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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central 

Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นต่างๆ เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

รายงานการศึกษานี้มีข้อสรุปว่า ภาพรวมในปัจจุบันการจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นระบบที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีนโยบายการจัดการ
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่และใช้รหัสเอกสาร 18 หลักในการควบคุมการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือไม่ให้
เอกสารกระจัดกระจาย ไม่สูญหาย สามารถใช้แฟ้มเอกสารร่วมกันได้ ตลอดจนการก ากับดูแลของ
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์เก็บเอกสารราชการที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้ว ในการบริหารจัดการ
ระบบเอกสารแฟ้มกลาง การให้บริการ การคัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือท าลายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ของกระทรวงการต่างประเทศให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพ่ือจัดเก็บรักษาและ
ให้บริการศึกษาวิจัย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือเก็บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 
2556 ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวคิดจัดการเอกสารตามวงจรชีวิตเอกสาร และการจัดการเอกสาร
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหลักการจัดการเอกสารตามมาตรฐานสากล ISO 15489 นอกจากนี้ 
กระทรวงการต่างประเทศยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเอกสาร การจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสารบน Web Browser ด้วยโปรแกรม e–Submission มีขอบข่ายครอบคลุมงานตั้งแต่ 
การรับ การสร้าง การเสนองาน การลงนาม การใช้ การสืบค้น และการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบ  
e–Submission/ central filing ผ่านเครือข่าย Intranet เป็นระบบภายในกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือควบคุมวงจรชีวิตเอกสาร และจัดหมวดหมู่ให้รหัสเอกสารแบบฉบับเดียวกันทั้งแฟ้มเอกสาร
กระดาษ และแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เอกสาร  
ท าให้ทุกกรมกองสามารถบันทึกข้อมูลและค้นคืนเอกสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น ท างานพร้อมกันได้หลายจุด 
การค้นหาสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบระเบียบ ท าให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง อย่างไรก็ตาม  
การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System) ยังมีข้อจ ากัดและมีปัญหา
อุปสรรคหลายประการ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในภาพรวมประเด็นปัญหาส าคัญๆ 



จ 

คือ (1) บุคลากร (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติ และ (4) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

จากผลการศึกษานี้ชี้ชัดเจนว่า บุคลากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือปัจจัยส าคัญในการ
ที่จะขับเคลื่อนงานให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่มีมาตรฐานระดับสากล และมีพลังขับเคลื่อน
ภารกิจงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 5S/5มี ของกระทรวง
การต่างประเทศให้มีประสิทธิผล ผู้ศึกษาได้ใช้ SWOT Analysis เป็นกรอบในการวิเคราะห์จุดแข็ง–
จุดอ่อน จากปัจจัยภายใน โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก ที่จะท าให้การบริหารจัดการระบบ
เอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
ในเรื่องนี้ โดยจ าแนกข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์ และด้านงบประมาณ 
ส่วนข้อเสนอแนะด้านการด าเนินการ ผู้ศึกษาได้จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการปรับปรุงวิธีการท างานรูปแบบใหม่เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้น 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central 
Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณาของอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน คือ เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง 
ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม และรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม ที่กรุณารับเป็น  
ที่ปรึกษา และเสียสละเวลาอันมีค่าให้ความเห็นและค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งตลอดช่วงเวลาการท า
รายงานจนท าให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา 
ณ ที่นี้  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ผู้อ านวยการกอง  
ผู้อ านวยการส่วน เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ที่กรุณา
สละเวลาให้สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร
แฟ้มกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างฉันท์มิตรและเปิดเผยกับผู้เขียนในระหว่างจัดท า รายงานนี้ 
ช่วยท าให้เห็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ที่ทุกท่านอยากเห็นในกระทรวง
การต่างประเทศ อันน าไปสู่การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานการศึกษาฉบับนี้  

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศ ลดา ภู่มาศ และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันการต่างประเทศทุกท่านที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวกอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาการอบรม 
และท้ายสุดผู้เขียนขอน้อมรับร าลึกถึง องค์ความรู้ แนวคิด แนวทาง และก าลังใจจากท่านทั้งหลาย  
ที่กล่าวมาแล้ว ตลอดจนก าลังใจจากครอบครัว พ่อ แม่ พ่ี น้อง และเพ่ือนร่วมงานทุกคน และขอขอบคุณ
เพ่ือนร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 12 ทุกท่าน ส าหรับมิตรภาพอันอบอุ่น ท าให้การเข้าร่วม
การอบรมเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมาก และเชื่อม่ันว่ามิตรภาพนี้จะยั่งยืนตลอดไป 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาฉบับนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และเป็น
ประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ผู้สนใจ ผู้บริหาร ที่สามารถมีส่วนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1.  กระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งของการบริหารราชการไทย เอกสาร
ราชการจึงถือเป็นเอกสารของแผ่นดินที่สะท้อนถึงภารกิจด้านการต่างประเทศของไทย ที่เป็นทั้ง
หลักฐานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีเอกสารราชการจ านวนมากที่มีคุณค่า
ต่อเนื่องควรเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจ าขององค์กร เป็นประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาวิจัย เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติและของโลก ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญของงาน
เอกสาร ได้วางระบบการจัดการเอกสารกลาง จัดตั้งและมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือบุคลากร
รับผิดชอบ ออกกฎระเบียบ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกลไกต่างๆ ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อเอกสารมีปริมาณมากขึ้น การประสานงานและการใช้เอกสาร
ร่วมกันก็มากขึ้นตาม กอปรกับบุคลากรมีการโยกย้ายหมุนเวียนอยู่เป็นประจ า การจัดการเอกสาร 
แฟ้มกลาง (central filing) จึงไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาด้าน
บุคลากร กระบวนการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ปัญหาการใช้เอกสาร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (e–Submission) มาใช้ไม่ได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน เป็น
เพียงการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในองค์กร  

1.1.2 การบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลาง จึงมีข้อจ ากัดและมีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน 
และต้องค านึงถึงการจัดเก็บเอกสารที่มีชั้นความลับด้วย เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับ
ของราชการไม่ให้รั่วไหล ในภาพรวมประเด็นปัญหาส าคัญๆ คือ (1) บุคลากร (2) กระบวนการและ
ขั้นตอนปฏิบัติ (3) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ และ (4) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  

1.1.3  ประเด็นปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อาจท าให้ขาดความคล่องตัว 
ในการท างาน โดยเฉพาะการจัดการเอกสารแฟ้มกลาง เอกสารส าคัญอาจสูญหาย จะท าให้เอกสาร
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดความเชื่อถือ หรือก่อให้เกิดปัญหาในการท างานทั้งระบบในที่สุด  
จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกระทรวงการต่างประเทศ  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ

กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นต่างๆ 
1.2.2  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร

จัดการเอกสาร หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการระบบเอกสาร
แฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีวิจัย 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1) ขอบเขตข้อมูล ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

กฎระเบียบและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาต่างๆ ในการจัดการเอกสารแฟ้มกลาง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (e–Submission /central filing) มาใช้ในงานเอกสาร (ไม่ได้
ศึกษาระบบเทคโนโลยี Software)  

2) ขอบเขตประชากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศท่ีก ากับดูแลกองบรรณสารและห้องสมุด  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา  
1)  ศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง 

การอ้างอิงประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารราชการที่กองบรรณสาร
และห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538–ปัจจุบัน ในข้อเท็จจริงด้านสภาพและ
ปัญหาต่างๆ 

2) สัมภาษณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบสภาพและปัญหา 
ในประเด็นต่างๆ  

3) สัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่ก ากับดูแลกองบรรณสารและ
ห้องสมุด เพ่ือรับนโยบายในภาพรวม 

4) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และประมวลผล หาข้อเสนอและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศ  

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
1) การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) จากการศึกษา

สภาพและปัญหาอุปสรรคประเด็นต่างๆ เพ่ืออธิบายถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรควิเคราะห์
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และประมวลผลหาข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

2) ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ อุปสรรค รวมถึงผลกระทบจากสภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารจัดการระบบเอกสาร
แฟ้มกลาง และหากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิง
ป้องกัน ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดข้อเสนอและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการ
ระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ 

3) ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอและแนวทางในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวง
การต่างประเทศ 

 
1.4  ค าถามการศึกษา  

กองบรรณสารและห้องสมุด ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไร 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หากมี
การพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยเฉพาะข้าราชการแรกเข้า ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของเอกสารราชการ และก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการ
จัดการเอกสารตามวงจรชีวิตเอกสารอย่างต่อเนื่อง 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา  

1.6.1 ได้ทราบถึงสภาพและปัญหาอุปสรรคในภาพรวมและประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
งานระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ  

1.6.2 ได้รับข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง 
และการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e–Submission/central filing) และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการเอกสาร ตลอดจนการจัดการเอกสารที่มีชั้นความลับ  

1.6.3 ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระ
ทรวงการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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1.7  นิยามศัพท ์
“เอกสารราชการ” หรือ “หนังสือราชการ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน

สารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548 ได้อธิบายว่า “หนังสือราชการ” หมายถึง เอกสารที่
เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

(1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
(2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี ไปถึง

บุคคลภายนอก  
(3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
(4) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
(5) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
(6) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับเข้าจากสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็นชั้นลับ ชั้นลับมาก 
หรือชั้นลับที่สุด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ, 2544) 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรพิมพ์หรือโทรสาร (พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2544) 

“การจัดการเอกสาร” (Records Management) หมายถึง การจัดการเพ่ือควบคุม 
การจัดท าเอกสาร การรับมอบ การดูแลรักษา การใช้ และการก าจัดเอกสารให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ โดยครอบคลุมถึงการรวบรวมและการดูแลรักษาหลักฐานการด าเนินงานขององค์กร 
สารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร และการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่อยู่ในรูปแบบ
เอกสาร (ISO 15489)  

“การบริหารจัดการเอกสาร” หมายถึง การด าเนินงานจัดการเอกสาร โดยอาศัยกรอบ
แนวคิด (1) ปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณ นโยบาย พ้ืนที่ 
และบุคลากร (2) กระบวนการ (process) ได้แก่ การจัดท าเอกสาร การรับ–ส่ง การใช้เอกสาร การ
จัดเก็บ การค้นหา การก าจัดเอกสาร และ (3) ผลลัพธ์ (output) เป็นการน าปัจจัยน าเข้ามาด าเนินการ
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ตามกระบวนการจัดการเอกสาร จนเกิดเป็นเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ที่
เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ ผู้จัดเก็บเอกสารและผู้ใช้เอกสาร 

“เอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ” หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าขึ้นหรือรับไว้ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายและได้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้อ้างอิง 

“ระบบเอกสารแฟ้มกลาง” (Central Filing System) หมายถึง ระบบการจัดการเอกสาร
ที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศใช้ร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือควบคุมเอกสาร 
ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานมาไว้ที่ศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 1 
2.1.1.1 ความหมายของการวิเคราะห์ SWOT  

เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารก าหนด
จุดแข็ง–จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร เพ่ือให้สามารถวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยชื่อ อัลเบอร์ต ฮัมฟรีย์ 
(Albert Humphrey) ในปี ค.ศ. 1960–1970 SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ดังนี้  

S–Strengths   หมายถึง  จุดแข็งหรือจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ 
W–Weaknesses  หมายถึง  จุดอ่อนหรือจุดด้อย หรือข้อเสียเปรียบ 
O–Opportunities  หมายถึง  โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
T–Threats   หมายถึง  อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคาม

การด าเนินงานขององค์กร 
2.1.1.2  หลักการส าคัญของการ SWOT  

เป็นการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาจุดแข็ง–จุดอ่อน ให้รู้ตนเอง–รู้จักสภาพแวดล้อมภายใน
อย่างชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส–อุปสรรค จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อ
องค์กร  

2.1.1.3  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้เข้าใจได้ว่าอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรเป็นอย่างไร จุดแข็งจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

                                                 
1 คณะท างานเผยแพรส่ารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การวิเคราะห ์SWOT 
(SWOT Analysis) [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload/  
การวิเคราะห์ SWOT.pdf 
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ในขณะที่จุดอ่อนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

2.1.1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT  
การวิเคราะห์ SWOT ครอบคลุมขอบเขตที่กว้าง ด้วยการระบุ จุดแข็ง–

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลก าหนดเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็ง
ขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่ง
เอาชนะอุปสรรคหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร  

2.1.1.5  การจัดท ากลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 ได้อธิบายว่า “กลยุทธ์” 

คือ การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”  

เพ่ือ “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส” เมื่อประเมินสถานการณ์ภายในและ
ภายนอกได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะใช้ตารางการจับคู่แบบ TOWS 
Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 4 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (SO–Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST–
Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO–Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT–Strategy)  

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO–Strengths กับ Opportunities) เป็นการใช้ 
จุดแข็งเพ่ือประโยชน์จากโอกาสที่มี 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST–Strengths กับ Threats) เป็นการใช้จุดแข็ง
เพ่ือเลี่ยงอุปสรรค 

3)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO–Weaknesses กับ Opportunities) เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือแก้ไขหรือลดจุดอ่อน 

4)  กลยุทธ์เชิงรับ (WT–Weaknesses กับ Threats) เป็นการลดจุดอ่อน
และเลี่ยงอุปสรรค  
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            ปัจจัยภายใน 
 

 ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)  
1 
2 
3 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1 
2 
3 

โอกาส (Opportunities) 
1 
2 
3 

SO 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 

(กลยุทธ์เชิงรุก) 

WO 
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 
(กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 

อุปสรรค (Threats) 
1 
2 
3 

ST 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 
(กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 

WT 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 

(กลยุทธ์เชิงรับ) 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างตาราง TOWS Matrix 

 ที่มา: https://greedisgoods.com/tows–matrix  
 

2.1.2  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 
2.1.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการเอกสาร 

การบริหารงานเอกสาร (Records Management) คือ สาขาวิชาของ
ความรับผิดชอบการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและการควบคุมอย่างมีระบบของการจัดท าหรือการรับ
เอกสารไว้ การดูแลรักษา การใช้ และการก าจัดเอกสาร รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการเพ่ิมข้อมูล
และการเก็บหลักฐานของข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานและการโต้ตอบในรูปของเอกสาร (ISO 
15489) ซึ่ง “การบริหารงานเอกสาร” นี้อาจเทียบเคียงได้กับ “การบริหารงานสารบรรณ” ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่ให้ความหมายของค าว่า “งานสารบรรณ” 
หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ การรักษา 
การยืม จนถึงการท าลาย โดยค านึงถึงปริมาณเอกสารในปัจจุบันและระบบที่สามารถขยายได้ใน
อนาคต โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ 
ในองค์กร จึงจะท าให้การจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

2.1.2.2  ความส าคัญของการบริหารงานเอกสาร 
การจัดการเอกสารเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง มั่นคง และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการความเสี่ยง  
ในการด าเนินงานอันจะช่วยปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ( ISO 15489–1:2001 (E):4) เมื่อน าเอกสารขององค์กรมาอยู่รวมกันอย่างเป็น
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ระบบจะให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเมื่อน าเอกสารหลายๆ องค์กรมาเก็บรวมกันไว้จะเป็นแหล่งความรู้
เพ่ือการศึกษาวิจัย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ทั้งบุคคล สังคม และประเทศชาติ  
(สมสรวง พฤติกุล, 2560)  

2.1.2.3 องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร 
การบริหารงานเอกสารต้องมีการวางแผนว่า จะให้มีศูนย์กลางของ

เอกสารหรือจะแยกควบคุมตามหน่วยงานย่อย หรืออาจใช้ทั้ง 2 ระบบ โดยก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเอกสารและก าหนดโครงสร้างของงานเอกสาร ว่า จะให้งานเอกสารเก็บไว้
ที่ศูนย์กลางแห่งเดียวกัน (Centralization filing) ซึ่งมีข้อดีคือ ปริมาณงานและอุปกรณ์ในการท างานน้อย 
บุคลากรมีความช านาญเฉพาะด้านและท างานมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
อุปกรณ์ แต่มีข้อเสียคือ หน่วยงานต่างๆ เมื่อต้องการใช้ข้อมูลจะขาดความคล่องตัวในการท างาน และ
เก็บไว้ที่หน่วยงานต่างๆ (Decentralization filing) มีข้อดีคือ เหมาะกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
ความลับ การเก็บและการน าออกมาใช้สะดวกและรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ วัสดุ อุปกรณ์และพนักงาน
ต้องกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ท าให้ไม่ประหยัดและวิธีปฏิบัติงานอาจแตกต่างกัน หรือเก็บไว้ทั้งที่
ศูนย์กลางและหน่วยงานต่างๆ (Centralization and Decentalization filing) เพ่ือขจัดข้อเสียของ
ทั้ง 2 วิธี ตลอดจนการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา การควบคุมงานเอกสาร  
และการท าลายเอกสาร  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร มี 2 ฝ่าย ได้แก่ 
1) ผู้จัดเก็บเอกสาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บเอกสาร

ตามระบบที่หน่วยงานก าหนดไว้ เป็นผู้จัดเอกสารที่ได้รับเข้ามาเก็บเข้าแหล่งเก็บเอกสารอย่างถูกวิธี 
และจัดเก็บความเรียบร้อย ดูแลจัดการเกี่ยวกับเอกสาร บ ารุงรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
และคอยให้บริการแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้เอกสาร 

2) ผู้ใช้เอกสาร เป็นผู้น าเอกสารจากแหล่งเก็บเอกสารไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการจัดเก็บเอกสาร เพราะผู้ใช้เอกสารต้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้เอกสารที่ผู้จัดเอกสารได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้
เอกสารอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

2.1.2.3  หลักการและแนวคิดการจัดการเอกสาร  
1) ห ลั ก ก า ร ว ง จ ร ชี วิ ต เ อ ก ส า ร  ( Records Life Cycle Model)  

เป็นหลักการควบคุมเอกสารตามวงจรเอกสาร 5 ช่วงเวลา เริ่มต้นจากการจัดท าและการรับเอกสาร 
(creation and receipt) การแจกจ่าย (distribution) การใช้ (use) การดูแลรักษา (maintenance) 
การก าจัดเอกสาร (disposition) หลักการนี้จะควบคุมดูแลการด าเนินงานเอกสารอย่างเป็นระบบ 
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สามารถค้นหาได้สะดวกเมื่อต้องการใช้งาน รวมถึงการก าจัดเอกสาร โดยค านึงถึงประสิทธิผลและ
ค่าใช้จ่ายเป็นหลัก (Ricks and Gow,1988) 

 
ภาพที่ 2 หลักการวงจรชีวิตเอกสาร (Records Life Cycle model) 

 
2) หลักการจัดการเอกสารอย่างต่อเนื่อง (Records Continuum 

Model) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของ Frank Upward Sue McKemmish และ Livia 
Iacovino นักวิชาการชาวออสเตรเลีย ได้พัฒนาและน าเสนอต่อวงการวิชาชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2537 
อธิบายว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างกว้างขวางท าให้เกิดเอกสารทั้งรูปกระดาษ
และอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานควบคู่กันไป จึงมุ่งเน้นว่า การจัดการเอกสารต้องด าเนินการเป็นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงขั้นตอนตามล าดับของวงจรชีวิตเอกสาร แต่มุ่งว่าเอกสารของ
หน่วยงานคืออะไร ใครเป็นผู้จัดท า ใครเป็นผู้ใช้ ใช้อย่างไร ใช้เมื่อใด ใช้เพราะอะไร ซึ่งการจัดการ
เอกสารจะบูรณาการงานตั้งแต่การออกแบบระบบงานเอกสาร การจัดท าเอกสาร การใช้งาน การดูแล
รักษา จนกระท่ังเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณและนักจดหมายเหตุ ต้อง
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การออกแบบระบบ (Kennedy and Schauder, 2000:4 and Senn 
(1989: 16) (อ้างใน พิสมัย ระพีพัฒน์ชัย, 2560) 
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ภาพที่ 3 หลักการจัดการเอกสารอย่างต่อเนื่อง (Records Continuum Model) 
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/The–Records–Continuum–Model  

 
Kennedy and Schauder (2000: 4) (อ้างใน พิสมัย ระพีพัฒน์ชัย, 

2560) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ไม่ว่าจะจัดการเอกสารด้วยหลักการวงจรชีวิตเอกสาร หรือ หลักการ
จัดการเอกสารอย่างต่อเนื่อง การออกแบบระบบการจัดการเอกสารที่ดีต้องให้ความส าคัญกับเอกสาร 
ดังนี้ 

(1)  การรักษาให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือในฐานะเป็นหลักฐาน  
(2)  การมีระบบการป้องกันเอกสารเสียหายหรือสูญหาย  
(3)  ความสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอดเวลา 

3) หลักการจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15489 (ISO: International 
Organization for Standardization) (องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ) ปัจจุบันถือว่าเป็น
หลักการที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวางในระดับสากล เพ่ือจัดการเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ 
ISO 15489–1 :  2016  Information and documentation–Records management–Part 1 : 
Concepts and principles อธิบายไว้ว่า การจัดการเอกสาร (Records Management) เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเอกสารที่มุ่งควบคุมการสร้าง การรับมอบ ดูแลรักษา ใช้งาน และการก าจัดเอกสาร ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงการรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐานการด าเนินงานของ
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องค์กรที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และเป็นแนวทางให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปประยุกต์ใช้  
ในการบริหารงานจัดการทั้งเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) การสร้างเอกสาร คือ จุดเริ่มต้นของระบบเอกสารที่เกิดขึ้นตาม
ภารกิจขององค์กร  

(2) การรวบรวมและการประเมินคุณค่า คือ การก าหนดว่า 
ควรรวบรวมและจัดเก็บเอกสารใดในระยะเวลานานเท่าใด ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด คือ บริบท  
การด าเนินงานและความเสี่ยงขององค์กร  

(3) การใช้งานเอกสาร คือ การก าหนดระเบียบและขั้นตอนการจัด
หมวดหมู่และการท าดรรชนี การควบคุมการเข้าถึง การเก็บรักษา และการใช้  

(4) การดูแลรักษาและการควบคุมเอกสาร คือ ขั้นตอนส าคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่งเพ่ือควบคุมให้เอกสารสามารถจัดเก็บ ใช้งาน ค้นคืน และรักษาสภาพความเป็นเอกสาร
หรือคงสภาพเดิมไว้  

(5) การก าจัดเอกสาร คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเอกสาร 
เป็นการท าลายเอกสารที่สิ้นอายุการใช้งาน และตามตารางการก าหนดอายุเอกสารได้ก าหนดไว้  
เพ่ือลดความเสี่ยงในปริมาณเอกสารที่ไม่ต้องการใช้ในระยะยาว เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและ
เพ่ือประสิทธิผลในการบริหารคลังเก็บเอกสาร  

4) แนวคิดการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรชีวิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Life 

Cycle) คล้ายกับวงจรชีวิตเอกสารทั่วไป จะแตกต่างกันที่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาเหตุส าคัญท าให้การเก็บรักษาเอกสารเปลี่ยนโฉม
ไป ในการจัดเก็บรักษาเอกสารไว้จนเป็นจดหมายเหตุต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างเอกสาร ดังนั้น ผู้จัดการ
ข้อมูลจึงต้องท างานใกล้ชิดกับงานจดหมายเหตุ ซึ่งมาตรฐานการจัดการเอกสาร ISO 15489 ได้ให้
ความส าคัญกับระบบนิเวศของเอกสาร โดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ สร้างและผู้รับเอกสาร 
ผู้ดูแลระบบจัดการเอกสาร ผู้ใช้เอกสารในอนาคต จนถึงระบบการจัดการเอกสาร เป็นกรอบ  
การท างานในระดับสากลครอบคลุมระบบนิเวศเอกสารอย่างครบถ้วน รวมถึงระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะไม่กระทบต่อกระบวนการสร้ าง
เอกสารเดิม และ ISO 15489 ยังให้ความส าคัญกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร บทบาทของนักจัดการเอกสารต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก 
ในมิติของเอกสารดิจิทัล 

สุทธิศักดิ์ สลักค า (2551) (อ้างใน จิรัชยา นครชัย ; 2553) ได้อธิบาย
ไว้ว่า องค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารราชการด้วยมือ 
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มาเป็นการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการก าหนดแผนแม่บทและวางแผนกลยุทธ์การน า
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในองค์กร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเปลี่ยนแปลง
ด้วยความเรียบร้อย หากไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้งานและการสนับสนุนจากผู้บริหาร การก าหนดแผนกลยุทธ์ต้องค านึงถึง
ประโยชน์แท้จริง ต้องท าให้ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมขึ้น และต้องมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ 

2.1.3  การจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ 
2.1.3.1 การจัดการเอกสารแฟ้มกลางในอดีต 

กระทรวงการต่างประเทศ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 
จากการศึกษาประวัติการจัดการเอกสาร จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อกรมพระยาเทวะวงศ์ 
วโรปการ ครั้งด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2428–2466) ทรงก าหนด
ข้อบังคับการจัดการเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศไว้ 30 ข้อ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2432 เป็นหลักการและแนวปฏิบัติการจัดการเอกสารไว้อย่างชัดเจน ว่าด้วยงานสารบรรณ  
การร่าง การลงทะเบียน การรับ–ส่ง การเก็บรักษาหนังสือไว้ใช้อ้างอิง และทรงจัดตั้ง “กองเก็บ”2 เป็น
หน่วยงานกลางท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการเอกสารราชการในศาลาว่าการต่างประเทศท่ี
วังสราญรมย์ และมีระบบการเก็บเอกสารแบบรวมที่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ได้จัดวาง
ระเบียบงานสารบรรณขึ้นใช้ และถือเป็นรากฐานของระเบียบงานสารบรรณที่ส่วนราชการไทยได้
พัฒนาไปสู่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่ใช้ในปัจจุบัน และ
กระทรวงการต่างประเทศได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดขึ้นเช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืนๆ 
ระบบการเก็บเอกสารรวมที่ศูนย์กลางค่อยๆ ถูกยกเลิกไป และไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นในปีใด 
กลายเป็นระบบกระจายการจัดเก็บซึ่งแต่ละกรมกองต่างคิดขึ้นใช้เอง ก่อนส่งมาเก็บที่กองบรรณสาร
และห้องสมุด และกองบรรณสารและห้องสมุด ได้มีการจัดหมวดหมู่เรื่องตามระบบที่ก าหนดขึ้นใช้เอง 
และในปีช่วง พ.ศ. 2523–2539 ได้ใช้คู่มือการจัดเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Records Classification Handbook) ส่วนเอกสารลับ เช่น ต้นฉบับสนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ จะแยกเก็บในตู้พิเศษ 
  

                                                 
2 กองเก็บ ปัจจุบันคือ กองบรรณสารและห้องสมุด ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2514  มีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบแบ่งเป็น ฝ่ายห้องสมุด ตั้งอยู่ท่ีอาคารถนนศรีอยุธยา 
ด าเนินงานจัดหาและให้บริการทรพัยากรสารสนเทศให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อเทคโนโลยี และฝา่ย
บรรณสาร ตั้งอยู่อาคารหลังกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการเอกสาร และเป็นศนูย์กลาง
จัดเก็บและให้บริการเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเอกสารจากสถานทูตสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ   
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2.1.3.2  การจัดการเอกสารแฟ้มกลางในปัจจุบัน 
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส านักงาน 

และ 12 กรม ได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมพิธีการทูต กรมยุโรป กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมเอเชีย
ตะวันออก กรมเอเชียใต้ และกรมอาเซียน เอกสารราชการที่เกิดขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ มี
ปริมาณมากขึ้น และมีที่ท าการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่หลายแห่งทั้ง
อาคารด้านถนนศรีอยุธยา และอาคารด้านถนนแจ้งวัฒนะ3 รวมทั้งสถานทูตสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ การจัดการเอกสารแฟ้มกลางจึงถือเป็นหน้าที่หลักส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องด าเนินการให้
เป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง การจัดการเอกสารแฟ้มกลาง (central filing) ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ออกเป็นค าสั่งที่ 965/2541 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง “การใช้รหัสในระบบการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการของกระทรวง
การต่างประเทศ” เพ่ือให้ทุกกรมกองจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
สะดวกต่อการค้นหา และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือควบคุมเอกสารที่เก็บอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 
ไม่ให้กระจัดกระจาย/สูญหาย ที่เรียกว่า “ระบบจัดเก็บเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการ
ต่างประเทศ” (ให้รหัสแฟ้ม 18 หลัก) โดยใช้คู่มือการแบ่งกลุ่มเรื่อง ลักษณะงาน และหัวเรื่องย่อย ใน
การจัดหมวดหมู่เอกสารให้เป็นแบบฉบับเดียวกัน และได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงคู่มือให้รหัส 
ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องให้แก่กรมกอง และมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 4 ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดระบบการเก็บรักษาเอกสาร รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้ การยืม การส่งคืนแฟ้ม
เอกสาร ประจ าทุกกรมกองภายในกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการเก็บ การใช้ การยืมเอกสารราชการ (ระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2549) ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระบบเอกสารแฟ้มกลาง จัดท าบัญชีเอกสารที่ 
สิ้นกระแสการใช้งาน และครบอายุการเก็บในกรมกอง เ พ่ือพิจารณาท าลาย หรือส่งเก็บที่ศูนย์เก็บ
กลางของกระทรวงการต่างประเทศ (กองบรรณสารและห้องสมุด)  
  

                                                 
3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ดา้นถนนแจ้งวัฒนะ ได้แก่ ฝ่ายบรรณสาร กองบรรณสารและ
ห้องสมุด กรมการกงสลุ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และกลุ่ม
งานนิติการ อยู่ในศูนย์ราชการอาคาร B  
4 เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ เป็นต าแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ จดัจ้างตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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2.1.3.3 คู่มือและแนวปฏิบัติงานเอกสารแฟ้มกลาง 
1) “คู่มือการแบ่งกลุ่มเรื่อง ลักษณะงาน และหัวเรื่องย่อย” 5 เป็นคู่มือ

ในการให้รหัสเอกสารในการจัดระบบเอกสารแฟ้มกลาง ซึ่งจ าแนกเอกสารออกตามภารกิจงานของ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็น 9 กลุ่ม และก าหนดค่ารหัส หรือสัญลักษณ์ ใช้รหัสตัวเลขทั้งหมด 18 หลัก6 
ในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันได้ และครอบคลุมทุกลักษณะงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกกรมกอง  

วิธีการให้รหัสเอกสาร และส่วนประกอบของรหัสเอกสาร 18 หลัก  
มีดังนี ้
 
 
 

 
 

  
 

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบของรหัสเอกสาร 18 หลัก 
 

2) “ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ” 
(Records Retention Schedule)7 เป็นกรอบแนวทางในการตัดสินใจจัดเก็บและท าลายเอกสารตาม
วงจรชีวิตเอกสารให้ถูกต้อง เป็นระบบ เอกสารที่มีคุณค่าจะได้รับการเก็บรักษาต่อเนื่อง และสามารถ
ด าเนินการท าลายเอกสารได้โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการรักษาความปลอดภัยเอกสารลับ 

                                                 
5 คู่มือการจัดหมวดหมู่เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มการบริหาร การ
ทูตและกงสลุ การเมืองและความสัมพันธ์ การศึกษาและสังคม คมนาคม วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
การเกษตร  ภายใต้กลุ่มใหญ่ จะแบ่งออกเป็นลักษณะงาน และหัวเรือ่งย่อย 
6 รหัสเอกสาร 18 หลัก คือ สัญลักษณ์ที่บ่งช้ีถึงต าแหน่งของเอกสารบนช้ันเก็บ และบ่งบอกถึงเนื้อหาสาระของ
เอกสารแฟ้มนั้นว่า เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและเป็นเอกสารของกรมกองใด 
7 Records Retention Schedule  คือ ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บเอกสาร จัดท าโดย คณะกรรมการจัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ตามค าสั่ง
กระทรวงการต่างประเทศ ท่ี 1540/2558  (21 กันยายน 2558)  โดยมีเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่ก ากับดูแล
กองบรรณสารและห้องสมุด เป็นประธาน เลขานุการกรมทุกกรม ผูแ้ทนหน่วยงานส านักงานปลัด เปน็กรรมการ  
และผู้อ านวยการกองบรรณสารและห้องสมดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ส่วนประกอบของรหัสเอกสาร 18 หลัก 
 

                 

  1.รหัสกรมกอง                3. รหัสลักษณะงาน            5. ปี พ.ศ./ล าดับแฟ้ม 
                         2. รหัสประเทศ               4. หัวเรื่องย่อย 
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ทุกกรมกองสามารถปฏิบัติงานเอกสารเป็นแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่การจัดท า การรับ–ส่ง การใช้  
การจัดเก็บ ค้นหา การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการก าจัดเอกสารโดยการท าลาย หรือส่งมอบ
เอกสารมีคุณค่าให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

3) กระบวนการจัดการเอกสาร 
(1)  การจัดการเอกสารกระแสการใช้งาน เพ่ือให้เอกสารระหว่าง

การใช้งานที่ส่วนงานจัดเก็บอยู่ในพ้ืนที่ท างาน เพราะยังใช้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าและเป็นเรื่องที่
ก าลังปฏิบัติต่อเนื่อง ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ค้นหาได้ง่ายหรือไม่สูญหาย จัดเก็บเข้าแฟ้มตาม
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในตารางก าหนดอายุ 
การเก็บเอกสาร  

(2) การจัดการเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน เพ่ือให้เอกสารที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว แต่กิจกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดจึงต้องจัดเก็บไว้เพ่ือใช้อ้างอิงอยู่บ้าง
ในบางครั้ง หรือยังไม่ครบอายุการเก็บ เอกสารกึ่งกระแสการใช้งานนี้ จะจัดเก็บรวมไว้อย่างเป็นระบบ
ในศูนย์เก็บเอกสารกลางของกรมกอง ตามระบบการจัดการเอกสารแฟ้มกลาง และมีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมดูแล 

(3) การจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานเป็นขั้นตอนส าคัญ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คือ การคัดเลือกเอกสารที่ไม่มีคุณค่าใดใด  
และครบอายุการเก็บตามตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ และส่งมอบ
เอกสารที่มีคุณค่าให้กองบรรณสารและห้องสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาเอกสารของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้บริการค้นคว้าและคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่า
ต่อเนื่องส่งมอบให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าว่า 
เอกสารมีคุณค่าหนึ่งหรือหลายคุณค่า ได้แก่ คุณค่าทางการบริหาร คุณค่าทางกฎหมาย คุณค่าทาง
การเงิน และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าใดใด ให้พิจารณาท าลายตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือลดต้นทุนหรือลดภาระการจัดเก็บเอกสาร 
ซึ่งตามทฤษฎีของ T.R Shellenberg นักจดหมายเหตุชาวอเมริกัน เอกสารที่เสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว
จะคัดแยกเอกสารบางส่วนออกท าลาย หรือถ่ายโอนเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากเอกสาร
ที่จัดท าข้ึน 5–10% เป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
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ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการเอกสารตามวงจรชีวิตเอกสาร 
ที่มา: variant model จากทฤษฎีของ Shellenberg นักจดหมายเหตุชาวอเมริกัน  

 
2.1.3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเอกสาร  

ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการต่างประเทศได้น าเทคโนโลยี e–Submission 
มาใช้ในการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และได้พัฒนาระบบการจัดเก็บและค้นหา
เอกสารบน Web Browser ของกระทรวงการต่างประเทศ ให้มีระบบ e–Submission /central filing 
ตั้งแต่การสร้างและรับเอกสารเข้ามา การเสนองาน การลงนาม การใช้ การสืบค้น และการจัดเก็บ
เอกสารในระบบ เพ่ือควบคุมวงจรเอกสารโดยจัดหมวดหมู่ให้รหัสเอกสารแบบฉบับเดียวกันทั้ ง 
แฟ้มกระดาษ และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เอกสาร ท าให้
ทุกกรมกองสามารถบันทึกข้อมูลและค้นคืนเอกสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น สามารถท างานพร้อมกันได้
หลายจุด เป็นระบบงานอัตโนมัติในการบริหารจัดการเอกสารตามวงจรชีวิตเอกสาร นับตั้งแต่การผลิต
เอกสารจนกระทั่งส่งมอบกองบรรณสารและห้องสมุด ส่งมอบส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
กรมศิลปากร และท าลายเอกสาร 

2.1.4  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.4.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 

ฉบับแก้ไข 2548 
เป็นกรอบในการบริหารงานเอกสารตั้งแต่การจัดท า การรับ–ส่ง การเก็บ

รักษา การยืม จนถึงการท าลาย และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548 ได้เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารงานราชการแนวทางใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็น
การด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
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และก าหนดให้ส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อมีอายุ
การเก็บครบ 20 ปี ส่วนเอกสารที่มีชั้นความลับให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ  

2.1.4.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป็นกฎหมายของประชาชนเพ่ือคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบการท างานของราชการให้มีความโปร่งใส  
มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” การบริหารจัดการเอกสาร
ต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และตามมาตรา 26 ให้หน่วยงานที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
ข้อมูลข่าวสารหรืออายุการเก็บตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี และตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปีแล้ว
ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

2.1.4.3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
เป็นกรอบในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ โดยมี

ข้อยกเว้นไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐ 
เอกชน บุคคล และประเทศชาติ ในหมวด 2 การก าหนดชั้นความลับและปรับแก้ไขชั้นความลับ หมวด 3 
ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จัดท าทะเบียนข่าวสารลับ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
รักษาข้อมูลข่าวสารลับ และการให้ความส าคัญกับการรักษาความลับของราชการ 

2.14.4 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ มาตรา 7–10 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาเอกสารราชการให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบ
อ้างอิงได้ และส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่าให้กรมศิลปากร เอกสารที่ไม่เป็นจดหมายเหตุให้ท าลาย กรณี
เอกสารส่วนบุคคลให้ค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายก าหนด ให้จัดท าตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจที่จะเก็บ
และท าลายเอกสารของผู้ปฏิบัติงานได้ ท าให้การจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน และท าให้เอกสารที่
เสร็จสิ้นการใช้งานที่มีคุณค่าต่อเนื่องได้จัดเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและ
เป็นมรดกของชาติ  

2.14.5  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

เป็นกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกับหน่ วยงานรั ฐ  โดย เฉพาะเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้นิยามค า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือเฉพาะแต่บางส่วน ที่อาจจะเกี่ยวกับกิจกรรมทางแพ่งและ
พาณิชย์ และได้นิยาม “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง รับ ส่ง การเก็บข้อมูล 
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หรือการประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จึงมีกระบวนการทาง
กฎหมายและมีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย การน าระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
องค์กรต้องมีประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมขึ้น และปลอดภัยจาก 
ภัยคุกคาม ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการจัดการที่เหมาะสม 
จัดเก็บและเปิดใช้งานได้ในอนาคต 

2.1.4.6 ระเบียบและค าสั่งภายในกระทรวงการต่างประเทศ  
เป็นแนวทางปฏิบัติงานเอกสารราชการของทุกหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการต่างประเทศ เช่น ค าสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 965/2541 เรื่อง การให้รหัสใน
ระบบการจัดเก็บหนังสือราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการ
เก็บรักษา การใช้ การยืม และส่งคืนหนังสือราชการของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2549  

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับจัดการเอกสารราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศ และการจัดการเอกสารหน่วยงานอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้
ดังนี้ 

2.2.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ 
ทรงสรรค์ นิลก าแหง (2517) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานจดหมายเหตุใน

ประเทศไทย” เพ่ือศึกษาประวัติพัฒนาการงานจดหมายเหตุในประเทศไทยและเทคนิคการบริหาร
ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ลักษณะปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารงานในหน่วยเก็บเอกสารราชการของกระทรวงทบวงต่างๆ และในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
โดยศึกษาจากเอกสาร การส ารวจ การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยเก็บรักษาเอกสารของ
กระทรวง ทบวง จ านวน 13 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ข้อบังคับของทางราชการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
และประเมินคุณค่าเอกสารมิได้ก าหนดไว้อย่างรัดกุมเพียงพอ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเอกสารมี
อ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการก าจัด ท าลาย และเก็บรักษาเอกสาร การบริหารงานเอกสารของ
กระทรวงต่างๆ ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดระเบียบการประเมินคุณค่าหรือการใช้
เอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดเก็บเอกสารยังขาด
ความรู้ทางวิชาการบริหารงานเอกสาร การท างานเกิดจากประสบการณ์และความช านาญงาน และ
จากการที่ส่วนราชการไม่เห็นความส าคัญของเอกสารที่มีอยู่ ท าให้สภาพการเก็บเอกสารส่วนใหญ่อยู่
ในสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจ และพบว่า นอกจากเก็บเอกสารปัจจุบันแล้วยังมีหน่วยงานหลายแห่งเก็บ
รักษาเอกสารเก่าตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ไว้เอง ปริมาณเอกสารที่มีเก็บไว้จึงมีจ านวนมาก และได้เสนอแนะ
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ให้มีการปรับปรุงการบริหารงานของแผนกเก็บในรูปศูนย์เก็บเอกสารโดยยกฐานะขึ้นเป็นกองเก็บ
เอกสาร ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก็บเอกสารที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติของกระทรวงนั้นๆ เช่นเดียวกับ  
กองบรรณสารและห้องสมุด ที่ท าหน้าที่ เป็นศูนย์เก็บเอกสารราชการทั้งหมดของกระทรวงการ
ต่างประเทศ และเป็นหน่วยงานเดียวที่มีฐานะเป็นกอง โดยทุกกรมกองเจ้าของเรื่องเป็นผู้ประเมินส่ง
เอกสารมาเก็บรักษา และกองบรรณสารและห้องสมุดมาจัดหมวดหมู่ตามเรื่องตามระบบที่ก าหนดขึ้น
ใช้เอง โดยไม่ค านึงว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานใด แล้วจัดเรียงในตู้ไว้ หากเป็นเอกสารลับ เช่น 
ต้นฉบับสนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ จะแยกเก็บในตู้พิเศษ และพบว่ามีเอกสารเก็บไว้จ านวนมาก
และประสบปัญหาไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร  

สุวรรณา ชัยจินดาสุต (2534) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานเอกสารราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศ” เพ่ือศึกษาการบริหารงานเอกสารราชการของหน่วยงานระดับกองและ
ฝ่ายภายในกระทรวงการต่างประเทศ ด้านประเภท ปริมาณ อายุ อัตราการเพ่ิม ระบบจัดเก็บ 
ครุภัณฑ์ที่ใช้จัดเก็บ แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการก าหนดอายุเอกสาร และการก าจัดเอกสาร  
โดยใช้แบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้บริหารหน่วยงานจ านวน 49 คน ผลการศึกษา
พบว่า เอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงานและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่เก็บเอกสารการปฏิบัติงาน
และสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้วไว้ที่หน่วยงาน ส่วนใหญ่กระจายการเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
บางหน่วยงานจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของกอง ไม่มีการก าหนดอายุการเก็บเอกสารไว้ แต่มีผู้เสนอแนะให้
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารบางประเภทไว้ก่อนท าลาย ส่วนเอกสารด้านการเมืองและความสัมพันธ์มี
การเสนอแนะให้เก็บไว้ตลอดไป บางหน่วยงานมีการก าหนดอายุเอกสารตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 การจัดกลุ่มเอกสารมีการใช้มากกว่า 1 ระบบ จัดกลุ่ม
เอกสารตามเรื่องมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกลุ่มตามภูมิศาสตร์ ก าจัดเอกสารออกจากหน่วยงาน
ด้วยการส่งเอกสารเก็บที่ห้องเก็บเอกสารของกรมกอง ส่งเอกสารคืนให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
ส่งเอกสารไปเก็บที่กองบรรณสารและห้องสมุด และท าลายเอกสารเองโดยการตั้งคณะกรรมการ
ท าลายตามระเบียบฯ โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสารที่มีมากเกินไป หรือคุณค่าของเอกสารต่อ
หน่วยงานสิ้นสุดลง และสถานที่เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ  

Nenuphar Supavej (2001) ได้ศึกษาเรื่อง “Evaluation of Recordkeeping 
Systems of the Ministry of Foreign Affairs, Thailand” เพ่ือศึกษาระบบการจัดเก็บเอกสารของ
กระทรวงการต่างประเทศไทย ด้านกระบวนการจัดการเอกสารและระบบการจัดเก็บเอกสาร  
ผลการศึกษาพบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีแนวทางการจัดการเอกสารที่เป็นระบบและปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.2544 และกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการจัดการเอกสาร ตั้งแต่การจัดท า
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หรือรับไว้ การใช้ จัดเก็บ และก าจัดเอกสาร มีระบบจัดหมวดหมู่เอกสารด้วยคู่มือปฏิบัติงานให้รหัส
เอกสาร และมีกรมพิธีการทูตเป็นหน่วยงานน าร่องที่ได้มีการจัดเอกสารแฟ้มกลางในกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานหลักดูแลการจัดท าคู่มือการให้รหัสเอกสาร คือ กองบรรณสารและ
ห้องสมุด ระบบ central filing มุ่งเน้นการควบคุมเอกสารให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือลดความผิดพลาด
ในการจัดเก็บ เอกสารไม่สูญหาย ค้นหาง่ายพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และให้มีเจ้าหน้าที่จัดระบบ
เอกสารประจ าหน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดรหัสเอกสารประจ าแฟ้ม บันทึกรายการแฟ้มเข้าระบบ  
และคัดเลือกแฟ้มที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจัดท าบัญชีเสนอหน่วยงาน เพ่ือขอท าลายหรือส่งมอบให้ 
กองบรรณสารและห้องสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางจัดเก็บและให้บริการเอกสารทั้งกระทรวงการ
ต่างประเทศและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ส่งมอบส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเอกสารของผู้เขียนรายงานการศึกษาฉบับนี้  
พิชญ์นาฎ วะยาค า (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การก าหนดอายุการเก็บเอกสาร

ราชการ: กรณีศึกษากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ” เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามลักษณะงานของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา 
การก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นว่า บุคลากรที่รับผิดชอบมีการโยกย้ายงานบ่อย 
ขาดความรู้  เอกสารมีปริมาณมาก และยังไม่มีนโยบายในการก าหนดอายุเอกสารที่ชัดเ จน 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน จัดพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารให้
เพียงพอและเหมาะสม ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและควรมีการก าหนดอายุ  
การเก็บเอกสารไว้อย่างชัดเจน  

เอกอรรถ ทิตาราม (2562) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการและการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ” เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับระบบสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาส าคัญล าดับต้นที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณกลาง คือ 
บุคลากร และการน าเทคโนโลยีมาใช้ รองลงมาคือ กฎระเบียบที่คาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน 
โครงสร้างและกระบวนการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาทั้ง 4 ประเด็น คือ 
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร การปรับทัศนคติ จิตส านึก สร้าง
ตระหนักรู้ และวินัยของบุคลากร ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ก าหนดท่าทีปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก าหนดนโยบายกับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปรับโครงสร้างกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนก าหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการความรู้ 
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2.2.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของหน่วยงานอ่ืนในประเทศไทย  
Somsuamg Prudtikul (1996) ได้ศึกษาเรื่อง “The Records Management 

Systems of The Thai Government Universities” เ พ่ือศึกษาระบบการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ด้านการบริหารการด าเนินงาน ระบบและแนวปฏิบัติและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเอกสารของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
21 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเอกสารของประเทศไทยมีมาตั้งสมัยรัชกาลที่ 6 และมีลักษณะงาน
ที่คล้ายคลึงกัน คือ การจัดการเอกสารยังไม่ได้จัดให้เป็นกลุ่มงานบริหาร กระบวนการด าเนินงานยังไม่อยู่
ในระดับที่มีการพัฒนา การจัดการเอกสารมุ่งเน้นการลงทะเบียนและการควบคุมเอกสาร การจัดเก็บ 
การจ าแนกหมวดหมู่ และการก าจัดเอกสารยังไม่เหมาะสม บุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดการเอกสารมี
ต าแหน่งที่ไม่สูงนัก ไม่ได้รับความรู้และฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ทรัพยากรจัดเก็บเอกสารและ 
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงยังไม่เพียงพอที่จะให้การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ 

ขรรค์ชัย จันทร์เรือง (2509–2510) (อ้างใน สุวรรณา ชัยจินดาสุต ; 2534)  
ได้ศึกษาเรื่อง “ระบบงานสารบรรณกับกิจการความมั่นคงแห่งชาติ” จากหนังสือ เอกสาร และ
ประสบการณ์การท างาน พบว่า เอกสารราชการมีความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะ
เอกสารด้านการทหารและการต่างประเทศ การเรียบเรียง การเขียนหนังสือจึงต้องชัดเจน ผู้วิจัย  
ได้เสนอให้ปรับปรุงงานสารบรรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 
ให้ง่ายขึ้น และเสนอให้ปรับปรุงการลงทะเบียนรับส่งหนังสือและเครื่องมือช่วยค้น คือ บัญชีเรื่อง
ประจ าแฟ้ม ทะเบียนหนังสือเก็บและบัตรตรวจค้น ต้องให้เป็นไปโดยสะดวก และการรักษาความลับ
ของทางราชการ ได้เสนอว่า เอกสารความลับทางการทหารและการต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และมีความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติอย่างสูง ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษา 

พลินทร สังขกร (2549) ได้ท าวิจัยเรื่อง “กรณีศึกษาการบริหารจัดการระบบจัดเก็บ
เอกสารของกองระเบียบการ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม” เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบ
จัดเก็บเอกสาร และเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารของ  
กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดเก็บเอกสารของ
กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบบันทึกลงสมุดถึงแม้ว่าได้มี
การน าโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารมาใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้านปัญหาการจัดเก็บเอกสาร พบว่า ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การบริหารการจัดการให้สอดคล้องกับการท างานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาด้านบุคลากรมี
อัตราก าลังไมเ่พียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ในการประสานงานภายใน
และภายนอกองค์กร ปัญหาด้านโครงสร้างการท างาน พบว่า มีบทบาทหน้าที่ทับซ้อนกัน 
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ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์ (2556) ได้ท าวิจัย เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสาร
ราชการของส านักราชเลขาธิการ” เพ่ือศึกษาลักษณะของเอกสารที่เกิดจากภารกิจของกองกลางและ
กองการในพระองค์ในสังกัดส านักราชเลขาธิการและศึกษาสภาพการจัดการเอกสารราชการ  
ผลการศึกษาพบว่ามีแนวทางการปฏิบัติงานเอกสารด้วยวาจา มีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีคู่มือการจัดเก็บเอกสารของส านักราชเลขาธิการ แต่ไม่มีการตั้งงบประมาณ
เฉพาะส าหรับงานสารบรรณไม่มีการก าหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บเอกสาร ไม่มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของเอกสาร ด้านการจัดท า
เอกสารมี 2 ลักษณะ ได้แก่ เอกสารราชการทั่วไปและเอกสารเฉพาะของแต่ละกอง ด้านการจัดเก็บมี
การแยกเก็บเอกสารที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน เอกสารที่เก็บไว้ตรวจสอบ และเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว 
ซึ่งมีการจัดเก็บตามคู่มือและจัดเก็บตามความสะดวกของบุคลากรผู้ใช้งานเอกสาร การสืบค้นเอกสาร
ด้วยโปรแกรม Infoma ส่วนเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะถูกย้ายไปเก็บที่ศูนย์สารสนเทศ ไม่มี
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ปัญหาที่พบ คือ การขาดแคลนบุคลากร  

2.2.3  งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ มีดังนี้  
Paul Sabourin (2001) (อ้างใน พิสมัย ระพีพัฒน์ชัย ; 2560) น าเสนองานวิจัย

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกรอบแนวความคิดในการจัดการเอกสารของรัฐบาลแคนาดาจากกรอบ
แนวคิดเดิมแบบ the subject–based classification systems ไปเป็นแบบ function–based file 
classification systems โดยเริ่มต้นจากการศึกษาการย้ายตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารเป็น
ตัวอย่างในการใช้การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเอกสาร การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดเริ่มต้นจากการใช้ 
macro–appraisal และ structuralfunctional analysis ในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและ
เอกสารประวัติศาสตร์ของรัฐบาลแคนาดา ซึ่งแต่เดิมใช้การจัดการไฟล์แบบหัวเรื่องมาก่อน นอกจากนี้
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้ยังต้องท าความเข้าใจกับค าว่า Records, Function, Functional 
Analysis เพ่ือตอบสนองความต้องการตารางอายุการเก็บเอกสาร ปัญหาในการจัดการเอกสารคือ 
การจัดการแยกแฟ้มเอกสาร การตั้งชื่อแฟ้ม การก าหนดหัวเรื่องในการจัดหมวดหมู่ และการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเอกสารนี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองจาก
การจัดการแฟ้มเอกสารเป็นแบบหัวเรื่องไปสู่การจัดเก็บเชื่อมโยงแฟ้มเอกสารให้ตรงกับกระบวนการ
ท างาน เพ่ือเอ้ือให้กับผู้จัดการเอกสาร และอ านวยความสะดวกให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถจัดการแฟ้มเอกสารร่วมกันระหว่างส านักงานต่างๆ ได้ และมีข้อเสนอในการ
จ าแนกแฟ้มเอกสารตามกระบวนการท างานภายใต้บริบทของรัฐบาลแคนาดา และเห็ นว่า 
การวิเคราะห์แบบนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการใช้เอกสาร แม้จะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่มีข้อควรระวังในเรื่องการใช้ค าที่มีความแตกต่างกันระหว่างชื่อเรื่องและกระบวนการ รวมถึง  
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การท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบการจัดการเอกสารเดียวกัน ซึ่งในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาต้องใช้เวลาและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

Robert H.Whealey (1975) (อ้างใน สุวรรณา ชัยจินดาสุต ; 2534) ได้ส ารวจ
เอกสารชุดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมันกับสเปน ค.ศ.1914–1931 ในกระทรวงการ
ต่างประเทศสเปน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเอกสาร คือ เอกสารชุดนี้แยกมัดเป็นห่อๆ 
ขนาดห่อมีจ านวนแฟ้มแตกต่างกัน และแต่ละแฟ้มยังมีเอกสารแตกต่างกัน แฟ้มบางแฟ้มหนา  
มีเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ปะปนกันไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานใด ท าให้ยากแก่ 
การประเมินค่า และพบว่ามีความผิดพลาดในการจัดเรียงเอกสาร ไม่มีชื่อเอกสารระบุไว้ที่หน้าแฟ้ม 
สภาพเอกสารไม่ดี บางส่วนไม่ได้มัดรวมห่อไว้ ท าให้เอกสารเสียหายมาก ไม่มีหมายเลขแฟ้มก ากับไว้ 
บางแฟ้มมีเขียนรหัสประจ าแฟ้มบางส่วนสับสน ท าให้การติดตามแฟ้มเป็นไปได้ยาก ท าให้เอกสารชุดนี้ 
ขาดความสมบูรณ์ จึงพบปัญหาการค้นคว้าเอกสารชุดนี้ และพบว่ามีคู่มือช่วยค้นเพียงบัตรรายการชุดเดียว 
ครอบคลุมเอกสารชุดนี้รวมทั้งเอกสารใหม่ในศตวรรษ 1960 ซึ่งเป็นเอกสารลับที่ไม่เปิดให้ค้นคว้า 
กระทรวงการต่างประเทศสเปนเป็นผู้คัดเลือกบัตรและเอกสารที่เห็นว่าตรงกับความต้องการของผู้วิจัย 
ซึ่งแตกต่างจากกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีสมุดทะเบียนรายการเอกสารตามล าดับที่ 
วันเดือนปี และเรื่อง ท าให้เข้าถึงเอกสารเฉพาะเรื่องได้ ส่วนที่ British Public Records Office ก็แยก
เอกสารการต่างประเทศในศตวรรษที่ 20 ต่างหาก และมีดรรชนีค้นเอกสารภายใต้หัวเรื่องให้ผู้วิจัย
ค้นหาเอกสารได้ด้วยตนเอง  

Richard Klumpenhouwer (1988) (อ้างใน พิชญ์นาฎ วะยาค า ; 2548) ได้ศึกษา
เรื่อง Concepts of Value in The Archives Appraisal Literture: An Historical and Critical Analysis” 
เพ่ือศึกษาคุณค่าของเอกสารและการเก็บเอกสารก่อนศตวรรษที่ 20 ศึกษาการประเมินคุณค่าเอกสาร
ตามภาระหน้าที่ในสหรัฐฯ ช่วง ค.ศ. 1930–1980 และศึกษาการประเมินคุณค่าเอกสารของอังกฤษ 
ฝรั่งเศส และเยอรมัน ช่วง ค.ศ. 1930–1980 โดยศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณค่าเอกสารเป็นงานส าคัญ และท้าทายต่อวิชาชีพนักจัดการเอกสาร 
ด้านการเก็บเอกสารของหน่วยงานผู้ผลิตจะก าหนดการเก็บเอกสารไว้เพ่ือการบริหารงานของ
หน่วยงานเท่านั้น และพบว่าการควบคุมการท างานเอกสารและการเก็บเอกสารเริ่มจากแนวคิดของ
ชาวยุโรป ในศตวรรษที่ 19 รวมถึงแนวคิดการคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์เพ่ือเก็บ
รักษาไว้ตลอดไปตามวงจรชีวิตเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินคุณค่าเอกสารสมัยใหม่ในสหรัฐฯ 
และยุโรป 
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2.2.4  บทความทางวิชาการ ด้านแนวคิดการบริหารจัดการที่จะน ามาใช้สนับสนุนเป็น
แนวทางจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2.2.4.1  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (2552)  

ให้ความหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผน การด าเนินการต่างๆ ที่จะลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับพร้อมทั้ ง
สร้างศักยภาพใหม่ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเกิด
จากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก (External Change Driver) และปัจจัยภายใน (Internal 
Change Driver)  

2.2.4.2  ด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ  
1) ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย 

อันเนื่องมาจากบุคลากร ระบบงาน และระบบสารสนเทศ รวมถึงการขาดระบบการควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด  

2) ด้านกฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานที่ดี หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ  

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่ครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) เช่น การเข้าถึงระบบงาน และข้อมูลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Confidentiality) 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ( Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบงานและข้อมูล 
(Availability)  

2.2.4.3  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522) ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ว่า 

เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการท างานดีขึ้น 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือเป็น
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างาน 
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2.2.5 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ 5S/5มี  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน8 มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อเสนอต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ด้าน Synergy / มีพลัง ในกรอบ 5S/5มี9 อันจะ
ก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเอกสาร 
จัดการข้อมูล การให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัล และเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด และปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ  

 
  

                                                 
8 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 5S/5มี ได้แก่  (1) Security/ มีความมั่นคง  (2) Sustainability/  
มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน  (3) Standard/ มีมาตรฐานสากล (4) Status/ มีสถานะและเกยีรติภูม ิ (5) Synergy/ มีพลัง 
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 สรุปกรอบแนวคิด 
 
 

กรอบแนวคิดหลัก คือ  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
และจัดท าตาราง TOWS Matrix 
เพื่อก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
    -กลยุทธ์เชิงรุก  
    -กลยุทธ์เชิงรับ 
    -กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
    -กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
ในการจัดการเอกสารแฟ้มกลาง ได้แก่  
การบริหารงานเอกสาร กระบวนการจัดการ
เอกสาร การน าเทคโนโลยมีาใช้ ความเห็นต่อ
ระบบเอกสารกลางในภาพรวม ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
และปัญหาอุปสรรค 4 ประเด็น  ได้แก่    
        (1) บุคลากร   
        (2) กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัต ิ
        (3) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ  
        (4) การน าเทคโนโลยีมาใช้  
ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาแนวคิดด้านการบริหารอื่นๆ และ 
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ  

 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ 
จากการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนด 
กลยุทธ์จากการจดัท าตาราง TOWS Matrix 

จัดท าข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการ

ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา ได้แก่ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี กฎระเบียบ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
e–Submission มาใช้ในงานเอกสาร (ไม่ได้ศึกษาระบบ software) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง10 และท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis จัดท าตาราง TOWS Matrix 
เพ่ือให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ในการบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ ให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายที่จะสร้างข้ึนมาบนจุดแข็ง และแสวงหาประโยชน์จากโอกาส และประมวลผลเป็นข้อมูล
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการ
ต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 
3.1  บริบทการจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศโดยรวม 

3.1.1 การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System) โดยรวม 
ระบบ Central Filing System ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบที่เป็นแนวปฏิบัติ

ของทุกหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศใช้ร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดหมวดหมู่
เอกสารโดยให้รหัสประจ าแฟ้มเอกสาร และได้ปรับปรุงพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานมาตามล าดับ และมี
คณะท างานคอยให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องให้กรมกองต่างๆ  และปรับปรุง 
รหัสเอกสาร 18 หลัก11 ระบบจัดเก็บเอกสารแฟ้มกลางเป็นระบบที่ใช้สัญลักษณ์ตัวเลข ประกอบด้วย
ตัวเลข 18 หลัก ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 แล้ว 

                                                 
10 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคน เป็นผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติงานเอกสารและผู้ใช้เอกสารราชการของกระทรวง
การต่างประเทศ 
11 ครั้งแรกที่มีค าสั่งให้ใช้รหสัเอกสารมี 17 หลัก  เมื่อปี 2545 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศภาคผนวกแนบท้าย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ก าหนดเลขหนังสือออกของส่วนราชการประจ า
ต่างประเทศขึ้นเป็นเลข 5 หลัก  จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มรหสัเป็น 18 หลัก โดยเพิ่มเลขกลุม่รหสัหน่วยงานจากเดิม  
4 หลัก เป็น 5 หลัก เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารของ สอท. สกญ. คผถ.และ สนง.ไทยในตา่งประเทศ 
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วัตถุประสงค์ในการใช้รหัสเอกสาร  
1) เพ่ือเป็นระบบการจัดเก็บเอกสารมาตรฐานเดียวกันที่ทุกหน่วยงานภายใน

กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ร่วมกันได้  
2) เป็นระบบที่สามารถรวบรวมเอกสารทั้งหมดของทุกหน่วยงานมาจัดเรียงไว้ที่

ศูนย์กลางเดียวกันได้ 
3) เอกสารต้องจัดเรียงตามหน่วยงานเจ้าของเอกสารตามหลักการจัดการเอกสาร

และจดหมายเหตุ และต้องมีสัญลักษณ์แสดงถึงหน่วยงานเจ้าของเอกสาร เพ่ือป้องกันการสูญหายหรือ
พลัดหลงของเอกสารเมื่อมีการยืมหรือขนย้าย 

4) เอกสารแต่ละแฟ้มจะต้องมีเลขรหัสประจ าแฟ้มที่ไม่ซ้ ากันตามหลักวิชาการ
จัดการเอกสาร เพ่ือการเก็บ ค้นหา ยืม และหยิบเอกสารได้สะดวก รวดเร็วไม่สับสน 

5) เป็นรหัสที่สามารถน าไปใช้กับระบบงานคอมพิวเตอร์ได้ เพ่ือสร้างฐานข้อมูล
เอกสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

6) เป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมแล้วสามารถน าไปใช้งานได้ 
7) เป็นระบบที่สามารถรองรับการขยายตัวของเอกสารในอนาคตได้ 

3.1.2  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดจ้างเหมา
บุคคลตามที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสไว้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีพนักงานจัดระบบเอกสาร
ประจ ากรมกองละ 1 คน อยู่ในสังกัดกองบรรณสารและห้องสมุด12 เพ่ือดูแลและบริหารจัดการงาน
ด้านเอกสารของกรมกองตามวงจรชีวิตเอกสาร ตั้งแต่การผลิต การใช้ การเก็บ ตลอดจนการก าจัด
เอกสารออกจากหน่วยงานให้ต่อเนื่องเป็นไปตามหลักวิชาการ  

3.1.3  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บ สืบค้น และ
ติดตามข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และพบว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถท างานได้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การใช้งานในปัจจุบัน มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลเอกสารได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้
ทั้งหมด  

                                                 
12  ปัจจุบันกองบรรณสารและห้องสมุด มีข้าราชการ (บรรณารักษ์) ท าหน้าท่ีบริหารจัดการสารสนเทศห้องสมุด  
4 คน ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบเอกสารราชการของทั้งกระทรวงการต่างประเทศ 5 คน และมีพนักงานจัดระบบ
เอกสาร รวม 22 คน (พนักงานจ้างเหมา) ประจ าหน่วยงานด้านอาคารถนนศรีอยุธยา 12 คน และช่วยงานระบบ
เอกสารแฟ้มกลางที่ฝ่ายบรรณสาร และหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศด้านถนนแจ้งวัฒนะ 10 คน โดย 
กองบรรณสารฯ ด าเนินการจัดจา้งและฝึกอบรมให้ก่อนส่งไปประจ าหน่วยงาน (1 คน ดูแล 1-2 หน่วยงาน) 
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3.1.4  กล่าวโดยสรุป บริบทโดยรวมในปัจจุบันการจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวง
การต่างประเทศ ถือเป็นระบบที่มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐาน ทุกกรมกองยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการจัดระบบและให้รหัสหมวดหมู่เอกสาร ท าให้การจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ 
ไม่กระจัดกระจาย สามารถควบคุมดูแลเอกสารไม่ให้สูญหาย สามารถใช้แฟ้มเอกสารร่วมกันได้ ค้นหาง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบระเบียบทั้งแฟ้มเอกสารกระดาษและแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลด
ความซ้ าซ้อนของเอกสารและลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 15489  
ด้านนโยบายการจัดการเอกสารของหน่วยงาน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานได้ทั้งหมด มีการปรับปรุงระบบตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกท้ังบุคลากรไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ผู้วิจัยท าการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อน ามาสู่การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
3.2 ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง  

3.2.1  การศึกษานี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ 
จ านวน 27 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส่วน เลขานุการกรม 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) การน าเสนอต่อไปนี้จะอาศัยผลจากการสัมภาษณ์  
และประสบการณ์ตรงในการท างานด้านนี้ของผู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมด้วย โดยแนวค าถามในการ
สัมภาษณ์เป็นการสอบถามความเห็นในภาพรวม และเน้นถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่น่าจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง ได้แก่ ประเด็นปัญหา (1) ด้านบุคลากร  
(2) ด้านกระบวนการท างาน (3) ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทีน่ ามาใช้ และขณะการสัมภาษณ์ได้ถามค าถามลักษณะเปิดกว้างให้แสดงทัศนะและความคิดเห็นได้ทุกมิติ  

3.2.2  กรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยน าเสนอจะสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการจัดการ
เอกสารตามวงจรชีวิตเอกสารและตามหลักมาตรฐาน ISO 15489 ภายใต้บริบทของรายงานการศึกษา
ฉบับนี้ พบว่า การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ ยังประสบ
ปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมหลายด้าน กระทรวงการต่างประเทศ /กองบรรณสารและห้องสมุด / 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือปรับกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ 
เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง 
ถือเป็นภารกิจประจ าของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยผู้บริหาร
ควรน าความเห็นของการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจด้วย 

3.2.3  ภาพรวมจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
3.2.3.1  ประเด็นด้านบุคลากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า 
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– ผู้บริหาร/บุคลากรไม่ให้ความส าคัญในงานเอกสาร 
– บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
– บุคลากรขาดการตระหนักรู้ และการให้ความส าคัญของเอกสาร  
– บุคลากรไม่ให้ความส าคัญในการใช้งานระบบ e–Submission และ

ระบบ central filing และบางคนยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ  
– บุคลากรขาดความรู้เรื่องการให้ค าส าคัญหรือการก าหนดชื่อเรื่องที่จะ

สามารถสื่อถึงเนื้อหาภายในแฟ้มเอกสารนั้น ๆ 
– บุคลากรมีจ านวนจ ากัด มีการโอนย้าย / โยกย้ายบ่อย  
– บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

3.2.3.2  ด้านกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สรุปได้ดังนี้  

– คู่มือการจัดหมวดหมู่เอกสาร ตามระบบ 18 หลัก ยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาเอกสารในปัจจุบัน  

– ความยุ่งยากซับซ้อนในการท างาน เพ่ิมภาระ/เสียเวลา 
– การก าจัดเอกสาร (การท าลายหรือการส่งมอบ) ต้องใช้ความรอบคอบ 
– การรับ–ส่งเอกสารภายในมี 2 ลักษณะควบคู่กัน คือ การส่งเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง e–Submission และการส่งเอกสารต้นฉบับ 
– การรับ–ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายนอกหรือส่งเอกสารไปยัง

หน่วยงานภายนอก การรับต้นฉบับเข้าผ่านทางกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
รับลงทะเบียนและสแกนส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง e–Submission ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการ ส่วนการส่งเอกสารออกหน่วยงานภายนอก ด าเนินการสร้างเอกสาร เสนองาน 
เห็นชอบ และลงนามผ่านทาง e–Submission แล้วจัดพิมพ์ต้นฉบับเสนอลงนามจริง ก่อนส่งต้นฉบับ
ออกไป 

3.2.3.3 ด้านเทคโนโลยี e–Submission /central filing ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สรุปมีดังนี้  

– ไม่สามารถเรียกเอกสารที่บันทึกหรือสแกนเข้าระบบมาใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ 

– เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) มีไม่เพียงพอ 
– ข้อจ ากัดเรื่องสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารผ่านระบบ 
– ความสามารถของอุปกรณ์ที่มีกับความเสถียรของสัญญาณ Internet 

และการเชื่อมต่อระบบไม่คล่องตัว 
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– ระบบมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่มั่นใจ 
ในการน าเอกสารส าคัญเก็บไว้ในระบบ 

– ระบบเปิดให้มีบุคคลที่ 3 (Third party) ที่สามารถเรียกดูเอกสารได้  
– มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 
– จัดเก็บเอกสารลงในระบบไม่ครบถ้วน ท าให้เรียกใช้งานได้ไม่เต็มที่ 
– ระบบไม่รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด  

3.2.3.4  ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่สรุปได้ดังนี้  

– ความเคร่งครัดเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะการก าจัด
เอกสาร (การท าลายหรือการส่งมอบ) มีหลายขั้นตอนปฏิบัติ ท าให้ล่าช้าในการจัดการ จึงมีเอกสาร  
รอท าลายและส่งมอบจ านวนมาก 

– กฎระเบียบเรื่องวิธีการจัดการเอกสาร และการให้บริการควรให้มี
ความชัดเจน มากกว่าค าว่า “ใช้ดุลยพินิจ” 

– แนวปฏิบัติไม่มีความชัดเจน ปรับปรุงแก้ไขบ่อย 
– กฎระเบียบเก่าไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน 

 
3.3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ 

โดยใช้วิธีการวิคราะห์ SWOT Analysis และการจัดท าตาราง TOWS Matrix  
3.3.1 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการน าปัจจัยภายในหรือสภาพหน่วยงานในปัจจุบันเพ่ือ

หาจุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) มาใส่ลงในตาราง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบท าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  
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ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
จุดแข็ง (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

– Central Filing System เป็นระบบจัดการ
เอกสารแฟ้มกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
กระทรวงการต่างประเทศ ท้ังเอกสารกระดาษและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

– มีระบบควบคุมการจัดการเอกสาร และข้อมูล ใช้
ภายในกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านเครือข่าย 
Intranet  

– มีหน่วยงานหลักก ากับดูแลการบรหิารจัดการ
ระบบเอกสารแฟ้มกลาง  

– มีคลังเอกสาร/ฐานข้อมูลส าคัญด้านการ
ต่างประเทศ 

 

– ขาดการผลักดัน/ส่งเสรมิจากผู้บรหิารสูงและไม่มี
นโยบายรบัผิดชอบร่วมกันท่ีชัดเจน  

– ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อเทียบ
กับปริมาณงาน 

– บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของงาน มีทัศนคติ 
และแนวความคิดไม่ตรงกัน 

– บุคลากรไม่เพยีงพอ มีการโยกยา้ย/โอนย้ายบ่อย 
– ขาดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
–คลังเก็บเอกสารกลาง มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอและ 

ไม่เหมาะสม 
– เทคโนโลยี และอุปกรณค์อมพิวเตอร์ล้าสมัย  

ไม่เพียงพอ 
– ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
– ขาดระบบการวิเคราะห์ข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการให้บริการ 
– ข้อมูลในระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงกัน 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (O: Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T: Threats) 
– แผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล มุง่เน้นให้ภาครัฐ

พัฒนาน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถมอบหมาย
หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญได้ด าเนินการ 

– สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ รูปแบบการ
ท างานแบบเดิมสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานให้เป็นรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

– ก าหนดนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการบริการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากงาน
บริการที่ดี คือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาชน
ต้องเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวก รวดเร็ว 

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่และ
ค่าใช้จ่ายต่ าลงมา ในการให้บริการ เนื่องจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีต้องใช้งบประมาณสูง อาจใช้
เวลานานในการพัฒนาเพื่อให้บริการ ประชาชน 

– ปัจจัยทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และ งบประมาณ 

– ปริมาณเอกสารและข้อมูลมีมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
– การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 

(Cyber security) 
– การบริหารจัดการภายใน 
– ความเสีย่งจากภัยคุกคามตา่งๆ  
– สถานภาพก าลังคน ตลอดจนทัศนคติ ความคิด 

และจิตส านึก การรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 
– กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก และ

ซับซ้อน  
– ข้อจ ากัดด้านการตั้งงบประมาณ และได้รับจดัสรร

งบประมาณน้อยและไม่เพียงพอ 
 

 
ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ SWOT การบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ 
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3.3.2  จากการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประเด็นหลักๆ คือ 
บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ สรุปได้ดังนี้ 

3.3.2.1  จุดแข็ง: ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e–Submission เป็นปัจจัยที่
ท าให้การจัดการเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินการให้
หน่วยงานไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศได้ อีกทั้งมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่
บริหารและดูแลระบบเครือข่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ท าให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบได้
คล่องตัว มีคลังเอกสาร/ฐานข้อมูลกลาง ท าให้สามารถน าข้อมูลจากส่วนกลางมาท าการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนงานได้ นอกจากนี้ บุคลากรยังได้มีการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลในองค์กร ท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภายนอกและผู้ใช้บริการ  

3.3.2.2  จุดอ่อน: ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลในเชิงลบส าคัญของการ
ที่จะพัฒนาระบบเอกสารกลาง ยังมีข้อมูลในระบบที่เป็นสารสนเทศที่ยังขาดการเชื่อมโยงกัน การ
วิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือน าข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงกัน จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานกลางในการประสานงานและดูแลรับผิดชอบ และมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบ และน าไปปรับกระบวนการท างานและท าให้เกิดการพัฒนาได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานล้าสมัย และมีไม่เพียงพอ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังค่อนข้างช้า ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นบทบาทส าคัญในการพัฒนาองค์กร รวมถึง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพยังไม่ชัดเจน ท าให้มีผลต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และขาดการสนับสนุน
งบประมาณ 

3.3.2.3  โอกาส: ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันประชาชนมีความต้ องการข้อมูล
สารสนเทศด้านการต่างประเทศมากขึ้น จึงต้องมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการ
บริการของกระทรวงการต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ภาพลักษณ์การบริการถือเป็นสิ่งส าคัญ หาก
ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจในการค้นหาข้อมูล การลดขั้นตอนการติดต่อประสาน การขอเข้ าใช้
บริการเอกสารและข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ การให้บริการที่ดีผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
หรือใช้ social media เป็นตัวผลักดันให้เข้าถึงได้ง่าย ก็จะท าให้การบริการต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แม้บางเรื่ องในอดีตอาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะสั้น ต้องใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาในการพัฒนานาน แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยี
หลายอย่างมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าได้ง่ายขึ้น 

3.3.2.4  อุปสรรค: ปัจจัยภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม คือ การเมือง เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลกระทบหลักต่อการด าเนินงานและงบประมาณที่จะได้รับในการพัฒนาระบบงาน จะต้อง
ด าเนินการแปลงนโยบายทางการเมืองให้สอดรับกับกระบวนการท างาน หรือการบริหารงาน เพ่ือให้
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ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ 
เทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเข้าใจในรายละเอียด 
เพ่ือการปรับปรุงงานให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงต้องการประสานกันและตกลง
ร่วมกันในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.3  เพ่ือ“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส” เมื่อประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกได้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว จะใช้ตารางการจับคู่แบบ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 4 
ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (SO–Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST–Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(WO–Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT–Strategy)  

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO–Strengths กับ Opportunities) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือ
ประโยชน์จากโอกาสที่มี 

2)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST–Strengths กับ Threats) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือเลี่ยง 
อุปสรรค 

3)  กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข  (WO–Weaknesses กับ  Opportunities) เป็นการใช้
ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือแก้ไขหรือลดจุดอ่อน 

4)  กลยุทธ์เชิงรับ (WT–Weaknesses กับ Threats) เป็นการลดจุดอ่อนและเลี่ยง
อุปสรรค  
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
– พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
– พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี
– พัฒนาและก้าวสู่การเป็นฐานข้อมลู (Data 

Warehouse) และให้บริการความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ  

– ผู้บริหารส่งเสรมิให้มีการน าข้อมูลที่ได้จากระบบ 
Central Filing System มาท าการวิเคราะห์ เพื่อใช้ใน
การบริหารและการบริการประชาชน  

– จัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารจดัการข้อมูล
สารสนเทศ 

– ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
– ก าหนดมาตรฐานข้อมลูที่ใช้ในแต่ละระบบ 
– รวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยง 
– ก าหนดให้สารสนเทศเป็นตัวช้ีวัดขององค์กร 
– ปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมยั และก าหนดข้อตกลง 

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบดา้นเครือข่าย 
– พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
– ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ

บรรณารักษ์ นักจัดการเอกสารและข้อมูล และสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความกา้วหน้าในสายงาน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
– บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมมือ 

และประสานงานกันในมติิต่างๆ เพื่อการพัฒนาให้
ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และก าหนดข้อตกลง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบดา้นเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน 

– ผลักดันให้การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการเอกสาร
และสารสนเทศ เป็นตัวช้ีวัด 

– ผลักดันการท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง และการรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ต่างๆ 

– ปรับรูปแบบกระบวนการท างานในหน่วยงานใหม่ 

 
ภาพที่ 8 ตาราง TOWS Matrix ก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน 

 
3.3.4  การวิเคราะห์กลยุทธ์จากตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการ

เอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางการวิเคราะห์ 
ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น  
กลยุทธ์ โดยสรุปได้ดังนี้  

3.3.4.1  กลยุทธ์เชิงรุก SO:  
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็ ง  

(S–Strengths) และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส (O–Opportunities) มาพิจารณาร่วมกัน และ
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดังนี้ 

1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
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2) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสู่สากล เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะท าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาภาครัฐ (e–Government) 
เพ่ือการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e–Commerce) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม (e–Industry) เพ่ือพัฒนา
การศึกษา (e–Education) และพัฒนาสังคม (e–Society)  

3) ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากระบบเอกสารแฟ้มกลาง 
(Central Filing System) มาท าการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการน า
ข้อมูลข่าวสารในแต่ละส่วนงานมารวบรวมและท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้บริการสู่สาธารณะ และยัง
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการท างานได้ด้วย  

4) จัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เป็นกลยุทธ์ 
ที่มุ่งเน้นให้กระทรวงการต่างประเทศมีการตั้งคณะกรรมการท างาน เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทาง 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3.4.2  กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO:  
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินปัจจัยภายในที่ เป็นจุดอ่อน  

(W–Weaknesses) และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส (O–Opportunities) มาพิจารณาร่วมกัน และ
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในแต่ละระบบ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพ่ือ
เข้ามาแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
ของข้อมูลไว้ ให้มีการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  

2) รวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงและสามารถ
ส่งผ่านข้อมูลในแต่ละระบบได้ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ข้อมูลในแต่ละระบบไม่เชื่อมโยงกัน 
ซ่ึงในปัจจัยนี้ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในแต่ละกรมกอง โดยจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของแต่กรมกอง แต่เนื่องจากข้อมูลภาพรวมที่กระทรวงการต่างประเทศต้องทราบและจะต้องเป็น
ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์และมีการเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องจากจุดเดียว  
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3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็น
กลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่กรมกองเป็นไป
ตามมาตรฐานข้อมูลและมีการส่งข้อมูลไปยังคลังข้อมูล (Data Warehouse) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้อมจัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์  

4) ก าหนดให้ระบบสารสนเทศเป็นตัวชี้วัดขององค์กร เป็นกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นการแก้ไขตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศในแผนแม่บทเทคโนโลยีของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือใช้ติดตามผลการด าเนินงาน
และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร 

5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพบรรณารักษ์ / 
นักจัดการเอกสารและข้อมูล และสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และความก้าวหน้าในสายงาน เป็นกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านบุคลากร ทั้งเชิงโครงสร้าง ต าแหน่งหน้าที่ และบทบาทในการปฏิบัติงาน 
โดยปรับเปลี่ยนโครงการการบริหารจัดการด้านเอกสารและข้อมูล ด้านเทคโนโลยี ก าหนด
ความก้าวหน้าในสายงานและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  

6) ปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัย เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ให้มีอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน และเพียงพอ  

3.3.4.3  กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST: 
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง และปัจจัย

ภายนอกที่เป็นโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน และก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ดังนี้ 

1) ผลักดันให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสารและสารสนเทศ
เป็นตัวชี้วัด เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการป้องกัน ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีเพ่ือ
ติดตาม และเป็นแนวปฏิบัติขององค์กร 

2) ก าหนดข้อตกลงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักนโยบายและแผน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 
กองบรรณสารและห้องสมุด) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นป้องกันปัญหาการท างานร่วมกันด้านข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ จะท าให้การท างานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหา ก าหนดโครงสร้างงานด้านระบบสารสนเทศให้ชัดเจน 
เพ่ือให้หน่วยงานหลักมีอ านาจผลักดันงานโดยตรงในการบริหารจัดการและจะก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ของบุคลากรในหน่วยงานได้ 
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3.3.4.4  กลยุทธ์เชิงรับ WT: 
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัย

ภายนอกที่เป็นอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน และก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรับของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ดังนี้ 

1) ผลักดันการท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขงานด้านเอกสารด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่อเนื่อง 
จึงต้องมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางพัฒนางานจัดการ
เอกสารและข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ก็ตาม ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคาม 

2) ปรับรูปแบบกระบวนการท างานในหน่วยงานใหม่ เป็นกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการพัฒนาระบบภายใน เพ่ือให้มีการพัฒนาไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
และจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของกระทรวงการต่างประเทศ 

 
3.4  การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ข้อมูลการศึกษาจาก (1) บริบทการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการ
ต่างประเทศโดยรวม (2) สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวง
การต่างประเทศ ทั้งจากประสบการณ์ในการก ากับดูแลงานเอกสารกลางของผู้เขียน การสัมภาษณ์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ือรับนโยบายภาพรวม ตลอดจน 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT และการจัดท า
ตาราง TOWS Matrix ความส าคัญของประเด็นปัญหา มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในหลายด้าน รวมทั้งได้ข้อสรุปว่า ประเด็นที่มีความส าคัญล าดับต้นต่อประสิทธิภาพของระบบ
เอกสารแฟ้มกลาง คือ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้  

3.4.1  การน ากลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข ที่ได้จากตาราง TOWS Matrix 
มาใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลาง เช่น การพัฒนา
บุคลากร การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือหน่วยงาน การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ผลักดันและส่งเสริมให้การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้
ประกอบจัดท าข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและในการด าเนินการ 

3.4.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมีพลัง (Synergy)  
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ข้อ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ 
และมีธรรมาภิบาล เนื่องจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานจัดการเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวง
การต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.4.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง
ของกระทรวงการต่างประเทศที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
อาจท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน หรือก่อให้เกิดปัญหาในการท างานทั้งระบบในที่สุด จนเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกระทรวงการต่างประเทศ จึงมี
การศึกษาเพ่ือให้เห็นภาพปัญหาที่ชัดเจน และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง 
ของกระทรวงการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ว่า “ระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศ 
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หากมีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยเฉพาะข้าราชการแรกเข้า ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของเอกสารราชการ และก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดการเอกสารตามวงจรชีวิตเอกสารอย่างต่อเนื่อง” ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของปัญหา และหาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการระบบเอกสาร
แฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนตามเป้าหมาย 

สรุปผลการศึกษาประเด็นส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
4.1.1  การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System)  

ผลการศึกษาพบว่า บริบทโดยรวมในปัจจุบัน การจัดการเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นระบบที่มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐาน มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน และมีค าสั่งระดับกระทรวงและมีประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทุกกรมกองยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่และให้รหัสเอกสาร ท าให้การจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบไม่กระจัด
กระจาย สามารถควบคุมดูแลเอกสารในกรมกอง เอกสารไม่สูญหาย ทุกคนสามารถใช้แฟ้มเอกสาร
ร่วมกันได้ ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบระเบียบทั้งแฟ้มเอกสารกระดาษและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลดความซ้ าซ้อนของเอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 15489 ด้านนโยบายการจัดการเอกสารของหน่วยงาน มีห้องเก็บเอกสารกลางระดับ
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ฝ่าย/กอง/กรม/กระทรวง และมีเจ้าหน้าที่จัดระบบเอกสารประจ ากรมกอง อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ
ยังพบว่ามีปัญหาหลายประการ ทั้งยังไม่สามารถจัดการเอกสารทุกประเภทให้อยู่ในระบบเอกสาร 
แฟ้มกลางได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทรวงการต่างประเทศควบคุมได้ยาก 
บางหน่วยงานมีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการกับเอกสารส าคัญที่สุดแยกออกไป เช่น สนธิสัญญา 
แผนที่ และแฟ้มบุคคล และเอกสารที่มีชั้นความลับ13 จะต้องมีตู้เก็บหรือมีห้องมั่นคงเก็บและมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ  

4.1.2  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (e–Submission/central filing) 
ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (e–Submission) ที่น ามาใช้ในการ

ด าเนินงานเอกสารร่วมกัน มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ การรับ–การส่ง การสร้างเอกสาร การเสนองาน 
การสั่งการ การลงนาม การใช้ และการจัดเก็บ ถือเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการออกแบบ
ให้มีการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เสมือนแฟ้มเอกสารกระดาษ มีการควบคุมการรับ–ส่งทั้งเอกสาร
ภายในและเอกสารที่ส่งออกภายนอกกระทรวงการต่างประเทศ14 ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการ
เอกสารตามวงจรชีวิตเอกสาร และการจัดการเอกสารต่อเนื่อง ท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ประหยัดเวลา สามารถติดตามงานในระบบได้ตลอดเวลา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้  
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ  
แต่พบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น เทคโนโลยีล้าสมัย ระบบเครือข่ายไม่เสถียร ไม่มี  
ความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบท าให้การใช้งานเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ไม่เต็มศักยภาพ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทรวงการต่างประเทศควรต้อง
รีบปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขจัดปัญหานี้ โดยเฉพาะแผนการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น 
หากมีปัญหาเรื่อง การแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ไม่หวังดี การ hack ข้อมูล การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล การส่ง malware เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ล่ม ถึงแม้ว่าระบบ e–Submission จะอยู่ภายใต้ 
virtual machine server ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ และมีการ 
backup ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล portal และมีการป้องกันการบุกรุก หรือมีระบบไฟร์วอลล์ป้องกัน 
malware ที่เครื่อง server แล้วก็ตาม หรือกรณีหากมีปัญหาทางเทคนิค เช่น ระบบไฟฟ้าใหญ่ดับ 

                                                 
13 เอกสารที่มีช้ันความลับ ต้องบริหารจัดการตามระเบียบว่าด้วยการรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
14การรับ- ส่งเอกสารภายในจะส่งเอกสารต้นฉบับควบคู่กับการส่งและควบคุมเอกสารด้วยโปรแกรม e-Submission 
ผ่านเครือข่าย Intranet ภายในกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น  สว่นการรับ-ส่งเอกสารออกภายนอก ทุก
หน่วยงานจะส่งเอกสารต้นฉบับผ่านกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูด้ าเนินการส่งทาง
ไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่  ยกเว้น เอกสารส าคัญเร่งด่วน จะมีรถน าสารไปส่งยังหน่วยงานปลายทาง (หนว่ยราชการใน
ส่วนกลาง)    
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หรือ wifi ล่ม เครื่องเสีย แม้จะมีระบบ ups ส ารองไฟที่ห้อง data center ส าหรับเครื่อง server และ
อุปกรณ์ network ต่างๆ ก็ตาม  

4.1.3  ด้านกระบวนการท างาน (process) 
ผลการศึกษาพบว่า มีการบริหารจัดการเอกสารและปรับกระบวนการท างานอย่าง

มีระบบ เพ่ือควบคุมเอกสารให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และน ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาเมื่อ
ต้องการ แต่ด้วยภารกิจงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ท าให้บุคลากรต้องโยกย้ายหมุนเวียนเป็น
ประจ า จึงส่งผลให้การท างานขาดความต่อเนื่อง และมีผลต่อประสิทธิภาพงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
บุคลากร ที่จะช่วยขับเคลื่อนงานเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพได้ 
โดยเฉพาะกระบวนการก าจัดเอกสารออกจากศูนย์เก็บเอกสารกลางเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนสุดท้าย
ของการบริหารจัดการเอกสารแฟ้มกลาง ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีขั้นตอนในการ
พิจารณาประเมินคุณค่าเอกสารด้านต่างๆ15 ว่าต้องเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับไว้ตลอดไปหรือโอนย้าย
ไปเก็บที่ศูนย์เก็บเอกสารกลางหรือส่งมอบส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และท าลาย
เอกสารที่ไม่มีคุณค่า  

4.1.4  ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (related laws and regulations) 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการงานเอกสาร จ าเป็นต้องมีผู้ร่วมงานหลายฝ่าย

ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านร่วมพิจารณาการให้บริการ การส่งมอบ และการก าจัดเอกสาร และ
ด้วยข้อจ ากัดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้ใช้เวลาพอสมควรที่ต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน และไม่
สะดวกในการควบคุมการจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้วได้ ท าให้เกิดความล่าช้า และ
เป็นอุปสรรคในการให้บริการและการก าจัดเอกสาร และพบว่ามีปัญหาตามมา คือ ด้านบุคลากร  
ด้านปริมาณเอกสาร ด้านสถานที่จัดเก็บ ด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจัยแวดล้อมจากภายนอกที่ท าให้เป็น
ปัญหานี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน จะสามารถลดขั้นตอนปฏิบัติและ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้ เช่น การพิจารณาให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายระดับชาติ ที่ใช้มาเป็น
เวลานานพอสมควรแล้ว ควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับในมาตรา 15 16 ที่ให้
อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลยพินิจที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ได้ ภายใต้หลัก 3 

                                                 
15 คุณค่าเอกสาร มี 2 ระดับ ได้แก่ 1) คุณค่าช้ันต้น (Primary Value) เป็นคุณค่าที่มตี่อหน่วยงาน เป็นเอกสารที่อยู่
ระหว่างปฏิบตัิงาน ได้แก่ คณุค่าทางการบริหาร (Administrative value) คุณค่าทางกฎหมาย (Evidential value) 
และคณุค่าทางการเงิน (Financial value) 2) คุณค่าช้ันรอง  (Secondary Value) เป็นคุณค่าในการเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ (Historical value) และคุณค่าทางการวิจยั (Research value) 
16 มาตรา 15 คือ ข้อมูลข่าวสารที่กอ่ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
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ประการ คือ (1) ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ (2) ประโยชน์สาธารณะ 
(3) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นขอบเขตที่กว้างเกินไป ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จึงมักจะปฏิเสธ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ก่อน  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นด้ านบุคลากร  
ที่ไม่ใช่เพียงบุคลากรที่มีอยู่ไม่สมดุลกับงาน แต่ยังมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติของบุคลากร เรื่ององค์ความรู้  
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความรับผิดชอบของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานด้วย และการน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะก้าวไกลต้องอาศัย
บุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการท างานขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ หากบุคลากรมี
ปัญหาหรือไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ก็ยากที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือรองรับและเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ได้ และประเด็น
ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศต้องตระหนักถึงการเกิดขึ้นและให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านนี้ เพ่ือจะสามารถวางนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศ  
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ควรให้ความส าคัญและขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้เท่าเทียมกับภารกิจงานอื่น 
และก าหนดเป็นนโยบายส าคัญระดับกระทรวงอย่างชัดเจน จ าแนกออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

4.2.1.1  ด้านยุทธศาสตร์  
การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่อไปนี้ ได้มาจากการสรุป

วิเคราะห์ TOWS Matrix สภาพและปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ
กระทรวงการต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ความเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือ

เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์: ให้ความส าคัญและให้เห็นว่า 
มีโอกาสเติบโตสามารถประสบความส าเร็จในสายงานได้ (Career Path) ดังนั้น การสรรหาบุคลากร
และการพัฒนาศักยภาพในงานจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารต้องเป็นไปอย่างสมดุลกับปริมาณงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้ ดังนี้ 
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1) จัดหาและจัดสรรบุคลากรแบบบูรณาการ  
จากผลการศึกษา จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารแฟ้มกลาง

ของกระทรวงการต่างประเทศ มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานของกรมกองต่างๆ ในปัจจุบัน ควรมีการ
หารือหรือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ อย่างเปิดกว้าง เพ่ือพิจารณาความจ าเป็น และ 
ความคาดหวังในอนาคต ที่จะประเมินจ านวนบุคลากรที่จะสรรหาให้เหมาะสมกับปริมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสอนงานข้าราชการแรกเข้าก่อน

ปฏิบัติงานในกระทรวงการต่างประเทศ ต้องให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมบุคลากรทุกสายงาน  
ทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากการฝึกอบรมและการสอนงานใน
ช่วงแรกอย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ และมีวินัยการปฏิบัติงาน และความพร้อมในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในระยะยาว และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมการ
ฝึกอบรมหรือเข้าเรียนในหลักสูตรที่จ าเป็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนไป หรือ
ศึกษาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐให้เป็น“ข้าราชการ 4.0” โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ให้ข้าราชการ
สามารถปรับตัวในบริบทที่มีการเปลี่ยนเป็น Thailand 4.0 โดยบุคลากรต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย และ
ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวโน้มส าคัญในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งน าความท้าทายและ 

โอกาสใหมม่าสู่อาชีพนักจัดการงานเอกสาร ในแง่ของการดูแลเอกสารที่มีคุณค่า เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในอนาคต การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงการต่างประเทศ / 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรบริหารจัดการและปรับระบบการท างานรูปแบบใหม่
อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารไว้ในระบบ
สารสนเทศแบบเสมือนจริง (Cloud computing) และให้บริการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หรือผ่านชุดโปรแกรมท่ีแสดงผลทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพ่ือตอบสนองการท างาน
ยุคใหม่ ดังนี้  
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1) ก าหนดนโยบายการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเชิงเทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสาร เช่น ส านักนโยบายและแผน 
กองบรรณสารและห้องสมุด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยยึดหลัก ยึดมั่นในนโยบายระยะยาว
ในการก้าวสู่ e–Government ในอนาคต และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการเอกสาร
ส าคัญที่สุด 

2) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware / Software 
Database / Network ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่การใช้งาน และให้มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการทั้งภายในกระทรวงการต่างประเทศและประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ แอพพลิเคชั่น (e–Services) 

3) ก าหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การท างาน
ระหว่างระบบเชื่อมโยงกันได้อย่างปลอดภัย และจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยง กรณีระบบขัดข้องจาก
ภัยคุกคามต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การน านวัตกรรมใหม่มาช่วยในการบริหารและให้บริการ 
การน านวัตกรรมใหม่มาช่วยในการบริหารและให้บริการ เพ่ือการบริหาร

จัดการภายในและให้บริการประชาชน และให้เป็นคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data 
Warehouse) และระบบข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดนโยบายและแผน 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน 

2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าระบบคลังข้อมูลด้านการต่างประเทศ 
เพ่ือให้บริการประชาชน และให้มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ด้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน 
หากพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานกลาง ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหาร

จัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและมี
สถานะระดับกองมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก กอปรกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกว่า 
ในอดีต ส่งผลให้ต้องมีบทบาทภารกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไป แนวทางการปรับโครงสร้าง
หนว่ยงานเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและระบบงานต่างๆ ให้
เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติและสามารถ
ขับเคลื่อนตามแผนแม่บทในอนาคตได้ ดังนั้น ในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศควรพัฒนาปรับ
โครงสร้างกองบรรณสารและห้องสมุด เป็น “ส านักบรรณสารสนเทศ”  
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1) เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบเอกสารและระบบสารสนเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศมีมาตรฐานระดับสากล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยสามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุน back office การท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถรองรับภารกิจเชิงวิชาการและยุทธศาสตร์ และภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต  

2) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานะและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
กลาง ให้เป็นผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูลแบบเชิงลึก หรือให้การสนับสนุนข้อมูลแบบ Real Time 
และพัฒนาระบบ central filing ของกระทรวงการต่างประเทศให้กลายเป็น “ศูนย์แห่งการเรียนรู้
ด้านการต่างประเทศ” เป็นคลังความรู้ ( Insitutional memory) ที่สมบูรณ์แบบ ที่จะสามารถ
ให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และเอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม
กับวิถียุคใหม ่

4.2.1.2  ด้านงบประมาณ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศไทย

ให้ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เพ่ือให้เท่าทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 5S/5มี ของกระทรวงการต่างประเทศ จะให้ความส าคัญกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ให้มี
มาตรฐานสากลและมีพลังร่วมกันขับเคลื่อนงาน แต่ในทางกลับกัน งบประมาณที่กระทรวง  
การต่างประเทศได้รับจัดสรรให้เพ่ือด าเนินการด้านนี้กลับไม่มีความแน่นอน ถูกตัดงบประมาณทุกปี 
แม้ว่าการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีเพ่ือด าเนินภารกิจด้านนี้โดยตรง ได้ก าหนดและให้อยู่ภายใต้  
การดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียวแล้วก็ตาม ดังนั้น หากรัฐบาลและกระทรวง
การต่างประเทศจะให้ความส าคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ให้เพียงพอ 
ที่จะพัฒนางาน พัฒนาคน จะสามารถบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
4.2.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงาน 

ด้วยข้อจ ากัดด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อปี ท าให้  
กองบรรณสารและห้องสมุด ไม่สามารถจัดหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพ่ือบรรเทา
ปัญหาด้านการบริหารบุคลากร มีข้อเสนอแนะ ให้พัฒนาทักษะ (reskilling) และเสริมสร้างทักษะใหม่ 
(upskilling) ให้แก่ ข้าราชการสายงานสนับสนุนที่ไม่ออกประจ าการ (home–based) พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเหมา ที่มีอยู่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ปรับทัศนคติ 
และแนวความคดิ ให้สามารถปฏิบัติงานได้  
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4.2.2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ: เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจรชีวิตเอกสาร ได้ใช้มากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งล้าสมัย และไม่ค่อย
เสถียรภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ควรพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัย โดยเฉพาะการสืบค้นควรสะดวกต่อผู้ใช้งาน (user friendly) ให้
ระบบเสถียรมากขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ Mobile Technology ในการท างาน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับจ านวนผู้ใช้งานที่เพ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพ่ิมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในระบบ โดยเน้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber security) และส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการท างาน และ
ใช้ระบบดังกล่าวให้ครบวงจร ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ประหยัดทั้งงบประมาณ เวลา และ
ทรัพยากรได้ 

4.2.2.3  ปรับปรุงวิธีการท างานรูปแบบใหม่ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และพัฒนามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร / เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ / ข้อมูลดิจิทัล 
ของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ศึกษากฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างถี่ถ้วน ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบและประเมินผลการท างาน ติดตามสอบถาม
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนจัดประชุมชี้แจงประเด็นที่มีปัญหา ถอดบทเรียนและน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง (Central Filing System) ของกระทรวง
การต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลาง 
(Central Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 
ตอนที่ 1 การบริหารงานเอกสารราชการ  
1.1 การจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filing System) ของกระทรวงการต่างประเทศ มีคู่มือ

ปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่และให้รหัสเอกสาร 18 หลัก และมีตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ และมีข้อดี ข้อเสีย
อย่างไร 

1.2 หน่วยงานของท่านมีการตั้งงบประมาณ ทรัพยากรจัดเก็บเอกสาร และมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารโดยเฉพาะหรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ และมีการจ้าง (outsourc) เพ่ือช่วยงานเอกสาร
หรือไม ่

1.3 เอกสารส าคัญที่สุดหรือเอกสารลับ มีวิธีการจัดการอย่างไร (การจัดเก็บ การควบคุม การใช้งาน 
และการป้องกันความปลอดภัย) 

1.4 มีวิธีการอย่างไร ในการบริหารความเสี่ยงด้านงานเอกสาร  
1.5 คิดว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีข้อจ ากัดอะไรบ้าง และความปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
 
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเอกสาร central filing เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกันหรือไม่ อย่างไร  
2.1  การจัดท าหรือรับเอกสารไว้  
2.2  การรับ–ส่งเอกสาร  
2.3 การควบคุมการใช้งานเอกสาร  
2.4  การจัดเก็บเอกสาร 
2.5 การก าจัดเอกสาร (การท าลายหรือการส่งมอบ) 
 
ตอนที่ 3 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเอกสาร 
3.1  มีความคิดเห็นอย่างไร และเหมาะสมหรือไม่ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ e–Submission ของกระทรวงการต่างประเทศ 
3.2  มีความคิดเห็นอย่างไร และเหมาะสมหรือไม่ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเอกสาร 

e–Submission /central filing ต้ังแต่การสร้าง การเสนองาน การใช้การจัดเก็บ และสืบค้น
เอกสาร  

3.3 ได้ประโยชน์อย่างไร จากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานเอกสาร โดยเฉพาะในช่วง WFH จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19)  
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3.4 ในยุค New Normal นี้ เทคโนโลยีอะไรที่คิดว่าเหมาะสมกับงานเอกสารราชการ 
3.5 ประสบปัญหาอะไรบ้าง จากการใช้เอกสารในช่วง WFH และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

เพียงพอหรือไม่  
 
ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเอกสาร ควรปรับปรุงอย่างไร  
4.1 ด้านบุคลากร 
4.2 ด้านกระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติ 
4.3 ด้านข้อจ ากัดของกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4.4 ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
4.5 ด้านอื่นๆ  
 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อระบบเอกสารแฟ้มกลาง central filing ในภาพรวม และ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
5.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเอกสารแฟ้มกลางเพียงใด และมีความคิดเห็นอย่างไร  
5.2 การจัดการเอกสารแฟ้มกลาง ในปัจจุบันภาพรวมเป็นอย่างไร  
5.3 อะไรมีผลท าให้ระบบเอกสารแฟ้มกลาง ได้รับความพึงพอใจสูง และควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร 
5.4 อะไรมีผลท าให้ระบบเอกสารแฟ้มกลาง ไม่ได้รับความพึงพอใจ และควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร 
5.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเอกสารแฟ้มกลางของ

กระทรวงการต่างประเทศ 
 

––––––––––––––––––––– 
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