลายสาขา หรือหลายระดับภายใตกรอบการประชุมดังกลาว โดยอาจต้ังเปนคณะทํางานดาน
สารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกส และอาศัยการระดมขาราชการท่ีมีความสามารถมารวมอยูใน
คณะทํางานดังกลาว ซึ่งเรียกขานอยางเปนท่ีเขาใจกันเองภายในกระทรวงการตางประเทศวา 
Hollywood model  

6) การจัดจางบริษัทเอกชนท่ีมีความชํานาญดานการจัดงานแสดงตางๆ หรือท่ีเรียกกันวา
บริษัท organizer วิธีนี้เปนวิธีท่ีใชกันอยางแพรหลายมากข้ึนในชวง 5–10 ปท่ีผานมา เนื่องจาก
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สอดคลองกับแนวคิดการบริหารท่ีใชวิธีการจางบุคคลภายนอก (outsource) เพื่อลดภาระงานของ
ขาราชการ ซึ่งวิธีการนี้เปนการดําเนินงานท่ีสามารถใชเปนกลไกเสริมกับแนวทางดําเนินการในขออื่นๆ 
ไดดวย  

7) การจัดต้ังหนวยงานเฉพาะเพื่อกํากับดูแลและอํานวยการภารกิจโลจิสติกสสําหรับการ
จัดงานและการประชุม ซึ่งเปนแนวทางเลือกท่ีรายงานการศึกษาฉบับนี้จะขอนําเสนอ ท้ังนี้ อาจ
พิจารณานําแนวทางดังกลาวนี้ไปผนวกเปนสวนหนึ่งของขอ (2) ขอ (3) หรือขอ (4) ได กลาวคือ 
พิจารณาใหหนวยงานเฉพาะท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหมนี้เปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง 
หรืออยูภายใตการกํากับดูแลของกรมพิธี สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน หรือกองกลาง ซึ่งจะได
ศึกษาวิเคราะหและนําเสนอตอไป 

 
1.3  วัตถุประสงคการศึกษา 

1.3.1  เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของแนวทางเลือกตางๆ ในการบริหารจัดการงานโลจิสติกส
ของการจัดการประชุม ผานการสํารวจความเห็นของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ  

1.3.2  เพื่อหาขอสรุปทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม  

1.3.3  เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานใหมท่ีจะรองรับภาระงานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม (ขอบเขตภารกิจ โครงสรางการบริหาร อัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และ
งบประมาณ) 

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา  

1.4.1 ประชากรเปาหมายหรือกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสําหรับการตอบแบบสอบถาม ไดแก ขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศในปจจุบันท้ังผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการในประเทศไทยและตางประเทศ สวนกลุมตัวอยาง
สําหรับการสัมภาษณ จะเลือกสอบถามผูท่ีมีประสบการณในดานการจัดการประชุมและงานแสดง
ตางๆ โดยอาจจะเปนผูปฏิบัติหรือผูบริหารก็ได 

1.4.2 ขอบเขตของขอพิจารณา 
จะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะทางเลือกท่ีนําเสนอในขอ 1.2 เทานั้น 

1.4.2 ขอบเขตของขอเสนอแนะ 
สําหรับโครงสรางของหนวยงานใหมท่ีจะรองรับภาระงานโลจิสติกสของการจัด

ประชุม การศึกษานี้จะจัดทําขอเสนอแนะในสวนของขอบเขตภารกิจ โครงสรางการบริหาร 
อัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และการบริหารงบประมาณ 

 
1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใชท้ังวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive analysis) และ
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 

1) สําหรับการวิเคราะหรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบริหารจัดการดานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม งานเล้ียงรับรอง และการจัดงานแสดงตางๆ จะใชเทคนิคการวิเคราะหโครงการ 
ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT analysis) เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และส่ิงทาทายของแนวทางท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน และทางเลือกตางๆ ตามท่ีปรากฏในขอ 
1.2 และ TOWS matrix สําหรับหาทางเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมในการดําเนินการเรื่องนี้ของ
กระทรวงการตางประเทศ  

2) สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานสําหรับการจัดงานและ
การประชุมนั้น จะใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนาเปนหลัก โดยประมวลจากขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ 

1.5.2 เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
จะใชการ สัมภาษณ  แบบสอบถามสํารวจความเห็น (google on-line 

questionnaire ผานทาง link บน gmail website) ประกอบกับประสบการณการเปนผูสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม (participatory observation) เพื่อนําความเห็นในแงมุมตางๆ จากผูท่ีมีประสบการณ
ในฐานะผูปฏิบัติและ/หรือผูบริหารในดานการจัดการประชุมมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห
ทางเลือกและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาองคการ  

1) การสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีมีประสบการณในฐานะผูปฏิบัติและ/หรือผูบริหาร
ในดานการจัดการประชุม จํานวน 5–6 ทาน (แลวแตความเปนไปไดในการนัดหมาย) อาทิ ผูบริหาร
กระทรวง อดีตผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ผูบริหารและ/หรือเจาหนาท่ีกรม กอง และสํานัก
ตางๆ ตลอดจนผูท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะสําหรับปฏิบัติงานดานโลจิสติกส
ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหทราบทัศนคติ แนวคิดตอการบริหารและอํานวยการจัดประชุม 
และมุมมองตอทางเลือกตางๆ ในการบริหารการจัดประชุมและการจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

2) การสํารวจความเห็นของข าราชการกระทรวงการต างประเทศผาน
แบบสอบถาม เพื่อใหทราบความประสงคในการบริหารจัดการการจัดประชุม แนวคิดตอการบริหาร
และอํานวยการจัดประชุม รายละเอียดความตองการ มุมมองตอทางเลือกตางๆ ในการบริหารการจัด
ประชุมและการจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาเพื่อ
รองรับงานโลจิสติกสของการจัดประชุมและงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานดังกลาว  

3) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation) หมายถึง ผูสังเกต 
(ในท่ีนี้ คือ ตัวผูเขียนเอง) ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการประชุม ซึ่งความเห็นของผูเขียนจะ
ชวยสงเสริมความเขาใจในเนื้อหา ไดขอมูลรายละเอียดท่ีถูกตองและชัดเจนข้ึน เพราะนาจะใหขอมูล
บางอยางเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันได ท้ังในทางสนับสนุนและขัดแยง 2

3 อยางไรก็ดี ผูสังเกตจะตองเพิ่ม
ความระมัดระวังในการวิเคราะหไมใหเกิดความลําเอียง 

                                                 
3
 ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา “พ้ืนฐาน

การวิจัยการศึกษา” [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.elearning.msu.ac.th. 
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1.6  ขอจํากัดในการทําวิจัย 

แบบสํารวจความเห็นท่ีไดจัดทําข้ึนในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ อาทิ ขาดการปูพื้น
ความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการจะสอบถาม (เชน ไมไดใสรายละเอียดอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ) ระบุขอดี ขอเสีย โอกาส และส่ิงทาทายของแตละ
ทางเลือกไมครอบคลุมทุกมิติ เปนตนแบบสํารวจความเห็นท่ีไดจัดทําข้ึนในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลาย
ประการ อาทิ ขาดการปูพื้นความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการจะสอบถาม (เชน ไมไดใส
รายละเอียดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ) ระบุขอดี ขอเสีย โอกาส 
และส่ิงทาทายของแตละทางเลือกไมครอบคลุมทุกมิติ เปนตน 

 
1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.7.1  ผลของรายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนในการช้ีใหเห็นวา แนวคิดการ
จัดต้ังหนวยงานเฉพาะสําหรับดูแลภารกิจงานประชุม การจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ นั้น จะสามารถ
เปนแนวทางเลือกใหแกกระทรวงการตางประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทํางานได
หรือไม รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมสําหรับการรับผิดชอบภารกิจดังกลาว 

1.7.2  ขอเสนอแนะประกอบการตัดสินใจกําหนดขอบเขตภารกิจท่ีเหมาะสม โครงสราง
การบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และงบประมาณในการบริหารจัดการของหนวยงาน
สําหรับการจัดประชุมและงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 
 
 
 
 
 

 



 

  
บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 
2.1 ทฤษฎีองคการ 

ทฤษฏีองคการสามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญ ไดแก ทฤษฎีสมัยด้ังเดิม (Classical 
organization theory) ทฤษฎีองคการสมัยด้ังเดิมแบบใหม (Neo-classical organization theory) 
ทฤษฎีองคการสมัยใหม (Modern organization theory) ทฤษฎีองคการสมัยใหมแบบใหม (Neo-
modernist organization theory) และทฤษฎีองคการแบบหลังสมัยใหม (Post-modern 
organization theory) 

2.1.1  ทฤษฎีองคการแบบด้ังเดิม3

4 
ถือวา “คน” เปนเพียงเครื่องมือท่ีทําใหองคการไปสูความสําเร็จ และการใหเงิน

หรือคาตอบแทนทางวัตถุถือเปนการจูงใจ และการใหเงินตองจายตามปริมาณงาน นอกจากนี้ จะมี
การแบงองคการแบบเปนทางการ ซึ่งเนนการแบงงานกันทําคนละสวน มีการแบงสายงาน และการ
มอบอํานาจอยางมีระบบ 

นักคิดของทฤษฎีองคการแบบด้ังเดิม 4

5 อาทิ Max Weber สรางทฤษฎีระบบ
ราชการ และ Frederic Taylor สรางรูปแบบการบริหารท่ีใชการจัดการทางวิทยาศาสตร  

ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy Theory)6 หรือการจัดโครงสรางองคการท่ีมี
การกําหนดงาน (task) อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (authority) และความสัมพันธในการรายงาน 
(reporting relationship) อยางเปนทางการ ประกอบดวย 6 สวนสําคัญ ไดแก การแบงงานกันทํา
อยางชัดเจน มีสายการบังคับบัญชา มีกฎระเบียบ มีบุคลากรฝายบริหาร มีความสัมพันธกันอยางเปน
ทางการ (impersonal) และมีการพิจารณาความดีความชอบ  

2.1.2 ทฤษฎีองคการด้ังเดิมแบบใหม  
บางทีเรียกวา สมัยมนุษยสัมพันธ (Human Relations) หันมาใหความสนใจแกคน

มากข้ึน และยอมรับวาบุคคลและหนวยงานตางๆ ในองคการยอมมีความขัดแยงกันและวิธีการแกไข
นั้นควรใชวิธีประชุมปรึกษาหารือกันและตองใชการส่ือสารท่ีดี พรอมท้ังมองวา คนยอมตองการ
แรงจูงใจในรูปแบบอื่นมากกวาส่ิงตอบแทนทางวัตถุ เชน การมีสวนรวมของสมาชิกในองคการและ
การเปนผูนํา รวมถึงมนุษยสัมพันธ และการผลัดเปล่ียนกันทํางานเพื่อจะไดพัฒนาทักษะการทํางาน
                                                 
4
 เจษฎา  เมยประโคน, ทฤษฏีการจัดองคการ (Organization Theory) [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

chetsada.wordpress.com. 
5
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ, บทท่ี 5 การจัดองคการ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

www.panithatyai.ac.th. 
6
 CowboyManager, พฤติกรรมองคการ ตอนท่ี 38 แนวคิดเชิงทฤษฎีตอการจัดโครงสรางองคการ [ออนไลน], 29 

พฤศจิกายน 2554, แหลงท่ีมา: cowboymanager.blogspot.com. 
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หลายดาน นอกจากนี้ ทฤษฎีองคการแบบกึ่งประเพณีนิยมนี้ใหความสําคัญกับเปาหมายมากกวา
วิธีการ จึงเสนอใหผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับเปาหมายขององคการมีอํานาจมากกวาผูควบคุมอํานาจ
เกี่ยวกับวิธีการ ตัวอยางเชน คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการควบคุมนักวิชาการและชางเทคนิค
ขององคการ  

2.1.3  ทฤษฎีองคการสมัยใหม  
ผสมผสานแนวคิดสองทฤษฎีแรก เชน ใชขอมูลท่ีศึกษาในระบบยอย (เชน 

พฤติกรรมมนุษย) มาอธิบายระบบใหญ (ระบบท่ีเปนโครงสรางท้ังหมดตามแบบทฤษฎีประเพณีนิยม) 
และนํามาประกอบการตัดสินใจวางตัวบุคคลในองคการ ทฤษฎีองคการสมัยใหมยอมรับวา ความ
ขัดแยงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได แตเปนส่ิงท่ีดีท่ีทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน เปนตน 

องคการสมัยใหม (modern organization) ตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ มีการจัดการแบบพลวัตรและยืดหยุนใน
การปฏิบัติ 6

7 ซึ่งในกระบวนการจัดการ (management process) จะตองมีการจัดวางโครงสราง
องคการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนท่ีไดวางไว  

ทฤษฎีการจัดองคการตามสถานการณและกรณี (Contingency Approach) เปน
หนึ่งในทฤษฎีองคการสมัยใหม7 8 แนวคิดตามทฤษฎีนี้เห็นวา8

9 ไมมีแนวทางการจัดโครงสรางองคการใด
ท่ีจะเหมาะสมกับองคการทุกประเภท ดังนั้น ทางเลือกสําหรับการจัดโครงสรางองคการจึงแตกตาง
หลากหลาย เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (รวมถึงตามความตองการ
ของสมาชิกในองคการดวย) เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ  

การศึกษาพฤติกรรมองคการจะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบริหารท่ีอยูเหนือข้ึนไปและบุคคลอื่นท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายขององคการ และ
นําไปสูการวางแผน การจัดองคการและควบคุมใหองคการมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค สามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายขององคการ 
และทําใหองคการประสบความสําเร็จได  

2.1.4  ทฤษฎีองคการสมัยใหมแบบใหม (Neo-modernist organization theory)  
ไมคอยไดมีการกลาวถึงทฤษฎีนี้ในตําราตางๆ มากนัก ทฤษฎีองคการแบบ Neo-

modernist นี้ มองคนเปนศูนยกลางขององคการ นําแนวคิดและวิธีการดานสังคมศาสตรมาใชกับการ
บริหารและความเปนผูนําในองคการ โดยมีแนวคิดสองแนวคิดหลักภายใตทฤษฎีนี้ กลาวคือ (1) 
แนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ (human relations approach) ซึ่งเห็นวาองคการตองการความเปนผูนํา
และการบริหารจัดการ with a human face เพื่อท่ีจะสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีสุดสําหรับคนในองคการ 
และ (2) แนวคิดแบบประชาธิปไตย (democratic approach)10 
                                                 
7
 เสกสิน  ศรีวัฒนานุกูลกิจ, ทฤษฎีองคการและการจัดการ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 202.28.25.19/mpa12cmu/ 

tmp/Data2553-Term012/อ.เสก/ทฤษฏีองคการ..doc. 
8
 เจษฎา  เมยประโคน, เรื่องเดียวกัน. 

9
 CowboyManager, เรื่องเดียวกัน. 

10
 John McAulay, Joanne Duberley and Phil Johnson [Online], 2007, Available from: 

www.nimarket.ir. 
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2.1.5  ทฤษฎีองคการแบบหลังสมัยใหม  
ใหความสําคัญกับความยืดหยุน (flexibility) และการมีความเช่ียวชาญหลายดาน 

(multiskilling) ความสําคัญของงานท่ีใชความรู (knowledge work) ตามทฤษฎีนี้ ลําดับการบริหาร
ปกครอง (organizational hierarchies) จะหมดไป แตมีความแตกตางระหวางสายงานหลักกับสาย
งานรอง และมีความยืดหยุนในการใชพนักงาน 10

11 
William Bergquist (1993)1 1

12 มองวา องคการยุคหลังสมัยใหมมีขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง มีโครงสรางท่ีซับซอน ไรระเบียบ มีตัวแปรมากมายท้ังควบคุมไดและควบคุมไมได 1 2

13 แตสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ การบริหารจัดการ ไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ผูบริหารมักจะใชวิธีการแบบ
เฉพาะเรื่องเฉพาะเวลา (case-by-case basis) ใชระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือส่ือสารมากกวาท่ี
จะสัมพันธติดตอแบบเผชิญหนากันและกัน ปจจัยสําคัญคือ สารสนเทศ (information) และความ
เช่ียวชาญ (expertise)  

มีขอสังเกตวา ภาวะท่ีเกิดข้ึนจริงคือ การบริหารองคการในปจจุบันเปนการอยูรวมกัน
ของทฤษฎีองคการสมัยใหมกับทฤษฎีองคการหลังสมัยใหม และมีสวนผสมของแนวคิดองคการกอน
สมัยใหมดวย เนื่องจากเมื่อพิจารณาการบริหารองคการในสังคมอุตสาหกรรมจะพบวา เปนเรื่องยากท่ี
นักบริหารองคการในยุคหลังสมัยใหมจะพัฒนาองคการไปสูเปาหมายสูงสุดตามแนวคิดของนัก
องคการยุคหลังสมัยใหม13

14 
 

2.2  แนวคิดการบริหารจัดการองคการ 
ทฤษฎีองคการในสมัยปจจุบัน เห็นวา ควรจะใชวิธีการศึกษาวิเคราะหองคกรในเชิงระบบ 

(System Analysis) ซึ่งคํานึงถึงปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางและการจัดการ
องคกร โดยองคกรภายใตแนวคิดนี้ตองมีการปรับตัวตลอดเวลา (adaptative) เพราะปจจัยตางๆ จะมี
การเปล่ียนแปลงอยู เสมอ รูปแบบการจัดการและการปฏิบัติจึงควรมีความยืดหยุน สามารถ
ปรับเปล่ียนไดถาสถานการณแตกตางไป การทํางานจะเนนผลงาน และใหอิสระและความยืดหยุนใน
การทํางานท้ังเรื่องเวลาและสถานท่ี แตในขณะเดียวกัน พนักงานตองเพิ่มศักยภาพของตนเองท่ีจะ

                                                 
11

 John McAulay, Ibid. 
12

 W. Berquist, The postmodern organization: Mastering the art of irreversible change. San 
(Francisco: Jossey-Bass, 1993), อางถึงใน เรวัต แสงสุริยงค, "องคการ:  กอน-หลังสมัยใหม (Organization: 
Pre-Post Modern)," [ออนไลน], วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14, 21 (พฤษภาคม–สิงหาคม 
2559), แหลงท่ีมา: www.huso.buu.ac.th. 
13

 จิรพรรณ  นวลจันทร, ทฤษฎีองคกรและการตัดสินใจในองคกร [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://docs.google.com/ 
document/edit?id=1hulT559kF1iYF-opOuBx1-3cM-nZ24ncMMa2KouW2kA. 
14

 เรวัต แสงสุริยงค, "องคการ:  กอน-หลังสมัยใหม (Organization: Pre-Post Modern)," วารสารวิชาการ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14, 21 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2559), แหลงท่ีมา: www.huso.buu.ac.th. 



13 

เรียนรูและสามารถทํางานท่ีเกี่ยวของไดรอบดาน และมีการสับเปล่ียนหนาท่ีและกลุมงานอยูเปน
ประจํา14

15 
 

2.3  การจัดโครงสรางขององคการ15

16 
การจัดโครงสรางขององคการแบงได 5 ประเภท ไดแก โครงสรางตามหนาท่ีการงาน 

โครงสรางตามสายงานหลัก โครงสรางแบบคณะท่ีปรึกษา โครงสรางแบบคณะกรรมการบริหาร และ
โครงสรางองคการงานอนุกร (Auxiliary)  

ในขณะท่ี การจัดแผนกงานแบงได 5 ลักษณะ ไดแก 1) ตามหนาท่ี 2) ตามประเภท
ผลิตภัณฑ 3) ตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร 4) ตามกระบวนการผลิต และ 5) ตามลูกคา (หรือผูรับบริการ)  

งานศึกษาฉบับนี้ จะขอขยายความในสวนของการแบงโครงสรางองคการตามหนาท่ีการงาน 
(Functional organization structure) และการจัดแผนกงานตามลูกคา (Departmentation by 
customer)  

การแบงโครงสรางตามหนาท่ีการงาน หมายถึงโครงสรางท่ีแบงไปตามประเภทหรือหนาท่ี
การงานเพื่อแสดงใหเห็นวาในแตละแผนกมีหนาท่ีตองกระทําอะไรบาง กอใหเกิดการไดคนมี
ความสามารถทํางานในแผนกนั้นๆ และสามารถฝกบุคคลในแผนกใหมีความเช่ียวชาญในหนาท่ีของงาน
อยางลึกซึ้ง เมื่อทุกคนในแผนกมีความเช่ียวชาญในหนาท่ีชนิดเดียวกันยอมทําใหประสานงานกันไดงาย 
นอกจากนี้ จะเกิดความประหยัดในการบริหารงาน  

อยางไรก็ดี การจัดองคการรูปแบบนี้ มักเนนท่ีการรวมอํานาจไวท่ีจุดสูงท่ีสุด ไมมีการ
กระจายอํานาจในการบริหารลดหล่ันลงไป  

การจัดแผนกงานตามลูกคา เปนวิธีการจัดแผนกงานท่ีใหความสําคัญกับความตองการของ
ลูกคาหรือผูรับบริการ (ในท่ีนี้ คือ กรมกองหรือหนวยงานตางๆ ในกระทรวง) ซึ่งมีขอดีคือจะเปนการ
พัฒนาใหมีผูเช่ียวชาญและความชํานาญในการจัดบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา  

 
2.4  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT และ TOWS Analysis)  

Albert Humphrey ริเริ่มแนวคิด SWOT Analysis เพื่อใชเปนเครื่องมือการประเมิน
สถานการณสําหรับองคการหรือโครงการ โดยอาศัยการวิเคราะหจุดแข็ง (S–Strength) และจุดออน  
(W–Weakness) จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส (O -Opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม (T–Threat) จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางาน
ขององคการ 1 6

17 โดยเมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง–จุดออน โอกาส–อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัย

                                                 
15

 ระดมพล  ชวยขูชาติ, ทฤษฎีการจัดการองคกร [ออนไลน], 12 มิถุนายน 2556, แหลงท่ีมา: 
http://www.radompon.com/weblog/?page_id=197. 
16

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ, เรื่องเดียวกัน. 
17

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การวิเคราะหสวอต [ออนไลน], 6 มีนาคม 2558, แหลงท่ีมา: https://th.wikipedia.org/ 
wiki/การวิเคราะหสวอต. 



14 

ภายในและปจจัยภายนอกแลว จะนําขอมูลจุดแข็ง–จุดออน มาเปรียบเทียบกับโอกาส–อุปสรรคจาก
ภายนอก เพื่อพิจารณาวา องคการหรือโครงการควรดําเนินการอยางไร 17

18 
อยางไรก็ดี การวิเคราะหแบบ SWOT เปนการวิเคราะหท่ีใชตัวเองเปนศูนยกลาง กลาวคือ 

กําหนดกลยุทธจากจุดแข็งขององคกร ในขณะท่ี การใช TOWS matrix เปนการวิเคราะหโดยอาศัย
ความเห็นจากลูกคาหรือผูรับบริการ (ในท่ีนี้ คือ กรมกองตางๆ ในกระทรวง) แลวจึงนําความคาดหวัง
ของลูกคาหรือส่ิงท่ีลูกคาตองการมาวางแผนเปนกลยุทธ ซึ่งเช่ือกันวา นาจะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดดีกวา SWOT19 ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใชการวิเคราะห TOWS เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธใหกระทรวงการตางประเทศพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  

แนวทางการวิเคราะหโดยใช TOWS matrix อาศัยการระบุทางเลือกเชิงกลยุทธดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะหโดยใช TOWS matrix 
 

ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายใน 

โอกาส 
(O–Opportunity) 

สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม 
(T–Threats) 

จุดแข็ง (S–strength)  กลยุทธ SO อาศัยจุดแข็งเพื่อใช
ประโยชนจาก โอกาส หรือหา
ประโยชนจากจุดแข็งท่ีไดเปรียบ
เพื่อสรางเปนโอกาส 

กลยุทธ ST ใชประโยชนจากจุดแข็ง
เพื่อหลีกเล่ียงภัยคุกคามท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  

จุดออน (W–Weakness)  กลยุทธ WO ใชโอกาสในการชวย
ลดผลกระทบจากจุดออน 

กลยุทธ WT ลดผลกระทบของ
จุ ด อ อ น ภ า ย ใน แ ล ะ ห ลี ก เ ล่ี ย ง 
ภัยคุกคามจากภายนอก 

 
 
 

 

                                                 
18

 คณะทํางานเผยแพรสารสนเทศในระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การวิเคราะห SWOT 
(SWOT Analysis) [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload/การ
วิเคราะห SWOT.pdf. 
19

 อภิชา  ประกอบเสง, ความแตกตาง SWOT และ TOWS Analysis [ออนไลน], 12 สิงหาคม 2555, แหลงท่ีมา: 
https://www.gotoknow.org/posts/561449. 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ตาม Theory of Formal Organization ของ Chester I. Barnard20 ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับ
องคการ ไดแก การส่ือสาร ความเต็มใจในการใหบริการ และการมีจุดมุงหมายรวม ซึ่งผูเขียนนํามา
ปรับใชวา การจะจัดต้ังหนวยงานหรือการรวมศูนยภารกิจการจัดการประชุม งานเล้ียง และงานแสดง
ตางๆ ควรตองเปนจุดมุงหมายรวมขององคการท่ีจะตองการใหเกิดข้ึน ดังนั้น การจะดําเนินการ
ดังกลาวจึงควรสอบถามความเห็นของผูรับบริการ (ในท่ีนี้  คือ ขาราชการสังกัดกระทรวง 
การตางประเทศ) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และเพื่อใหการตัดสินใจของผูบริหาร
เปนไปอยางเหมาะสม และถือเปนอํานาจการตัดสินใจท่ีใชความเปนผูนํา (authority of leadership) 
มากกวาจะเปนอํานาจการตัดสินใจโดยอาศัยตําแหนง (authority of position) ท้ังนี้ การมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจจะชวยกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินภารกิจท่ีเกี่ยวของ  
 
3.1  ภาพรวมผลการสัมภาษณและการตอบแบบสํารวจความเห็น 

เพื่อลดผลกระทบจากขอจํากัดของแบบสํารวจความเห็น (ตามท่ีไดกลาวไวในขอ 1.5.2.2) 
การนําเสนอในลําดับตอไปจะอาศัยผลจากการสัมภาษณและประสบการณการเปนผูสังเกตการณแบบ
มีสวนรวมมาประกอบใชในการวิเคราะหเพิ่มเติมจากผลจากแบบสํารวจความเห็นดวย 

ในการกําหนดแนวคําถามสําหรับแบบสํารวจความเห็น พบวา (1) ควรตัดบางประเด็นออก
จากขอพิจารณาแนวทางเลือกตามท่ีผูศึกษาไดเสนอไวในหัวขอ 1.2 กลาวคือ การขยายขอบเขตของ
ภารกิจของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินและภารกิจของกองกลางใหครอบคลุมการจัดประชุมนั้น 
เนื่องจากภารกิจปจจุบันของท้ังสองหนวยงานไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจการจัดประชุม 
ยกเวนแตหากจะมีการจัดต้ังกลไกหรือหนวยงานใหมท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดประชุม ก็อาจเปน
ขอพิจารณาท่ีจะใหกลไกหรือหนวยงานใหมนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของสองหนวยงานนี้ได (2) 
แนวทางเลือก “การต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ” “การจัดจางบริษัทเอกชน” และ “การจัดต้ังหนวยงานใหม” 
สามารถเปนกลไกเสริมสําหรับประกอบการดําเนินการตามแนวทางเลือกอื่นๆ ได  

มีขาราชการกระทรวงการตางประเทศรวมตอบแบบสํารวจความเห็น on-line จํานวน 39 ราย 
เปนผูหญิง 19 ราย และผูชาย 20 ราย สวนใหญอายุประมาณ 41–50 ป (รอยละ 44) และรอยละ 34 
ทํางานในกระทรวงการตางประเทศมาแลว 20 ปข้ึนไป อยูในตําแหนงตางระดับและกรมกองท่ี
แตกตางกันไปรวมถึงมีผู ท่ีประจําการอยู ในตางประเทศรวมตอบแบบสํารวจความเห็นนี้ดวย  
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก 

                                                 
20

 Wikipedia, The Functions of the Executive [Online], 5 February 2015, Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Functions_of_the_Executive. 
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ผูตอบแบบสํารวจความเห็นสวนใหญ (รอยละ 62) เห็นวา การดําเนินงานและการแบง
ความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพจัดการประชุมตางๆ ในลักษณะท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 
(กลาวคือ กรมกองเจาของเรื่องจะเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม งานเล้ียง และงานแสดง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมท่ีอยูภายใตกรอบงานของหนวยงานตน) นั้น ยังไมเหมาะสม สมควร
ปรับเปล่ียน โดยสวนใหญ (รอยละ 56) เห็นวา ควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะ ออกจาก
ผูรับผิดชอบโลจิสติกส  

กรอบแนวคิดท่ีผูเขียนประสงคจะนําเสนอสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีองคการสมัยใหม
ปจจุบัน (Modern Organization Theory) กลาวคือ กระทรวงการตางประเทศควรพรอมและมี
บทบาทท่ีแข็งขันและยืดหยุนในการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการ
ทบทวนปรับโครงสรางองคการใหสนองรองรับตอการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกและความสัมพันธ
ระหวางประเทศอันโยงใยซับซอน อันสงผลใหปริมาณงานดานการตางประเทศขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  

ภายใตบริบทของรายงานการศึกษาฉบับนี้ พบวา เมื่อประสบกับปญหาการดําเนินงานใน
ภาพรวม กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาปรับกระบวนการทํางานและทบทวนโครงสราง
องคการ เพื่อรองรับปริมาณงานโลจิสติกสของการจัดประชุม ซึ่งถือเปนภารกิจประจําของกระทรวง
การตางประเทศ ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู โดยผูบริหารควรนําความเห็นของขาราชการมา
ใชประกอบการตัดสินใจดวย  

ผูตอบแบบสํารวจความเห็นรอยละ 44 เห็นวา สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีจะรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเล้ียง และ
การจัดงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 20 เห็นวา ควรจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบ
ภารกิจโลจิสติกสของการประชุม ในสวนของกลไกเสริม รอยละ 49 เห็นวา ควรจะจัดต้ังหนวยงาน
ข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุม รอยละ 46 เห็นวาควรจัดจางบริษัท
เอกชน และรอยละ 44 เห็นวาควรต้ังคณะทํางาน (task force) เปนรายกรณี (ad hoc) รายละเอียด
ของสัดสวนการตอบคําถามในแบบสํารวจความเห็นปรากฏตามภาคผนวก ข 

จากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ท่ีมีประสบการณการเปนเจาภาพจัดการประชุม รวมท้ังผูท่ีมี
ประสบการณในการกํากับดูแลหนวยงานหรือกลไกเสริมในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของกระทรวง
การตางประเทศ พบวา เห็นสมควรท่ีจะใหมีผูดูแลรับผิดชอบอํานวยการงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมและงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจะใหสํานักเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ หรือหากจะต้ังเปน
หนวยงานใหมข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุมก็ได แตหนวยงานท่ีจะต้ังข้ึน
มาใหมนั้น ควรตองมีคุณภาพมาตรฐานไดเทียบเทากับท่ีกรมดําเนินการเอง  

 
3.2  การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางแนวทางเลือกตางๆ  

ผู เขียนไดนําขอมูลท่ีไดรับท้ังจากการสัมภาษณและการตอบแบบสํารวจความเห็น 
(ภาคผนวก 2) ประกอบกับประสบการณการเปนผูสังเกตการณแบบมีสวนรวม มาใชในการวิเคราะห
จุดเดนจุดดอย โอกาสและส่ิงทาทายของแนวทางเลือกตางๆ ในการกํากับดูแลและอํานวยการจัดการ
ประชุม งานเล้ียง และงานแสดงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุม สรุปผลไดดังนี้  
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3.2.1 กรมกองเจาของเร่ืองเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม งานเลี้ยง 
และงานแสดงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมท่ีอยูภายใตกรอบงานของหนวยงานตน  

จุดแข็งของการท่ีกรมกองเจาของเรื่องเปนผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส คือ จะเปนผูท่ี
ทราบขอมูลและสามารถประสานงานกับคูเจรจาหรือประเทศท่ีเขารวมประชุมไดดีท่ีสุด เมื่อคํานึงถึง
ความออนไหว (sensitivity) และความปลอดภัย (security) อยางไรก็ดี ในภาวการณปจจุบัน จํานวน
บุคลากรของหนวยงานมีไมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานท้ังดานสารัตถะและดานโลจิสติกสไปพรอมกัน 
ประกอบกับบุคลากรท่ีมีอยูสวนใหญขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส และ
ภาระงานโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนก็ซ้ําซอนกับท่ีกรมกองอื่นๆ ทําอยู นอกจากนี้ การท่ีปริมาณงานการเปน
เจาภาพจัดการประชุมมีจํานวนมากและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ก็จะยิ่งเพิ่มภาระงานใหกับ
หนวยงานเจาของเรื่อง  

3.2.2 สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุม  
(สวนกรมกองเจาของเร่ืองรับผิดชอบงานดานสารัตถะ)  

ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (ประมาณรอยละ 44 ของผูตอบแบบสํารวจท้ังหมด) 
เห็นวาการมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัด
ประชุมเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสภาพการณปจจุบัน เนื่องจากจะชวยแบงเบาภาระงานของ
กองท่ีเปนหนวยงานเจาของเรื่องซึ่งจะสามารถไปทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน ในขณะท่ีหนวยงาน
เจาของเรื่องสามารถใหขอมูลและเปนผูรวมตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะอยูภายใตกรม
เดียวกัน นอกจากนี้ ลักษณะงานท่ีสํานักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบดูแลอยูในปจจุบันก็นาจะ
สามารถขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของการจัดประชุมได แตก็มีผู ต้ังขอสังเกตวา 
ผูปฏิบัติงานอยูในสํานักเลขานุการกรมสวนใหญเปนเจาหนาท่ีธุรการ ซึ่งในหลายๆ กรณีสามารถ
ปฏิบัติงานไดจํากัด  

อยางไรก็ดี ภาระงานดานโลจิสติกสท่ีสํานักงานเลขานุการกรมจะรับผิดชอบ
ดําเนินการนี้ก็จะซ้ําซอนกับภาระงานเดียวกันนี้ของสํานักงานเลขานุการกรมของกรมอื่นๆ เชนกัน 
ประกอบกับสํานักเลขานุการกรมอาจจะไมไดเห็นภาพรวมของภารกิจต้ังแตตน และอาจไมมีความรูสึก
เปนเจาของหรือเปนผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง 

3.2.3 กองรับรอง กรมพิธีการทูต เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมท้ังหมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุมระดับรัฐมนตรีข้ึนไป)  

การท่ีกองรับรองซึ่งมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญดานโลจิสติกส
จะเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวงฯ ก็จะทําใหมี
ผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน และจะชวยแบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่องซึ่งจะชวย
ใหกรมกองสามารถทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน และจะชวยรองรับปริมาณงานการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมซึ่งมีปริมาณมากและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ ลักษณะงานท่ีกรมพิธี
รับผิดชอบอยูก็สามารถจะขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของการจัดประชุม หากจะมอบให
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ดูแลรับผิดชอบการประชุมทุกกรอบและทุกระดับของกระทรวงฯ ได 2 0

21 อยางไรก็ดี ขอจํากัดของ 
กรมพิธีในแงจํานวนของบุคลากร ซึ่งไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน เปนปจจัยหลักท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด นอกจากนี้ การท่ีกรมกองเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับดูแล
ประสานงานกับกรมพิธีอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง ก็อาจไมไดลดภาระของกรม
กองลงไปมากนัก  

ประเด็นท่ีนาสนใจและเปนประเด็นท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ขอสังเกตท่ีเห็นวา 
เพื่อใหกรมพิธีการทูตสามารถสนับสนุนงานพิธีการท่ีรอบดานไดมากข้ึนจริงๆ นั้น จําเปนตองมีการ
ปรับวิธีการทํางานในปจจุบันของกรมพิธีการทูต โดยเจาหนาท่ีกรมพิธีการทูตควรเขามารวมหารือ
ต้ังแตตน และมีสวนรวมในการประสานงานในรายละเอียดใหมากข้ึน ไมใชเพียงแคการมาตรวจงาน
ตอนทาย หรือมารวมในชวงการปฏิบัติงานจริงเทานั้น  

3.2.4 การจัดต้ังคณะทํางาน (task force) เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลและอํานวยการ
จัดการประชุมและการจัดงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

นอกจากผูตอบแบบสํารวจจะเห็นวา การจัดต้ังคณะทํางานสามารถเปนกลไกเสริม
สําหรับการบริหารจัดการงานโลจิสติกสการจัดประชุมไดอีกกลไกหนึ่งแลว ยังเห็นวา ทางเลือกนี้จะทํา
ใหสามารถเลือกผูเช่ียวชาญและมีประสบการณมาอยูภายใตคณะทํางานได และจะมีผูรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสท่ีชัดเจน รวมท้ังมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ อนึ่ง คณะทํางานควรมีผูแทนซึ่ง 
“เปนผูท่ีสามารถตัดสินใจได” จากกรมกองท่ีมีภารกิจเกี่ยวของเขารวม เชน กองกลาง กรมพิธีการทูต 
กรมภูมิภาค เพื่อใหกรมกองเหลานั้นมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการงาน และคณะทํางานจะได
บุคลากรท่ีมีความชํานาญงานเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน แตก็มีผูท่ีเห็นวา การดึงบุคลากรมาจากสวน
อื่นๆ ของกระทรวงจะทําใหหนวยงานอื่นขาดบุคลากรได ท้ังนี้ การต้ังคณะทํางานโดยอาศัยบุคลากร
จากหลายๆ หนวยงานมักไมประสบผลในทางปฏิบัติ เพราะทุกคนยังคงมีภาระความรับผิดชอบจาก
งานประจําของตัวเองดวย เวนเสียแตวา กรมจะยอมใหขาราชการท่ีรวมอยูในคณะทํางานไปปฏิบัติ
หนาท่ีภารกิจเฉพาะนั้นระหวางท่ีมีคําส่ังจริงๆ 

ในแงของการลดภาระของกรมกองเจาของเรื่องนั้น มีผูตอบแบบสํารวจสวนหนึ่งท่ี
เห็นวา การจัดต้ังคณะทํางานจะชวยแบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ในขณะท่ี อีกสวนหนึ่ง  
(ในสัดสวนท่ีเทากัน) เห็นวา ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง  

อนึ่ง ปจจัยสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของคณะทํางาน ไดแก การประสานงาน
อยางใกลชิดระหวางคณะทํางานดานสารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกส และมีการประชุมรวมกัน
อยางสม่ําเสมอ  

3.2.5 การจัดจางบริษัทเอกชน 
ในการบริหารจัดการงานดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดประชุม มีการจัดจาง 

บริษัทเอกชนหลายรูปแบบ เชน (1) ใหบริษัทเอกชนรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสท้ังหมดของการจัด

                                                 
21

 ตามกฎกระทรวง ขอบเขตงานท่ีกรมพิธีการทูตรับผิดชอบจะเปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน 
และประเพณีปฏิบัติทางการทูต และการใหการรับรองการเยือนของแขกสําคัญตางประเทศในทุกระดับ 
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ประชุม  (2) ใหบริษัทเอกชนรับผิดชอบบางสวนของงานโลจิสติกสของการประชุม เชน การทําปาย
และฉากหลัง (backdrop) การจัดดอกไมและจัดสถานท่ี การจัดแสดง หรือการจัดนิทรรศการ เปนตน 
ซึ่งการมอบใหบริษัทเอกชนรับผิดชอบเพียงบางสวนของงานสามารถเปนกลไกเสริมของการ
ดําเนินการตามทางเลือกอื่นๆ ขางตนได 

แมวาบริษัทเอกชนจะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการ
จัดการประชุม จัดนิทรรศการและงานแสดงตางๆ แตบุคลากรดังกลาวก็อาจขาดประสบการณและ
ความรูความเขาใจในงานของกระทรวงการตางประเทศ และสวนใหญมักจะมีความรูความเช่ียวชาญ
เรื่องงานพิธีการทูตไมเพียงพอ ดังนั้น จึงจะไมไดลดภาระงานของกรมกองลง เพราะหนวยงานเจาของ
เรื่องจําเปนตองรวมทํางาน กํากับดูแลอยางใกลชิด และมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง  

นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การจัดจางบริษัทเอกชนเปนการ
ส้ินเปลืองงบประมาณและกอใหเกิดภาระในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

สําหรับการจัดจางบริษัทเอกชนนั้น มีขอสังเกตวา มีความเปนไปไดท่ีบริษัทเอกชน
บางรายจะประมูลงานของกระทรวงการตางประเทศไดหลายครั้งจนมีความคุนเคยและสรางความ
ไววางใจไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูจัดจาง (ในท่ีนี้หมายถึงกระทรวงการตางประเทศ) ควรระวังท่ีจะจัดจาง
เอกชนรายเดียวเปนระยะเวลานานเกินไป เพราะแนวคิดจะเริ่มซ้ําซาก ไมสรางสรรค และกอใหเกิด
การผูกขาดได  

อนึ่ง การประชุมบางครั้งมีการหารือในประเด็นท่ีมีความออนไหวดวย ซึ่งหาก
บริษัทเอกชนท่ีจัดจางไมทราบถึงความออนไหวในประเด็นดังกลาว ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาไดใน
ภายหลังได แตหากเปนการประชุมท่ีไมมีประเด็นอะไรพิเศษ การจางบริษัทเอกชนก็นาจะชวยแบงเบา
ภาระหนวยงานเจาของเรื่องไดในระดับหนึ่ง  

3.2.6 การจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
จัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวง 

จากผลสํารวจความเห็นพบวา ประมาณรอยละ 20 ของผูตอบแบบสํารวจเห็นวา 
ควรจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดการประชุมท้ังหมดของ
กระทรวงการตางประเทศ ในขณะท่ี รอยละ 49 เห็นวา การต้ังหนวยงานใหมดังกลาวควรเปนกลไก
เสริมของการทํางาน  

การจัดต้ังหนวยงานใหมมีขอดีหลายประการ เชน  
1) จะชวยแบงเบาภาระงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุมของทุก

หนวยงานในกระทรวงการตางประเทศ ทําใหกรมกองสามารถทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน  
2) จะชวยประหยัดงบประมาณและเวลาดวยการรวมศูนยการบริการมาไวท่ีจุดเดียว 

มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน  
3) สามารถอาศัยความรูความเช่ียวชาญดานกฎระเบียบคลัง การจัดซื้อจัดจาง 

และการเบิกจายสําหรับการจัดเล้ียงและการจัดประชุม 
4) สามารถอาศัยสัมพันธภาพท่ีตอเนื่องในการประสานงานและการเจรจาตอรอง 
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5) เปนการรวมกลุม (pool) ผูท่ีมีมาตรฐานการใหบริการท่ีดีเยี่ยมและมีรสนิยมสูง
มาไวในหนวยงานเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติจะทําไดงายกวาการท่ีจะหาบุคลากรท่ีคุณสมบัติดังกลาวนี้เปน
จํานวนมากเพื่อกระจายอยูในทุกหนวยงานหรือในสํานักเลขานุการกรมของทุกกรม  

6) สามารถพัฒนาผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสไดตอไป  
7) เปนโอกาสใหผูท่ีไมชอบหรือไมถนัดงานวิชาการ สามารถมีเสนทางเติบโตใน

สายพิธีการได21

22 
แตในขณะเดียวกัน การจัดต้ังหนวยงานใหมอาจไมสอดคลองกับหลักการการลดขนาด

และจํานวนกลไกภายในองคกร และอาจไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องตอง
กํากับดูแลประสานงานอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง  

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การต้ังหนวยงานใหมอาจไมประสบผลได เพราะการท่ี
เปนหนวยงานเล็กและมีความเปนไปไดสูงท่ีจะจางลูกจางช่ัวคราวเปนสวนใหญ ซึ่งตามระเบียบแลว ก็
จะไดรับเงินเดือนท่ีตํ่า ดังนั้น ก็นาจะไดผูท่ีไมมีคุณภาพสูงและอยูทํางานไมนานเพียงพอท่ีจะฝกเปน
ผู เ ช่ียวชาญไดและอาจมีขอจํากัดในแงของความสามารถในการตัดสินใจอยางเหมาะสม 
(judgement)23 
 
3.3  การวิเคราะห SWOT และ TOWS ของกระทรวงการตางประเทศเก่ียวกับการรับผิดชอบ

ดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุม  
การวิเคราะห SWOT ของกระทรวงการตางประเทศ และทางเลือกกลยุทธสําหรับการดูแล

งานโลจิสติกสของการจัดประชุมโดยใช TOWS matrix ปรากฏตามตารางท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห SWOT ของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องการดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกส
ของการจัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวง 

 
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S–Strength)  โอกาส (O–Opportunity)  
- บุคลากรสวนใหญมีคุณภาพ มีรสนิยมดี และมี

มาตรฐานคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
องคกรอื่นๆ  

- มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

- สามารถมอบหมายหรือสรางผูเช่ียวชาญและมี
ประสบการณดานงานโลจิสติกสได  

- รูปแบบของงานในความรับผิดชอบเอื้อให
สามารถบริหารจัดการไดอยางมีความยืดหยุน
พอสมควร  

จุดออน (W–Weakness)  สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม (T–Threat)  
- จํานวนบุคลากรไม เพียงพอ เมื่อ เทียบกับ

ปริมาณงาน  
- ปริมาณงานการเปนเจาภาพจัดการประชุมของ

กระทรวงซึ่งมีปริมาณมากและมีแนวโนมท่ีจะ

                                                 
22

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2558. 
23

 เชิดชาย  ใชไววิทย, ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4, สัมภาษณ, 13 กรกฎาคม 2558. 
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ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
- ไมมี ผู รับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัด

ประชุมท่ีชัดเจน ข้ึนอยูกับผูบริหารในแตละยุค 
- ข า ด บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ

ประสบการณดานงานโลจิสติกส  
- ในระยะหลัง มีแนวโนมท่ีจํานวนบุคลากรท่ีมี

รสนิยมและมาตรฐานท่ีดีลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
- ผู บ ริ ห า รส ว น ใหญ มั ก จะมี คุณ ลักษณะ ท่ี

ประนีประนอม หลีกเล่ียงการกระทบกระท่ัง จึง
ทําให ถูกมองว า ขาดความมุ งมั่นและกลา
ตัดสินใจท่ีจะแกไขปญหาอยางเด็ดขาด 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
- ความเครงครัดในรูปแบบพิธีการ ข้ึนอยูกับฝาย

การเมืองเปนหลัก  
- ไดรับจัดสรรงบประมาณนอย 
- มีขอจํากัดในการต้ังงบประมาณท่ีมีการวางแผน

ไวลวงหนา เพราะการประชุมสวนใหญข้ึนกับ
ความสะดวกของประเทศเจรจาและความ
เหมาะสมของสถานการณของท้ังสองฝาย 

 
ตารางท่ี 4  TOWS Matrix ในการกําหนดทางเลือกกลยุทธสําหรับการดูแลงานโลจิสติกสของการจัด

ประชุม 
 

ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายใน 

โอกาส 
(O–Opportunity) 

สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม 
(T–Threats) 

จุดแข็ง (S–strength)  กลยุทธ SO 
- การมอบหมายให สํ านัก ง าน

เลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ 
- การจัดต้ังคณะทํางาน 
- การต้ังหนวยงานใหม 

กลยุทธ ST 
- การขยายขอบเขตงานของกรมพิธี  
- การต้ังหนวยงานใหม 
 

จุดออน (W–Weakness)  กลยุทธ WO 
- การมอบหมายให สํ านัก ง าน

เลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ 
- การจัดต้ังคณะทํางาน 
- การต้ังหนวยงานใหม 

กลยุทธ WT 
- การมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ

กรมเปนผูรับผิดชอบ 
- การจัดจางบริษัทเอกชน 
 

 
จากการวิเคราะหโดย TOWS matrix พบวา การมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรม

เปนผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสการจัดประชุมและการต้ังหนวยงานใหมมารับผิดชอบงานดังกลาว เปน
กลยุทธท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในบรรดาทางเลือกท่ีนํามาพิจารณา  

ท้ังสองทางเลือกเขาขายการใชกลยุทธ SO กลาวคือ เปนการใชประโยชนจากจุดแข็งท่ี
ไดเปรียบ (คุณสมบัติของบุคลากร) เพื่อสรางเปนโอกาส กลาวคือ การรวมศูนยการบริการมาไวท่ีจุดเดียว 
มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน ท้ังนี้ การต้ังหนวยงานใหมก็จะเพิ่มทางเลือกท่ีเปนโอกาสใหผูท่ี
ไมชอบหรือไมถนัดดานงานวิชาการไปพัฒนาและเติบโตในสายงานพิธีการไดดวย และท้ังสอง
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ทางเลือกก็เขาขายการใชกลยุทธ WO กลาวคือ การใชโอกาส (ความยืดหยุนในการบริหาร) ในการ
ชวยลดผลกระทบจากจุดออน (ปริมาณและคุณลักษณะของบุคลากร)  

การมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสการประชุม 
สามารถจัดใหเปนกลยุทธ WT จากการลดผลกระทบของจุดออนภายใน (ปริมาณและคุณลักษณะของ
บุคลากร) และหลีกเล่ียงภัยคุกคามจากภายนอก (ปริมาณงาน งบประมาณ ตลอดจนแรงกดดันและ
ความคาดหวังจากฝายการเมือง)  

การต้ังหนวยงานใหม เขาขายกลยุทธ ST ดวยการใชประโยชนจากจุดแข็ง (คุณสมบัติของ
บุคลากร) เพื่อหลีกเล่ียงภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ปริมาณงาน งบประมาณ ตลอดจนแรงกดดันและ
ความคาดหวังจากฝายการเมือง)  

 
3.4  ขอเสนอแนะแนวทางการจัดต้ัง “กลุมงานภารกิจการประชุม” 

เมื่อพิจารณาผลจากแบบสํารวจความเห็นประกอบกับความเห็นจากการสัมภาษณและจาก
การสังเกตอยางมีสวนรวม มีนัยสําคัญท่ีบงช้ีวา ในหลักการ หนวยงานใหมจะมีประโยชนหากมี
ทรัพยากรและบุคลากรเพียงพอ ดังนั้น หากในอนาคต มีปจจัยหรือสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ 
ปริมาณงานการจัดการประชุมเพิ่มข้ึนมากจนกรมไมสามารถบริหารจัดการได เพราะยังไมไดแกปญหา
ความซ้ําซอนของภาระงาน หรือมีขอจํากัดของจํานวนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีรสนิยมท่ีได
มาตรฐานในการดูแลงานประชุมและงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีจะปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการกรม
ของทุกกรม ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศอาจเห็นสมควรจะต้ังหนวยงานใหมข้ึนมาเพื่อรวมศูนย
ภารกิจโลจิสติกสของการจัดประชุมท้ังหมดของกระทรวงไวท่ีจุดเดียวได  

เพื่อเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจในอนาคตอยางครอบคลุม รายงานการศึกษา
ฉบับนี้จะนําเสนอแนวทางโครงสรางและภารกิจของหนวยงานใหมท่ีจะดูแลรับผิดชอบภารกิจโลจิสติกส
ของการจัดประชุม โดยเสนอใหเริ่มกอต้ังในรูปแบบของ “กลุมงาน” กอน เพื่อใหมีความยืดหยุนและ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองปรับเปล่ียนกฎกระทรวง และอาจใชช่ือวา “กลุมงานภารกิจการ
ประชุม” หรือ “Event, Meeting and Conference Organizer” (EMCO) โดยมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับขอบเขตภารกิจท่ีเหมาะสม โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และ
งบประมาณในการบริหารจัดการของกลุมงานภารกิจการประชุม ดังตอไปนี้  

3.4.1 ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 
อํานาจหนาท่ีหลักของกลุมงานภารกิจการประชุม ไดแก การกํากับดูแลการ

ดําเนินงานดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดงานและจัดประชุมระหวางประเทศในระดับ
ปลัดกระทรวงข้ึนไป รวมถึงการประชุมกับหนวยงานภายนอกและการประชุมระหวางหนวยงาน
ภายในกระทรวงท่ีมีปลัดกระทรวงเปนประธาน ตลอดจนการประชุมเอกอัครราชทูต กงสุลใหญท่ัวโลก 
และการประชุมเจาหนาท่ีกงสุลท่ัวโลก โดยกลุมงานภารกิจการประชุมควรรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้  

1) การเชิญผูเขารวมประชุม (หากเปนผูแทนระดับสูง ควรจะหารือกับกรมเจาของเรื่อง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเชิญดวย)  
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2) การรับผิดชอบการลงทะเบียนเขารวมประชุม เชน การรวบรวมรายช่ือ
ผูเขารวมประชุม การจัดทํารายช่ือและหมายเลขติดตอเพื่อใชในการลงทะเบียน รวมไปถึงการจัด
เจาหนาท่ีเพื่อดูแลการลงทะเบียนกอนการประชุม 

3) การจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดงานและการจัดประชุม จองหองประชุม 
หองรับรองสําหรับตอนรับแขกผูใหญ ตลอดจนจองหองพักและจัดทํารายการหองพัก (room list) 
สําหรับผูเขารวมประชุมท้ังฝายไทยและตางประเทศ23

24 
4) การจัดทําผังท่ีนั่ง ปายท่ีนั่ง ปายช่ือการประชุม 
5) การออกแบบและตกแตงสถานท่ีประชุม  
6) การจัดเล้ียง รวมถึงการจัดของวาง อาหาร และเครื่องด่ืม ตลอดจนการจัดผังท่ี

นั่งจัดเล้ียง โดยประสานงานและแบงงานกับหนวยงานเจาของเรื่องและกรมพิธีการทูตอยางใกลชิด 
ท้ังนี้ กรมพิธีการทูตควรเปนแมงานสําหรับการจัดเล้ียงทางการทูตท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือเจาหนาท่ีระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ 24

25 
7) การจัดแสดง การจัดนิทรรศการ  
8) การผลิตสําเนาเอกสาร โดยหนวยงานเจาของเรื่องควรสงเอกสารตนฉบับและไฟล 

ใหหนวยงานนี้ อยางนอย 2 วันกอนการประชุม  
9) การแจกเอกสารการประชุม (จัดเจาหนาท่ีสําหรับแจกเอกสาร ท้ังท่ีบริเวณโตะ

ลงทะเบียนและในหองประชุม) รวมถึงการสงเอกสารใหผูเขารวมประชุมลวงหนา โดยอาจสงทาง 
portal (ใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศท่ีเกี่ยวของ) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือดวย
การบรรจุบนเว็บไซต ท้ังนี้ ข้ึนกับลําดับช้ันความลับของเอกสารและความพรอมของหนวยงานเจาของ
เรื่องในการจัดทําเอกสารตนฉบับ  

10) การจัดเตรียมของขวัญสําหรับแขกระดับสูง (หากมี)  
11) การจัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับผูเขารวมประชุม 
12) การจัดรถ (สําหรับรับรองแขกตางชาติและสําหรับผูปฏิบัติหนาท่ี) 2 5

26 การจัด
ขบวนรถ การจัดหาท่ีจอดรถ การตอนรับท่ีสนามบิน และดูแลการเดินทางไปกลับสนามบินของ
ผูเขารวมประชุม  

13) การประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระทรวง อาทิ ประสานกองกลางเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย  

14) การจัดโปรแกรมการดูงานนอกสถานท่ีหรือโปรแกรมการพักผอนหยอนใจ
ใหแกผูเขารวมประชุม26

27  
15) การเบิกจายคาใชจายท่ีเกี่ยวของ เชน คาเชาสถานท่ีประชุม คาท่ีพัก คาใชจาย

ในการจัดเล้ียง คาของขวัญ ฯลฯ 

                                                 
24

 จาตุรนต  ไชยะคํา, นักการทูตชํานาญการพิเศษ กรมเอเชียตะวันออก, สัมภาษณ, 24 มิถุนายน 2558. 
25

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
26

 จาตุรนต  ไชยะคํา, สัมภาษณ. 
27

 ดนยวิศว  พูลสวัสด์ิ, อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2558. 
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อนึ่ง สําหรับการจัดเล้ียง การจัดแสดง และการจัดนิทรรศการ อาจพิจารณาใช
กลไกเสริม เชน การจัดจางบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมงานภารกิจการประชุมดวย  

นอกจากนี้ มีขอสังเกตท่ีควรถือปฏิบัติวา งานท่ีอยูในขอบเขตภารกิจของกรมพิธี
การทูตควรใหกรมพิธีการทูตเปนแมงาน 2 7

28 เชน งานเล้ียงทางการทูตท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศหรือเจาหนาท่ีระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ การอํานวยความ
สะดวกตางๆ ตามท่ีไดรับรองขอจากคณะทูตตางประเทศแกบุคคลซึ่งมาเยือนประเทศไทยเปนการ
สวนตัวหรือแวะผานประเทศไทย เปนตน  

ระยะกลาง  
1) ในระยะตอไป กลุมงานภารกิจการประชุมควรพิจารณาพัฒนาโปรแกรม

ซอฟทแวรหรือ application บนโทรศัพทมือถือ สําหรับการลงทะเบียน การแจงสถานท่ีประชุม และ
เวียนเอกสารประกอบการประชุม  

2) นอกจากนี้ แมในชวงแรก จะใชวิธีการแจงความประสงคการจัดประชุมและ
รูปแบบการประชุมเปนลายลักษณอักษร (ผานการทําบันทึกระหวางหนวยงาน) ในอนาคต อาจใชวิธี
แจงความประสงคการจัดการประชุมผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส หรือแจงทาง portal (เชนเดียวกับ
วิธีการจองหองประชุมของกระทรวงการตางประเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน)  

แผนงานในอนาคต  
1) อาจพิจารณาขยายขอบเขตภารกิจของกลุมงานภารกิจการประชุมให

ครอบคลุมถึงงานโลจิสติกสของการเยือนตางประเทศและการเดินทางเขารวมประชุมระหวางประเทศ
ในตางประเทศ ซึ่งหมายถึงการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและท่ีพักในตางประเทศดวย 28

29  
2) อาจพิจารณาขยายขอบเขตภารกิจใหครอบคลุมถึงการใหบริการใหคําแนะนํา 

(expertise) แกหนวยราชการอื่นในเรื่องงานโลจิสติกสของการจัดประชุม จัดเล้ียง และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ  

3) ในอนาคต ควรยกระดับจาก “กลุมงาน” เปน “กอง” และ “สํานัก” ตอไป29

30  
3.4.2 โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง 

3.4.2.1 กลุมงานภารกิจการประชุมควรเปนกลไกอิสระท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  

3.4.2.2 ผูใหสัมภาษณเนนวา เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด (ใช
ทรัพยากรนอยท่ีสุดในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล) จึงควรจํากัดจํานวนผูมีสวนเกี่ยวของใหนอยท่ีสุด
ในการปฏิบัติงานแตละช้ิน 3 0

31 ดังนั้น ในการจัดแบงโครงสรางของกลุมงานภารกิจการประชุม ผูเขียน
อาศัยแนวคิดการจัดโครงสรางองคการตามหนาท่ีการงานและจัดแบงแผนกงานตามความตองการของ
ลูกคา ซึ่งการจัดแผนกงานหรือฝายตางๆ ก็จะแบงไปตามกรอบภารกิจท่ีตองปฏิบัติของผูรับบริการ 

                                                 
28

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
29

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล และจาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ. 
30

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
31

 เชิดชาย ใชไววิทย, สัมภาษณ. 
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(กรมเจาของเรื่อง) เปนหลัก โดยเสนอใหโครงสรางการบริหารของกลุมงานภารกิจการประชุมแบงเปน
ฝายตางๆ31

32 ดังนี้ 
(1) ฝายการประชุมพหุภาคีในประเทศไทย  
(2) ฝายการประชุมทวิภาคีในประเทศไทย  
(3) ฝายการสัมมนาและการประชุมระหวางหนวยงานไทย  
(4) ฝายการประชุมในตางประเทศ  
(5) ฝายอํานวยการ (ดูแลงานสารบรรณ การบริหารบุคลากร และบริหาร

การเงิน)  
ท้ังนี้  โครงสรางการแบงงานดังกลาวนี้ เปนขอเสนอท่ีประสงคให

ครอบคลุมถึงภารกิจงานท่ีเห็นสมควรท้ังหมด (รวมถึงในอนาคต) จึงไดกําหนดใหมีฝายการประชุมใน
ตางประเทศอยูดวย  

3.4.2.3 โครงสรางกรอบอัตรากําลัง จํานวน 29 อัตรา ประกอบดวย  
1) ขาราชการประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เพื่อดํารง

ตําแหนงหัวหนากลุมงานภารกิจการประชุม  
2) ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 5 อัตรา 

เพื่อทําหนาท่ีหัวหนาฝาย (รองรับการมีฝายการประชุมในตางประเทศดวย)  
3) ขาราชการสายสนับสนุน 3 อัตรา (เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ และ

เจาพนักงานการเงินและบัญชี)  
4) ขาราชการสาย home-based / พนักงานราชการ / ลูกจางช่ัวคราว 

20 อัตรา  
3.4.2.4 บุคลากรของกลุมงานภารกิจการประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

หัวหนากลุมงานและหัวหนาฝายควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีความสามารถในการประสานงาน 3 2

33 และการ
บริหารจัดการ มีเครือขายกวางขวาง มีความยืดหยุนสูง มีความเขาใจบริบทของการตางประเทศเปน
อยางดี33

34 มีจิตใจบริการ มีการตัดสินใจท่ีมีมาตรฐาน และท่ีสําคัญ มีรสนิยมท่ีดี เปนตน 34

35  
3.4.2.5 กลุมงานภารกิจการประชุมควรจะเนนการใชบุคลากรท่ีเปน home-

based (ไมออกประจําการตางประเทศ) เนื่องจากจะทําใหมีความตอเนื่อง มี institutional memory 
(สามารถจดจําส่ิงท่ีเคยดําเนินการในอดีต) และสามารถสรางสมความเช่ียวชาญได อยางไรก็ดี ใน
ขณะเดียวกัน ควรมีการจางลูกจางช่ัวคราว ซึ่งจะทําใหมีความยืดหยุนในการตอสัญญา (ในกรณีท่ี
พบวาลูกจางท่ีจางมาไมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน) และจะทําใหมี dynamic (การปรับเปล่ียน) ใน

                                                 
32

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
33

 ดนยวิศว  พูลสวัสด์ิ, สัมภาษณ. 
34

 กาญจนา  ภัทรโชค, รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2558. 
35

 จาตุรนต  ไชยะคํา, สัมภาษณ. 
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การทํางาน มีความคิดสรางสรรคใหมๆ ซึ่งลวนแตเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของภารกิจดานนี้ 3 5

36 อนึ่ง มี
ความสําคัญท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสวนนี้ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับเจาหนาท่ีการทูตดวย  

3.4.3 กระบวนการทํางาน  
1) หนวยงานเจาของเรื่อง (หรือสํานักงานรัฐมนตรี) 3 6

37 เปนเจาของประมาณ และ
จะเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม รูปแบบการประชุม และกรอบงบประมาณ โดยประสาน
ลวงหนากับกลุมงานภารกิจการประชุมเกี่ยวกับประมาณการคาใชจายและหมวดงบประมาณท่ีจะใช  

2) กลุมงานภารกิจการประชุมจะเปนผูสํารวจและเสนอรายการทางเลือก (short 
list) ของประเด็นท่ีตองมีการตัดสินใจ เชน สถานท่ีประชุม โรงแรมท่ีพัก รายการอาหาร โดยคํานึงถึง
ความตองการของลูกคา (หนวยงานเจาของเรื่อง) และงบประมาณ โดยตองประสานงานอยางใกลชิด
กับหนวยงานเจาของเรื่อง  

3) หนวยงานเจาของเรื่องควรเปนผูตัดสินใจเลือกใชบริการ เนื่องจากเปนผูท่ีจะรู
ขอมูลและบริบทของความเหมาะสมไดดีท่ีสุด โดยเฉพาะบริบทของความสัมพันธกับประเทศผูเขารวม
ประชุม  

4) กลุมงานภารกิจการประชุมรับผิดชอบ ประสานงาน และกํากับดูแลการจัด
ประชุม การจัดเล้ียง และการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามภารกิจท่ีกําหนดไว อนึ่ง สําหรับเรื่อง
การจัดเล้ียง ควรตองแบงงานกับกรมพิธีการทูตใหชัดเจนเพื่อไมใหงานทับซอนกัน เนื่องจากกรมพิธี
การทูตมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องการจัดเล้ียงทางการทูต ดังนั้น เรื่องการจัดเล้ียง แบบแผนพิธี ตลอดจน
การจัดท่ีนั่งในโตะอาหารควรยังตองอยูในความรับผิดชอบของกรมพิธีการทูต 

5) กลุมงานภารกิจการประชุมเบิกคาใชจายโดยตรงจากสํานักบริหารคลัง และ
กรณีไมไดใชงบประมาณท่ีกลุมงานภารกิจการประชุมไมไดเปนผูรับผิดชอบหลัก ใหสําเนาหนวยงาน
เจาของงบประมาณทราบคาใชจายและการเบิกจายดวย  

6) กรม กอง หนวยงานเจาของเรื่อง เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
ภารกิจการประชุม 

3.4.4 แนวทางการบริหารงบประมาณ  
3.4.4.1 งบประมาณของหนวยงานเจาของเรื่อง งบประมาณท่ีมีกรมเจาของเรื่อง

เปนผูต้ังขอและกํากับดูแลงบประมาณ ไดแก  
1) หมวดงบประมาณ รายการคาใชจายจัดประชุมระหวางประเทศของกรม 

โดยเฉพาะการประชุมท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป หรือเปนการประชุมท่ีอยูในแผนงานของกรม เชน การ
ประชุมคณะกรรมการรวมทวิภาคี (Joint Committee) ซึ่งประเทศคูเจรจากับไทยสลับกันเปน
เจาภาพ  

2) งบประมาณท่ีขอจัดสรรเปนกรณีพิเศษเพื่อใชจัดการประชุมระหวาง
ประเทศท่ีสําคัญท่ีไมไดจัดข้ึนเปนประจําหรือไมไดอยูในแผนงาน ซึ่งสวนใหญ จะขอจัดสรรจากงบกลาง 

                                                 
36

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
37

 จาตุรนต  ไชยะคํา, สัมภาษณ. 
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รายการสํารองจายฉุกเฉินหรือกรณีจําเปน หากกระทรวงการตางประเทศไมไดรับจัดสรรหรือไมไดต้ัง
คําของบประมาณไวลวงหนาในปงบประมาณนั้นๆ 

3.4.4.2 งบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรีควรเปนผูต้ังขอ
และกํากับดูแลงบประมาณสําหรับการจัดเ ล้ียงและการจัดประชุมท่ีจัดข้ึนตามบัญชาของ
รัฐมนตรีวาการ (ไมไดอยูในแผนงาน) 3 7

38 และตามหลักปฏิบัติ ควรใหกรมพิธีการทูตเปนแมงาน กลุม
งานภารกิจการประชุมเปนหนวยงานสนับสนุน 

3.4.4.3 งบประมาณของกลุมงานภารกิจการประชุม ไดแก 
1) งบบุคลากร รวมถึงเงินเดือนเจาหนาท่ี เงินตอบแทน และเงินประจํา

ตําแหนง  
2) คาใชจายในการจัดประชุมราชการ สําหรับการประชุมของ

กระทรวงฯ ท่ีจัดข้ึนเปนประจํา (อาทิ การประชุมประสานงานระหวางกรม การประชุมอธิบดี การ
ประชุมระดับอธิบดี) การประชุมภายในกระทรวง การประชุมหนวยงานภายในประเทศ และการ
ประชุมยอยอื่นๆ โดยกลุมงานภารกิจการประชุมเปนผูรับผิดชอบขอใชงบประมาณในหลักการสําหรับ
คาใชจายสําหรับการประชุมเหลานี้ อาทิ คาอาหาร ของวาง และเครื่องด่ืม คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก 
คาจางเหมาบริการ คารับรองและพิธีการ เปนตน 

 
 
 
 

                                                 
38

 จาตุรนต  ไชยะคํา, สัมภาษณ. 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ในบริบทของการเปล่ียนแปลงท่ีกระทรวงการตางประเทศมีปริมาณงานในการเปน
เจาภาพจัดการประชุมในปริมาณมากและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นั้น กระทรวงการตางประเทศ
ควรปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและการแบงความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม โดยควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะออกจากผูรับผิดชอบงานดานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานและชวยใหหนวยงานเจาของเรื่องสามารถทุมเทเวลาและ
ทรัพยากรกับงานสารัตถะไดมากข้ึน ท้ังนี้ การมีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจนจะทําใหการปฏิบัติ
ภารกิจไมซ้ําซอนกัน และสามารถพัฒนาผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสไดตอไป  

4.1.2 ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ (ท่ีอยูในกลุมตัวอยาง) มีความเห็นวา การ
มอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม และงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยอาจใชกลไกเสริม เชน 
การจัดต้ังหนวยงานใหมรับผิดชอบภารกิจการประชุมของท้ังกระทรวง การจัดจางบริษัทเอกชน การ
ต้ังคณะทํางานเปนรายกรณี  

4.1.3 สําหรับการจัดต้ังหนวยงานเพื่อรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุมท้ังหมด
ของกระทรวงนั้น รายงานการศึกษาไดเสนอแนะใหเริ่มจัดต้ังในรูปแบบของ “กลุมงานภารกิจการ
ประชุม” อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง และใหขาราชการระดับอํานวยการสูง
เปนหัวหนาหนวยงาน  

 
4.2 ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) แนวทางท่ีจะชวยบริหารจัดการงานโลจิสติกสท่ีสําคัญคือ อยาทําใหงานยุงยาก

โดยไม จําเปน  (overcomplicate) โดยควรตัดลดภาระงานดวยการลดงาน ท่ีไม จํา เปน 
(unnecessary) หรือไมไดกอใหเกิดสาระประโยชน (unsubstantial)39 เชน การเสริฟของวางสําหรับ
ผูเขารวมประชุม ข้ึนอยูกับความเหมาะสม ไมควรถือเปนส่ิงท่ีตองจัดเสมอไป นอกจากนี้ ควรจัดระบบ
การบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (ตัวอยางตามขอ 
4.3.2) ซึ่งผูบริหารกระทรวงฯ นาจะพิจารณาวางนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางเหลานี้ได  

2) เพื่อใหกรมพิธีการทูตสามารถสนับสนุนงานพิธีการอยางรอบดานไดมากข้ึน 
และชวยลดภาระงานของกรมกองเจาของเรื่อง กระทรวงควรปรับวิธีการทํางานในปจจุบันของกรมพิธี

                                                 
39

 เชิดชาย  ใชไววิทย, สัมภาษณ. 
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การทูตใหมีสวนรวมต้ังแตเมื่อทราบวาจะมีการประชุมเกิดข้ึน มีการหารือแบงงาน มีสวนชวย
รับผิดชอบและประสานงานในรายละเอียดชวงการเตรียมการมากข้ึน  

3) หากจะพิจารณาจัดต้ังหนวยงานใหมสําหรับรับผิดชอบงานโลจิสติกสการจัด
ประชุมของท้ังกระทรวง หรือ "กลุมงานภารกิจการประชุม" กระทรวงการตางประเทศควรบริหาร
ทรัพยากรท้ังงบประมาณและบุคลากรใหหนวยงานดังกลาวอยางเหมาะสมเพียงพอ 3 9

40 อาทิ การเล้ียง
อาหารใหแกคณะผูแทนตางชาติตองมีงบประมาณใหเพียงพอท่ีจะนําเสนออาหารและบรรยากาศการ
รับประทานท่ีจะชวยสงเสริมนโยบายครัวไทยสูโลกและชวยประชาสัมพันธประเทศไทยได 4 0

41 มิฉะนั้น 
การดําเนินงานของกลุมงานดังกลาวก็จะไมประสบผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง  

4) กอนท่ีจะพัฒนาไปสูการจัดต้ังกลุมงานภารกิจการประชุม ซึ่งรับผิดชอบงาน 
โลจิสติกสการจัดการประชุมของท้ังกระทรวง กรมตางๆ อาจเริ่มจากการต้ังหนวยงานยอยภายใต
สํานักเลขานุการกรมเพื่อดูแลงานพิธีการของการจัดประชุมของกรมกอน และเพื่อใหบุคลากรท่ีดูแล
ภารกิจดังกลาวท้ังหมดอยูภายใตสายบังคับบัญชาเดียวกัน (อาจต้ังเปนกลุมงานภารกิจการประชุมของกรม) 
การจัดต้ังหนวยงานภายใตสํานักเลขานุการกรมจะชวยใหสามารถประเมินไดดวยวา การมีกลุมงาน
ภารกิจประชุมท่ีดูแลงานโลจิสติกสการจัดประชุมท้ังหมดของกระทรวงจะประสบผลสําเร็จหรือไม 
และมีขอพึงระวังอยางไรบาง ท้ังนี้ กรมอาจพิจารณาปรับใชขอเสนอภารกิจของกลุมงานภารกิจ
ประชุมท่ีเสนอไวในรายงานการศึกษานี้ สําหรับกําหนดภารกิจของกลุมงานภารกิจประชุมของกรมได  

5) เนื่องจากคุณสมบัติและมาตรฐานในการทํางานของบุคลากรของกลุมภารกิจ
การประชุม โดยเฉพาะในระดับหัวหนากลุมงานและหัวหนาฝายมีความสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหภารกิจของ
กลุมงานนี้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น กระทรวงควรมีมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ดังกลาว อาทิ มีความยืดหยุนในแงคาตอบแทนสําหรับลูกจางช่ัวคราว วางเสนทางการเติบโตในสายงาน
ใหแกผูมีฝมือท่ีไมชอบหรือไมถนัดงานวิชาการและปฏิบัติงานท่ีกลุมงานภารกิจการประชุมไดอยางดี 
เชน มีตําแหนงท่ีสามารถไตเตาไดอยางนอยเปนเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 41

42  
4.2.2 ขอเสนอแนะการดําเนินการ 

4.2.2.1 ไมวาจะมีการจัดต้ังกลุมงานภารกิจประชุมเปนหนวยงานอิสระภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง หรือขยายขอบเขตงานของกองกลาง สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน หรือกรมพิธีการทูต ใหครอบคลุมถึงงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุมดวยนั้น 
จําเปนตองแกไขกฎกระทรวงท่ีแบงอํานาจหนาท่ีของหนวยงานเหลานี้ เนื่องจากขอบเขตภารกิจหรือ
อํานาจหนาท่ีตามท่ีปรากฏอยูในกฎกระทรวงปจจุบัน ไมครอบคลุมภารกิจดังกลาว 42

43  
4.2.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติงานของกลุมงานภารกิจการประชุม  

                                                 
40

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
41

 เชิดชาย  ใชไววิทย, สัมภาษณ. 
42

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
43

 วิลาวรรณ  มังคละธนะกุล, สัมภาษณ. 
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1) ควรประสานกําหนดการลวงหนาและมีการแบงงานท่ีดี เพราะมี
ความเปนไปไดท่ีกรมตางๆ มีงานประชุมพรอมๆ กัน 43

44  
2) ควรมีการประสานงานระหวางกลุมงานภารกิจการประชุมกับ

หนวยงานเจาของเรื่องอยางใกลชิด เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสสอดคลองกับรูปแบบการ
ประชุม และเปนไปตามความตองการของหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังนี้ หนวยงานเจาของเรื่องเปน
ลูกคาหรือผูรับบริการ4 445 จึงควรเปนผูดูแลงบประมาณและเปนผูตัดสินใจจากทางเลือกตางๆ ท่ีกลุมงาน
ภารกิจการประชุมเสนอ 

3) บุคลากรของกลุมงานภารกิจการประชุมจะตองสามารถปฏิบัติงานใหได
ตามมาตรฐานการทูต อาทิ ตองมีความรูในเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศและประเด็นท่ีอยูใน
ความสนใจของประชาคมโลก เพื่อท่ีจะสามารถสนทนาหารือกับแขกตางประเทศท่ีตนไปตอนรับได
เชนเดียวกับเจาหนาท่ีการทูตในสวนอื่นๆ ของกระทรวง 45

46  
4) ควรอาศัยการจัดระบบการจัดการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดทําตัวอยางรูปแบบเอกสารตางๆ ท่ีใช
ปฏิบัติงานเปนประจําเพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติสามารถมาเลือกใชได 4 6

47 เชน การจัดทําตัวอยางบันทึก
ขออนุมัติการจัดประชุม การจัดทํารางตัวอยางประมาณการงบประมาณสําหรับการประชุมแบบตางๆ 
(เชน งบประมาณสําหรับการประชุมในกระทรวงและภายนอกกระทรวง และมีผูเขารวมจํานวนตํ่ากวา 
50 ราย จํานวน 50–80 ราย หรือ 100-200 ราย เปนตน) การรวบรวมจัดทําบัญชีรายละเอียด (เชน 
จํานวนและราคาหองประชุมและหองพักแบบตางๆ ความจุของหองประชุม ราคาคาใชจายสําหรับการ
จัดประชุม (meeting package) ตลอดจนความเห็นของหนวยงานผูรับบริการในกระทรวง) ของ
โรงแรมท้ังในกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ท่ีกระทรวงการตางประเทศเคยใชบริการหรือเหมาะสมท่ีจะ
พิจารณาใชบริการ การจัดทําบัญชีรายละเอียด (อัตราคาบริการ ประสบการณทํางานดานการจัด
ประชุม ความเห็นของผูรับบริการ) ของบริษัทเอกชนท่ีรับจางจัดการแสดง ทําฉากหลังของเวที 
จัดบูธนิทรรศการ ใหเชาเครื่องโสตทัศนอุปกรณ และอื่นๆ การจัดทํารายการและราคาของขวัญท่ี
เหมาะสมท่ีจะมอบใหแกแขกตางชาติ  

5) กลุมงานภารกิจการประชุมควรออกแบบแฟมและกระดาษของ
กระทรวงใหใชเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความมีมาตรฐานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(unity และ uniform) ของกระทรวงการตางประเทศ โดยอาจสามารถพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบ
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได (ทุกป ทุกครึ่งป หรือทุกไตรมาส) ข้ึนอยูกับความสรางสรรคและความ
คุมคา47

48  
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6) เพื่อหลีกเล่ียงการมีสวนไดสวนเสียและปองกันการทุจริต ไมควรให
กลุมงานภารกิจการประชุมเกี่ยวของกับเรื่องงบประมาณและการเบิกจาย4 849 โดยควรใหกรมเจาของเรื่อง 
(หรือสํานักงานรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเกี่ยวของ) เปนผู ต้ังงบประมาณ และสํานักบริหารคลังเปน
ผูรับผิดชอบเงินงบประมาณและการเบิกจาย  

4.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานศึกษาวิจัยในอนาคต 
1) การศึกษาความคุมคา (cost effectiveness) ของแนวทางตางๆ ในการบริหาร

จัดการงานโลจิสติกสการจัดประชุม โดยเฉพาะในแงของงบประมาณ การใชทรัพยากร และผลงานท่ี
ไดรับ เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดต้ังกลุมงานภารกิจประชุมเปนหนวยงานเฉพาะข้ึนมารับผิดชอบ  

2) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดแบงโครงสราง
องคการในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดตามภาระงาน (เชน ฝายจัดเล้ียง ฝายสถานท่ี) การแบงตาม
เนื้อหา (issue) และการแบงตามผูรับบริการดังเชนท่ีเสนอในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้  
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลของผูตอบแบบสาํรวจความเห็น (จํานวนรวม 39 ราย) 
 
ตารางท่ี 5  ขอมูลของผูตอบแบบสํารวจความเห็น  
 

ผูตอบแบบ จํานวน รอยละ 
เพศ 

ชาย 20 51.3% 
หญิง 19 48.7% 

อายุ 
20-30 ป 5 12.8% 
31-40 ป 12 30.8% 
41-50 ป 17 43.6% 
51 ปข้ึนไป 5 12.8% 

ระยะเวลาการทํางานในกระทรวงการตางประเทศ 
ตํ่ากวา 6 ป 6 15.8% 
6-10 ป 8 21.1% 
11-20 ป 11 28.9% 
20 ปข้ึนไป 13 34.2% 

หนวยงานท่ีปฏิบัติราชการอยูในปจจุบัน 
กรมการกงสุล 0 0% 
กรมพิธีการทูต 1 2.6% 
กรมยุโรป 1 2.6% 
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 1 2.6% 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 1 2.6% 
กรมสารนิเทศ 1 2.6% 
กรมองคการระหวางประเทศ 2 5.1% 
กรมอาเซียน 1 2.6% 
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 0 0% 
กรมเอเชียตะวันออก 2 5.1% 
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 0 0% 
กรมความรวมมือระหวางประเทศ 0 0% 
สํานักงานรัฐมนตรี 1 2.6% 
กลุมตรวจสอบภายใน 0 0% 



36 

 

ผูตอบแบบ จํานวน รอยละ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 7.7% 
กลุมงานนิติการ 0 0% 
กองกลาง 0 0% 
สํานักงานบริหารบุคคล 1 2.6% 
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน 1 2.6% 
สํานักบริหารการคลัง 0 0% 
กองบรรณสารและหองสมุด 0 0% 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0% 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 0 0% 
สํานักนโยบายและแผน/กลุมงานความมั่นคง

ระหวางประเทศ 
10 25.6% 

หนวยงานอื่นๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวง 1 2.6% 
สํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัด 0 0% 
ประจําการในตางประเทศ 12 30.8% 

ตําแหนงปจจุบัน 
ประเภทบริหาร ระดับสูง 0 0% 
ประเภทบริหาร ระดับตน 4 10.3% 
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 0 0% 
ประเภทอํานวยการ ระดับตน 1 2.6% 
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 0 0% 
ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 0 0% 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 8 20.5% 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)  12 30.8% 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (เลขานุการเอก)  5 12.8% 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 7 17.9% 
ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 0 0% 
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 1 2.6% 
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 1 2.6% 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตอบแบบสํารวจความเห็น 

 
ตารางท่ี 6  ผลการตอบแบบสํารวจความเห็น 
 

ผูตอบแบบ รอยละ 
ทานเห็นวา การดําเนินงานและการแบงความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพ
จัดประชุมตางๆ ในลักษณะท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันเหมาะสมแลว 

 

– เหมาะสมแลว 38.5 % 
– ไมเหมาะสม ควรปรับเปล่ียน 61.5 % 

ทานเห็นวา ควรแยกผูรับผิดชอบดูแลงานสารัตถะกับผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส
สําหรับการเปนเจาภาพจัดประชุมออกจากกันหรือไม 

 

– ควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบงานท้ังสองดานใหอยูในหนวยงานเดียวกัน 17.9 % 
– ควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะ ออกจากผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส หากเปนได 56.4 % 
– สามารถแยกผูรับผิดชอบอยูคนละหนวยงานได 25.6 % 

รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม การจัดเลี้ยง และการจัดงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

– กรม/กอง/สํานัก ดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสและสารัตถะของการจัดประชุม 12.8 % 
– สํานักงานเลขานุการกรมดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุม 43.6 % 
– การจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ

จัดประชุม 
20.5 % 

– กองรับรอง กรมพิธีการทูต เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุม
ระดับรัฐมนตรีข้ึนไป)  

15.4 % 

– สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการ
เปนเจาภาพจัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวง 

5.1 % 

– กองกลางเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมท้ังหมดของกระทรวง 

2.6 % 

กลไกเสริมสําหรับงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเลี้ยง 
และการจัดงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

– การจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
จัดประชุม 

48.7 % 

– การจัดจางบริษัทเอกชน 46.2 % 
– การต้ังคณะทํางานเปนรายกรณี 43.6 % 
– ไมจําเปนตองมี หากมีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบนอกเหนือจากกรม

กองเจาของเรื่องแลว 
15.4 % 
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ผูตอบแบบ รอยละ 
การท่ีใหกรม/กอง/สํานักตางๆ เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัด
ประชุม 

 

– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน 73.7 % 
– บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส 42.1 % 
– มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญดานโลจิสติกส 13.2 % 
– สามารถคัดเลือกผูเชียวชาญและมีประสบการณการทํางานโลจิสติกสมา

ปฏิบัติงานท่ีกรม/กองได 
10.5 % 

– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได 18.4 % 
– ภาระงานดานโลจิสติกสซ้ําซอนกับท่ีกรมกองอื่นๆ ทําอยู 13.2 % 
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน 31.6 % 
– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 15.8 % 

การมอบหมายใหสํานักเลขานุการกรม (สลก.) เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม 

 

– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน 46.2 % 
– บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส 30.8 % 
– มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญดานโลจิสติกส 2.6 %  
– ภาระงานดานโลจิสติกสซ้ําซอนกับท่ี สลก.ของกรมอื่นๆ ทําอยู 12.8 % 
– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะชวยใหกรมกองสามารถ

ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน 
69.2 % 

– หนวยงานเจาของเรื่องสามารถเปนผูรวมตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(เพราะอยูภายใตกรมเดียวกัน)  

61.5 % 

– ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูสามารถขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของ
การจัดประชุม 

23.1 % 

– ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูมีความเกี่ยวของนอยมากกับงานโลจิสติกสของ 
– การจัดประชุม 

5.1 %  

– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน 38.5 % 
– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 20.5 % 
– อื่นๆ เชน บุคลากรของ สลก. ไมไดเห็นภาพรวมของภารกิจต้ังแตตน 

ประกอบกับผูปฏิบัติงานอยูใน สลก. มักเปนเจาหนาท่ีธุรการ ซึ่งในหลายๆ 
กรณีสามารถปฏิบัติงานไดจํากัด / สลก. ไมมีความรูสึกเปนเจาของหรือเปน
ผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง  

10.3 % 

การจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมท้ังหมดของกระทรวง 

 

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน 14.7 % 
– บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส 8.8 %  
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ผูตอบแบบ รอยละ 
– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได 52.9 % 
– สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรได 20.6 % 
– การดึงบุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ 

ขาดบุคลากรได 
20.6 % 

– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน 61.8 % 
– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง

เพิ่มปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ 
61.8 % 

– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะชวยใหกรมกองสามารถ
ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน 

55.9 % 

– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง 

32.4 % 

– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 14.7 % 
– ไมสอดคลองกับหลักการการลดขนาดและจํานวนกลไกภายในองคกร 23.5 % 
– ส้ินเปลืองงบประมาณ 14.7 % 
– ประเด็นอื่นๆ เชน ควรต้ังหนวยงานเฉพาะดานนี้เพื่อจะไดใหผู ท่ีไมถนัด

วิชาการไปเติบโตในสายบริการได / อาจจะเริ่มต้ังเปนหนวยงานยอยภายใต
สลก. กอนเพื่อใหบุคลากรท่ีดูแลภารกิจดังกลาวท้ังหมดอยูภายใตสายบังคับ
บัญชาเดียวกัน (อาจต้ังเปนกลุมงานดานพิธีการของกรม) โดยในแตละ
ภารกิจ หนวยงานยอยนี้จะตองเชิญผูแทนกรมพิธีการทูตท่ีไดรับมอบหมาย
มารวมหารือต้ังแตตนเพื่อแบงงาน โดยกรมพิธีการทูตจะตองเขามามีสวนใน
การประสานงานในรายละเอียดมากข้ึน มากกวาการไปปฏิบัติงานเฉพาะ
หนา / ตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานใหมกับหนวยงานเจาของ
เรื่องอยางใกลชิด เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสสอดคลองกับรูปแบบ
การประชุม และเปนไปตามความตองการของหนวยงานเจาของเรื่อง  

11.8 % 

กองรับรอง กรมพิธีการทูต เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดการประชุมท้ังหมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุมระดับ
รัฐมนตรีข้ึนไป) 

 

– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน 81.8 % 
– บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส 12.1 % 
– มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญ 30.3 % 
– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเช่ียวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได 18.2 % 
– สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรได 18.2 % 
– การดึงบุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ 

ขาดบุคลากรได 
9.1 % 

– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน 30.3 % 
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ผูตอบแบบ รอยละ 
– ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูสามารถขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของ

การจัดประชุม หากจะมอบใหดูแลรับผิดชอบการประชุมทุกกรอบ ทุกระดับ 
ของกระทรวง 

27.3 % 

– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง
เพิ่มปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ 

21.2 % 

– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะมีสวนใหกรมกองสามารถ
ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากข้ึน 

45.5 % 

– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง 

39.4 % 

– ประเด็นอื่นๆ เชน เพื่อใหกรมพิธีฯ สามารถสนับสนุนงานพิธีการท่ีรอบดาน
ไดมากข้ึนจริงๆ อาจตองมีการปรับวิธีการทํางานของกรมพิธีฯ ใหมท้ังหมด 
ไมใชเพียงแคการมาตรวจงานตอนทาย หรือเดินนํา เดินตามผูแทนระดับสูง
เทานั้น  

6.1 % 

การต้ังคณะทํางาน ad hoc สําหรับดูแลงานโลจิสติกสในการเปนเจาภาพจัด
ประชุมท่ีมีผูเขารวมจํานวนมาก หรือไทยตองเปนเจาภาพการประชุมภายใตกรอบ
ดังกลาวตลอดท้ังป (เชน เอเปค อาเซียน) 

 

– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน 11.4 % 
– บุคลากรขาดความเช่ียวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส 17.1 % 
– สามารถเลือกผูเช่ียวชาญและมีประสบการณมาอยูภายใตคณะทํางาน 54.3 % 
– การดึงบุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ  

ขาดบุคลากรได 
34.3 % 

– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสท่ีชัดเจน 45.7 % 
– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง

เพิ่มปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ 
25.7 % 

– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งยังคงตองรับผิดชอบงาน
ประจําอยู 

34.3 % 

– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง 

34.3 % 

– เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 28.6 % 
– ประเด็นอื่นๆ เชน สําหรับการประชุมแตละครั้ง ควรจัดต้ังคณะทํางานท่ีมีกรม

กองท่ีมีภารกิจเกี่ยวของเขารวม เชน กองกลาง กรมพิธีการทูต กรมภูมิภาคท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหกรมกองเหลานั้นมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการงาน และ
คณะทํางานจะไดบุคลากรท่ีมีความชํานาญงานเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน /  
การต้ังคณะทํางานโดยมีบุคลากรจากหลายๆ หนวยงานมักไมประสบผล 
ในทางปฏิบัติ เพราะทุกคนยังคงมีภาระความรับผิดชอบจากงานประจําของ

11.4 % 
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ผูตอบแบบ รอยละ 
ตัวเองดวย เวนเสียแตวา กรมจะยอมอุทิศขาราชการท่ีรวมอยูในคณะทํางานให
ไปปฏิบัติหนาท่ีภารกิจเฉพาะนั้นระหวางท่ีมีคําส่ังจริงๆ / คณะทํางานดาน
สารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกสตองประสานงานกันอยางใกลชิด ตองมี
การประชุมผูแทนรวมกันเปนระยะๆ (ตัวอยางท่ีดีมากคือการทํางานรวมกัน
อยางใกลชิดเปนเนื้อเดียวกันในชวงท่ีไทยเปนเจาภาพอาเซียนเมื่อป 2552) / 
หากคณะทํางานประกอบดวยผูแทน“ท่ีสามารถตัดสินใจได”จากหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ก็จะชวยใหการดูแลงานดานโลจิสติกสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดจางบริษัทเอกชนมาดูแลการจัดการประชุม  
– มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณการจัดการประชุม  

งานแสดงงานนิทรรศการ และงาน event ตางๆ 
57.1 % 

– บุคลากรมีความรูความเช่ียวชาญงานพิธีไมเพียงพอ / ขาดประสบการณและ
ความรูความเขาใจในงานของกระทรวงฯ 

34.3 % 

– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุม 
ซึ่งเพิ่มปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ 

42.9 % 

– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะมีสวนใหกรมกองสามารถ
ทุมเทเวลาใหกับงานสารัตถะไดมากข้ึน 

42.9 % 

– ไมไดลดภาระงานของขาราชการ เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตอง
กํากับดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง 

37.1 % 

– ส้ินเปลืองงบประมาณ 60 % 
– มีภาระในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 62.9 % 
– เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 20 % 
– ประเด็นอื่นๆ เชน สามารถจางเสริมไดแตหนวยงานเจาของเรื่องตองรวม

ทํางานและกํากับดูแลอยางใกลชิด / การประชุมบางครั้งมีประเด็นความ
ออนไหวทางดานการเมืองเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งหากบริษัทเอกชนท่ีจัดจาง
ไมทราบถึงประเด็นนี้ ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาไดในภายหลัง แตหากเปน
การประชุมท่ีไมมีประเด็นอะไรพิเศษ การจางบริษัทเอกชนก็นาจะเปนการ
แบงเบาภาระหนวยงานเจาของเรื่องไดในระดับหนึ่ง  

8.6 % 

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดประชุม 

 

– การเชิญผูเขารวมประชุม  73 % 
– การลงทะเบียนเขารวมประชุม (อาทิ การรวบรวมรายช่ือผูเขารวมประชุม 

การจัดทํารายช่ือ/หมายเลขติดตอเพื่อใชในการลงทะเบียน)  
91.9 % 

– การจองสถานท่ีประชุม (หองประชุม หองรับรองสําหรับตอนรับแขกผูใหญ)  94.6 % 
– การจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดงาน จัดประชุม และท่ีพักสําหรับ

ผูเขารวมประชุม 
81.1 % 
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ผูตอบแบบ รอยละ 
– การออกแบบและตกแตงสถานท่ีประชุม 91.9 % 
– การจัดเล้ียง รวมถึงการจัดซื้อของวาง อาหาร และเครื่องด่ืม 94.6 % 
– การจัดแสดง การจัดนิทรรศการ 81.1 % 
– การจัดทําผังท่ีนั่ง ปายท่ีนั่ง ปายช่ือการประชุม 94.6 % 
– การผลิตสําเนาเอกสารตางๆ สําหรับแจกผูเขารวมประชุม 56.8 % 
– การจัดสงเอกสารใหผูเขารวมประชุม (อาจทาง portal, e-mail หรือบรรจุ

ในเว็บไซต)  
56.8 % 

– การจัดเตรียมของขวัญสําหรับแขกระดับสูง 75.7 % 
– การจัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับผูเขารวมประชุม 83.8 % 
– การประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระทรวง เชน ประสานกองกลางเรื่อง 

ท่ีจอดรถและการรักษาความปลอดภัย 
81.1 % 

– การเบิกจายคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 59.5 % 
– อื่นๆ เชน การจัดหาอุปกรณ ยานพาหนะ การรับสงสนามบิน ท้ังนี้ หัวหนา

หนวยงานเจาของเรื่องควรเปนผูใหความเห็นชอบในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  
5.4 % 

ระดับการประชุมท่ีควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสของการจัดประชุม 

 

– การประชุมระดับปลัดข้ึนไป 36.8 % 
– การประชุมระดับรองปลัดข้ึนไป 15.8 % 
– การประชุมระดับอธิบดีข้ึนไป 28.9 % 
– การประชุมทุกระดับ 18.4 % 

รูปแบบการประชุมท่ีควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสของการจัดประชุม 

 

– การประชุมระหวางประเทศทุกกรอบท้ังทวิภาคีและพหุภาคี 31.6 % 
– การประชุมระหวางประเทศ และการประชุมกับหนวยงานภายนอก 28.9 % 
– ทุกการประชุม ท้ังการประชุมระหวางประเทศ การประชุมระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกกระทรวง 
39.5 % 

หากต้ังหนวยงานสําหรับดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุมท้ังหมด
ของกระทรวง หนวยงานดังกลาวควรอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานใด 

 

– เปนหนวยงานอิสระ อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง 52.8 % 
– อยูภายใตการกํากับดูแลของกองรับรอง กรมพิธีการทูต 27.8 % 
– อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน 11.1 % 
– อยูภายใตการกํากับดูแลของกองกลาง 

 
 
 

8.3 % 
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ผูตอบแบบ รอยละ 
กระบวนการทํางานของหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดการประชุม 

 

– กรมกองเจาของเรื่องเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม รูปแบบการ
ประชุม และกรอบงบประมาณ 

44.4 % 

– กรมกองเจาของเรื่องเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุมและรูปแบบ 
การประชุม หนวยงานโลจิสติกสเปนผูต้ังเสนอขอใชงบประมาณ 

25 % 

– กรมกองเจาของเรื่องมีบันทึกแจงมายังหนวยงานโลจิสติกสแจงกําหนดการ
เบ้ืองตน รูปแบบการประชุม และเหตุผลการจัดประชุม และหนวยงานโลจิสติกส
จะเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม พรอมท้ังเสนอประมาณการ
คาใชจาย 

30.6 % 

 



44 

 

 
ประวัติผูเขียน 

 
 
ช่ือ-สกุล นางปรางทิพย  กาญจนหัตถกิจ 
 
ประวัติการศึกษา – เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร 
  University of New South Wales นครซิดนีย ออสเตรเลีย 

 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2543–2547 เจาหนาท่ีการทูต 4-6 ฝายนโยบายการคาระหวางประเทศและฝาย
เอเปค กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

พ.ศ. 2547–2551 เลขานุการเอก คณะทูตถาวรไทยประจําสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา 

พ.ศ. 2551–2552 นักการทูตชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม  
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ 

พ.ศ. 2552–2555 นักการทูตชํานาญการ ฝายญี่ปุน กองเอเชียตะวันออก 4  
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ 

พ.ศ. 2555–2557 นักการทูตชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ 
 
ตําแหนงปจจุบัน นักการทูตชํานาญการพิเศษ 
 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ 
  


	2.1 ทฤษฎีองค์การ 10
	2.2 แนวคิดการบริหารจัดการองค์การ 12
	2.3 การจัดโครงสร้างขององค์การ 13
	2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT และ TOWS Analysis) 13
	3.1 ภาพรวมผลการสัมภาษณ์และการตอบแบบสำรวจความเห็น  15
	3.2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแนวทางเลือกต่างๆ 16
	3.3 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกส์ของการจัดประชุม 20
	3.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้ง “กลุ่มงานภารกิจการประชุม” 22
	4.1 สรุปผลการศึกษา 28
	4.2 ข้อเสนอแนะ 28
	บรรณานุกรม 32
	ภาคผนวก  34
	ก ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจความเห็น (จำนวนรวม 39 ราย) 35
	ข ผลการตอบแบบสำรวจความเห็น 37
	ประวัติผู้เขียน 44

