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การปฏิรูปที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้องค์การสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

จากเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นกระบวนการที่มีการกล่าวถึงตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระทรวง 
การต่างประเทศเองก็มีแผนปฏิรูปองค์การ (พ.ศ. 2562–2564) ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนี้ เช่นในส่วน
ของกรมสารนิเทศที่มุ่งเน้น “การจัดหาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน” อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันโลก
ได้ก้าวต่อมาอย่างไม่หยุดยั้งและได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น
การหลอมรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้ามโลกดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ และส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า ยุคของความพลิกผัน (Age of 
Disruption) แล้ว รายงานฉบับนี้จึงได้ศึกษาโดยใช้ทฤษฏีหลักการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การ
มาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือเสนอแนะว่า กรมสารนิเทศ โดยเฉพาะส านักงานเลขานุการกรม ซึ่งเป็น
กรณีศึกษาส าหรับรายงานฉบับนี้ ควรจะมีการปฏิรูป (transform) หรือปรับตัว (remodel) อย่างไร 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพให้มีคุณลักษณะรวดเร็ว (agile) ยืดหยุ่น (resilient) ลดความทับซ้อน  
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยได้เสนอหนึ่งในแนวทางที่ผู้ศึกษาเห็นว่าเหมาะสม 
คือ การปรับโครงสร้างซึ่งรวมถึงการปรับแบ่งหน้าที่ ภารกิจ และบุคลากร ในรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยน 
ที่น้อยที่สุดและท าให้มีระบบระเบียบมากข้ึน ได้แก่ การจัดให้มีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย 
ภายใต้สังกัดส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ การปรับโอนงานบางส่วนคืนกองเดิม  
ที่รับผิดชอบเพ่ือให้ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ สามารถจัดสรรภารกิจตามฝ่ายยุทธศาสตร์
และฝ่ายอ านวยการได้อย่างสมดุล และจัดสรรบุคลากรตามภารกิจให้ลงตัวได้มากยิ่งขึ้น  

ในขณะเดียวกันโครงสร้างที่เสนอจะช่วยสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารกรมให้สามารถ
ด าเนินงานเชิงรุก (Proactive) เพ่ือแก้จุดอ่อนที่ระบุไว้ในแผนปฏิรูปองค์การกระทรวงการต่างประเทศ 
(พ.ศ. 2563–2564) ที่ว่า “หนึ่งในจุดอ่อนด้านกระบวนงาน/การบูรณาการของกระทรวงการต่างประเทศ 
คือ การตอบสนองต่อภารกิจด้านการต่างประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
อีกทั้งยังด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
ก าลังคน” โดยฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายจะช่วยแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ 5S/5 มี เป็นแผนการด าเนินงานซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ 
ทั้งการทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม การทูตดิจิทัล การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย  
และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทย ตลอดจนภาพลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
นอกเหนือจากท่ีเคยรับผิดชอบงานการรวบรวมแผน ผลการด าเนินงาน และตัวชี้วัดของกรมสารนิเทศ
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เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเพ่ิมการท าหน้าที่คล้ายกับการเป็น think tank ของกรมสารนิเทศ 
ท าการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ หรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
วิ เคราะห์  (data analysis) จัดท าข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ก าหนดวิสัยทัศน์  เป้ าหมาย  
และกลุ่มเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน เช่น แผนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง 
การต่างประเทศ แผนการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร/ภาพลักษณ์ประเทศไทย แผนการด าเนินงาน
การทูตสาธารณะ/การทูตวัฒนธรรม เป็นต้น  

ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพส านักงานเลขานุการกรม และกรมสารนิเทศ
โดยรวม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เสนอในรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผู้ศึกษา
ประมวล คิดและวิเคราะห์จากประสบการณ์ ข้อมูล และข้อคิดเห็นทั้งของผู้ศึกษาเองและจากผู้ตอบ
ค าถาม การสัมภาษณ์ โดยน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมอาจพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมที่จะน าไปปรับใช้ให้สอดรับกับ
สภาวะและสถานการณ์ในกรมสารนิเทศต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาหวังว่า ด้วยภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผัน การตอบรับสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบตอบสนอง (Reactive) แบบเดิมคงไม่เหมาะกับ
สถานการณ์อีกต่อไป การปรับเปลี่ยนภายในองค์กรดังเช่นที่ผู้ศึกษาเสนอจึงน่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานเชิงรุก (Proactive) ได้ตามที่ตั้งไว้ อีกทั้ง    
หวังว่า ทุกฝ่ายจะเข้าใจความเร่งด่วนเพ่ือจะได้คิดเร็ว ท าเร็ ว เพ่ือให้กรมสารนิเทศก้าวให้ทันความ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการวางแผนล่วงหน้าและด าเนินการตามแผนนั้น แต่ก็ยังสามารถปรับแผนได้อยู่
เ สมอ เ พ่ือ ให้ องค์ กรสามารถตอบสนองต่ อข้ อมู ล ใหม่ที่ เ ปลี่ ยนแปลง ได้ อย่ า งรวดเร็ ว  
ส่วนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการท างานที่ปรับก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน และในท้ายที่สุด หากด าเนินการแล้วไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ก็หวังด้วยว่า จะเป็นประสบการณ์และก้าวย่างแห่งการเรียนรู้เพ่ือแสวงหาแนวทางที่ดีและ
เหมาะสมกว่าได้ต่อไป 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร: ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมสารนิเทศ ฉบับนี้ ส าเร็จขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายที่ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง เริ่มจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ  
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ ที่ได้กรุณา
ตอบข้อสงสัยของผู้ศึกษา ตลอดจนช่วยจุดประกาย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ส าหรับการศึกษาค้นคว้าและการจัดท ารายงานตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ และยังค านึง
ต่อเนื่องไปถึงการเสนอให้ผู้บริหารกรมพิจารณาน าไปใช้ต่อไปด้วย 

ขอขอบคุณผู้บริหารกรมสารนิเทศ โดยเฉพาะท่านอธิบดีเชิดเกียรติ อัตถากร ที่ไม่เพียง
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 แต่ยังได้ให้แนวทาง
ส าหรับการศึกษาและแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับน าผลการศึกษาไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป ตลอดจนท่านรองอธิบดีรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ ที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานเลขานุการกรม และของ 
กรมสารนิเทศ เป็นอย่างดี และได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ศึกษาทั้งในการปฏิบัติงานและ 
การจัดท ารายงานฉบับนี้ 

นอกจากนั้น ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เสียสละเวลาในการตอบค าถาม 
การสัมภาษณ์ของผู้ศึกษา โดยเป็นบุคลากรจากหน่วยงานนอกกรมสารนิเทศ ไม่ว่าจะเป็นส านัก
นโยบายและแผน ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ส านักบริหารการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และบุคลากรในกองต่าง ๆ ของกรมสารนิเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่ีๆ น้องๆ ในส านักงาน
เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระและปฏิบัติงานแทนผู้ศึกษาในช่วงที่เข้ารับ 
การอบรมจนงานส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอีกด้วย 

และบุคคลที่ไม่อาจขาดได้ คือ เจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกประทับใจมากในการประสานงาน ดูแลเอาใจใส่ และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้ศึกษาทั้งในเรื่องของการจัดท ารายงานและการอบรมโดยรวม 
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ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการแสดงให้ เห็นสภาพ 
ความเป็นจริง สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ควรจะต้องเริ่มมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้
ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกรมสารนิเทศสามารถ
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงปฏิรูปให้เป็นหน่วยงานภาครัฐ  
ที่มีสมรรถนะและประสบความส าเร็จในการด าเนินงานท่ามกลางบริบทของโลกในยุคของ ความพลิกผัน 

 
 
สุนทริยา กาญจนะ 
กันยายน 2563 



ซ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
บทที่ 1  บทน า 1 

1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนนิการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา 2 
1.4  ค าถามการศึกษา 3 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 3 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 4 
1.7  นิยามศัพท์ 4 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 6 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 6 
2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 8 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 11 

บทที่ 3  ผลการศึกษา  14 
3.1  สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 14 
3.2  การบริหารจัดการภายในองค์กร โครงสร้าง ภารกิจ และการแบ่งหน้าที่ใน 

ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 16 
3.3  การปรับ/เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพส านักงานเลขานุการกรม  

กรมสารนิเทศ 27 
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 37 

4.1 สรุปผลการศึกษา 37 
4.2 ข้อเสนอแนะ 38 

บรรณานุกรม 44 
ประวัติผู้เขียน 47  



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 17 
ตารางที่ 2 งบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืนที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 21 
ตารางที่ 3 จ านวนและสัดส่วนเอกสารออกจากส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2563 23 
 
  



ญ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework)  7 
ภาพที่ 2 การจัดการ และ องค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 12 
ภาพที่ 3 โครงสร้างและผังการแบ่งหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ  

(สถานะ ณ เดือนมิถุนายน 2563) 20 
ภาพที่ 4 กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการงานลงทะเบียน 

สื่อมวลชนต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 25 
ภาพที่ 5 กรอบอัตราก าลังของกรมสารนิเทศ (สถานะ ณ เดือนมิถุนายน 2563) 30 
ภาพที่ 6 โครงสร้างและผังการแบ่งหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 

(ท่ีปรับใหม่) 32 
ภาพที่ 7 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานบริหาร/อ านวยการของกรมสารนิเทศ 33 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวคิดและการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์การมีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพแวดล้อม และปัจจุบันโลกได้เริ่มหมุนเข้าสู่ยุคของความพลิกผัน 
(Age of Disruption) อันเป็นผลจากการเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจ และกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ อย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ซึ่งด้วยสภาวการณ์ดังกล่าว ไม่เพียงภาคธุรกิจ แต่ภาครัฐก็จ าต้องปรับตัว ( remodel) ให้มี
คุณลักษณะรวดเร็ว (agile) และยืดหยุ่น (resilient) เพ่ือก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมในยุคแห่งนวัตกรรมและดิจิทัล 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 4 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการ 
ที่ไม่ได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่ อไปนี้  
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(3) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่คล้ายคลึง
กับส านักงานเลขานุการกรมอ่ืน ๆ โดยทั่วไป อย่างไรก็ดี โดยที่ภารกิจของกรมสารนิเทศส่วนใหญ่  
จะเป็นงานโครงการ ที่ผ่านมา ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ จึงได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่ อมั่นต่อประเทศไทย อาทิ 
โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่สารนิเทศและสื่อมวลชนไทย–ส านักข่าวซินหัว  
และ ไทย–เกาหลีเหนือ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นภารกิจของกองใดโดยเฉพาะหรือกิจกรรมที่ช่วย
แบ่งเบาภารกิจรับผิดชอบของกองอ่ืน เช่น โครงการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก 
โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ การจัดงานวันสงกรานต์ การจัดพิมพ์หนังสือภาพหรือ 
การจัดงานเปิดตัวหนังสือ รวมถึงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
(MFA Media Online Service–MMOS) ท าให้ภาระงานของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
มีลักษณะเป็น “เบ็ดเตล็ด” ซึ่งแม้จะมีความส าคัญในแง่ของความยืดหยุ่น รับงานได้หลากหลาย แต่ก็
ท าให้มีภาระงานค่อนข้างมาก กระจัดกระจาย และไม่ตรงเป้า (focus) เสียทีเดียว 
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ดังนั้น ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ จึงควรจะต้องปรับตัวและพัฒนา
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้ากับบริบทและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือให้สามารถ 
มีบทบาทสนับสนุนผู้บริหารกรมในการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม 
ทั้งการทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม การทูตดิจิทัล การเผยแพร่ภาพลักษณ์และการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นต่อประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือวางแผน เช่น แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้เข้ากับยุคสมัยที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มก าลังจะ
กลายเป็นสื่อหลัก (mainstream) ของประเทศไทย และต้องมีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (data) 
เพ่ือการเข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุม ในการนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการ 
การพัฒนาองค์การ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 แผนปฏิรูป
องค์การของกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2562–2564) ตลอดจนรายงานการศึกษาส่วนบุคคลของ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นก่อนหน้านี้ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์หา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยตระหนักดีว่า แนวทางที่ศึกษาเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ผู้ศึกษาเห็น
ว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์ และยังมีอีกหลายแนวทางหรือองค์ประกอบที่จะสามารถ
ด าเนินการได้เช่นกัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่น ามาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและ
แนวทางการด าเนินการที่อาจมีความแตกต่างกัน ตลอดจนเพ่ือรับทราบมุมมองและเข้าใจ ในความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1.2.2  เพ่ือรวบรวมและประมวลข้อมูล องค์ประกอบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ประสบการณ์จริงและทฤษฎีแล้วน ามาวิเคราะห์สรุปเป็นสมมติฐานส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ 

1.2.3  เพ่ือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและควรด าเนินการซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ให้ตอบสนองการด าเนินงานที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทแวดล้อม 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพทั่วไปของส านักงาน

เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่ ปริมาณงานและภารกิจ 
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บุคลากรและอัตราก าลัง ในช่วง 1 ตุลาคม 2561–30 มิถุนายน 25631 เพ่ือรับทราบความเป็นมา  
หาสาเหตุของปัญหา แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) การศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ที่ใช้ในปัจจุบัน หรือปัจจัย 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง และสถิติเกี่ยวกับ

ภารกิจของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
3) การอ้างอิงประสบการณ์ตรงรวมถึงการสังเกตของผู้ศึกษาและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการอธิบายจากการผสมผสานข้อมูล ข้อคิดเห็น และ 

การสังเกตวิเคราะห์จากประสบการณ์จริง เอกสาร ทฤษฎี ตลอดจนการสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพแวดล้อมจริงจากมุมมองหลายด้าน รวมถึงการประเมิน
เทียบเคียงกับแนวทางหรือกรณีตัวอย่างที่เป็นที่ประจักษ์  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ สมควรพัฒนาประสิทธิภาพในด้านใด  
เพ่ือรองรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน 

1.4.2  มีแนวทางใดที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการกรม 
กรมสารนิเทศ ให้ดียิ่งขึ้น 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา  

การปรับโครงสร้างซึ่งรวมถึงการปรับแบ่งหน้าที่ ภารกิจ และบุคลากร ในรูปแบบที่มี 
การปรับเปลี่ยนที่น้อยที่สุด และท าให้มีระบบระเบียบเพ่ิมขึ้น จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของ
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 

 
  

                                                 
1 ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณของประเทศ อีกทั้งมีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
เมื่อเดือนตุลาคม 2561 นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เริ่มส่ง
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในแวดวงสื่อ และยังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาจนถึงช่วงการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา 
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1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  เป็นการศึกษาชิ้นแรกในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเลขานุการกรม  

กรมสารนิเทศ จึงถือเป็นการทบทวนการด าเนินงาน (operation review) เพ่ือให้ได้มุมมองจาก
ประสบการณ์จริงทั้งของตนเองและบุคลากรในหน่วยงาน 

1.6.2  การศึกษาจากทฤษฎีและการพูดคุยสอบถามข้อมูลและข้อคิดเห็นจากบุคคล 
ต่างองค์กร ต่างหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะท าให้ ได้รับทราบมุมมองจากบุคคลภายนอก 
ที่อาจแตกต่างกัน 

1.6.3  เป็นข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานและผู้บริหารกรมเพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์
ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งหากมีการน าไปใช้จริง จะไม่เพียงเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
แต่หวังว่า จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ  
ให้ภารกิจลุล่วง เป็นประโยชน์สูงสุดต่องาน ตลอดจนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม
ได้ตามความคาดหวังของหน่วยงานและผู้บริหารกรมต่อไป 

 
1.7  นิยามศัพท์  

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การท างานที่มีการใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อาจแสดงค่าในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไร 
ที่ได้รับ หรือแสดงถึงการบันทึกลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้ กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมและสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีคุณภาพ (ศิริรุ่ง สมพร และ
วิราภรณ์ สมาน, ม.ป.ป.) ส าหรับการศึกษานี้ ประสิทธิภาพหมายรวมถึงประสิทธิผล(Effectiveness) 
ซึ่งหมายถึง การท างานที่บรรลุวัตุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (แต่ไม่เปรียบเทียบกับความคุ้มค่า
เชิงงบประมาณ) 

องค์การ หมายถึง หน่วยสังคมหรือหน่วยงาน ซึ่งมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ นิยมเรียกหน่วยงานขนาดใหญ่ มีภารกิจมาก 
ซับซ้อน และมีบุคลากรจ านวนมาก ในขณะที่ ค าว่า องค์กร นิยมเรียกหน่วยงานขนาดเล็ก มีภารกิจ
และบุคลกรไม่มาก เช่น กรม กอง (สมคิด บางโม, 2562: 11–12) 

ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ อธิบดีและรองอธิบดี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือมีปฏิสัมพันธ์ในงานราชการ

กับหน่วยงาน 
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง การด าเนินการทางการทูตแบบหนึ่ง เพ่ือ

โน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ  
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ที่มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มี 
ความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลส าเร็จอย่างแนบเนียน โดยจะมีความแตกต่างจากการด าเนินการ
ทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ (Government to Government) แต่การทูต
สาธารณะจะเน้นวิธีการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน (Government to People) 
ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง (สถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2563: 216) 

การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) เป็นเครื่องมือหนึ่งของการด าเนินการทางการทูต
สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ 
ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬา และวิถีชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน (สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ, 2563: 96) 

การทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy) เป็นการด าเนินการทางการทูต โดยใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือทางดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ และเป็น
กระบวนการส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร รวมถึงการใช้ social media สร้างบทสนทนากับ
สาธารณชนที่เป็นชาวต่างชาติ (ไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ , 2558: 6) และครอบคลุมถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับสาธารณชนชาวไทยด้วย 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  หลักการบริหารจัดการ POSDC  
โดย Harold D. Koontz (แฮโรลด์ ดี. คูนตซ์) นักทฤษฎีองค์การชาวอเมริกันและ

ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจแห่ง University of California, Los Angeles (UCLA) หลักการ
ดังกล่าวมาจากหนังสือ Principles of Management, an Analysis of Managerial Functions  
ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2515 โดยเป็นหลักการที่ใส่ใจในการวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบและให้ความส าคัญ 
กับทรัพยากรบุคคลด้วย ประกอบด้วย 

P–Planning การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ตลอดจนล าดับกระบวนการ
ปฏิบัติการในส่วนต่าง ๆ  

O–Organizing การจัดโครงสร้างองค์การ โดยแบ่งหน้าที่แต่ละส่วนให้ชัดเจน 
ไม่ท างานทับซ้อนกัน 

S–Staffing การจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสม และดูแลบริหาร 
จนบุคลากรออกจากองค์การ 

D–Directing การบริหารจัดการตลอดจนด าเนินการให้ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่น 
ตลอดจนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

C–Controlling การควบคุมให้ทุกอย่างตรงตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ 
2.1.2  กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework)  

โดย Robert H. Waterman, Jr. (โรเบิร์ต เอช. วอเตอร์แมน จูเนียร์) Thomas J. 
Peters (โทมัส เจ. ปีเตอร์) และ Julien R. Phillips (จูเลียน อาร์. ฟิลิปส์) แห่งบริษัทที่ปรึกษาด้าน
ธุรกิจแมคคินซีย์ ซึ่งน าเสนอว่า ประสิทธิภาพขององค์การธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายในองค์การ 7 ประการ ซึ่งต้องสอดประสานกัน 

องค์ประกอบรูปธรรม (Hard elements) ซึ่งจะง่ายต่อการก าหนด ได้แก่ 
S1–Strategy กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม 
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S2–Structure โครงสร้างองค์การ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

S3–Systems ระบบ หมายถึง กระบวนการและล าดับขั้นการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและประสานต่อเนื่องกัน 

องค์ประกอบนามธรรม (Soft elements) ซึ่งยากจะอธิบายหรือก าหนด ได้แก่ 
S4–Shared Values ค่านิยมหรือเป้าหมายร่วม ที่จะน ามาซึ่งความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของคนในองค์การ 
S5–Skills ทักษะ ความโดดเด่นหรือความเชี่ยวชาญขององค์การและบุคลากร 

ในองค์การ 
S6–Staff การจัดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าท างาน และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 
S7–(Managerial) Style รูปแบบการจัดการ หมายถึง การสั่งการ ควบคุม หรือจูงใจ 

ให้ด าเนินงาน 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework) โดย Robert H. Waterman, 
Jr. Thomas J. Peters และ Julien R. Phillips 

ที่มา: http://www.thaiall.com/blogacla/admin/606/, 2554 
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2.1.3  แนวคิดการพัฒนาองค์การ (Organization Development–OD) ให้ก้าวสู่
ความส าเร็จ  

คือ ความพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และมีการปรับตัว ตลอดจนพัฒนาให้ก้าวทันโลก
ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค และเพ่ือให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม 
(Core Value) ขององค์การด้วย โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การพัฒนา ได้แก่ (1) โครงสร้างพ้ืนฐาน
ในรูปแบบต่าง ๆ (Infrastructure) (2) กระบวนการท างานที่เป็นระบบระเบียบ (Process & System) 
(3) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และ (4) เป้าหมายและนโยบาย (Goal & Policy) 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ เกี่ยวกับราชการ

ทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการโดยเฉพาะ โดยภารกิจหลัก ๆ 
คือ งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม งานงบประมาณ งานบุคลากร งานพัสดุ 
และงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.2  พ.ร.บ. แผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (Good Governance)  

“ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส” โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มว่า ในอนาคตคงจะมีการจ ากัดการเพ่ิมจ านวนบุคลากรเพ่ือให้
โครงสร้างของภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง โดยปรับวัฒนธรรมองค์การให้มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ อีกท้ังมีการน า
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นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การได้เช่นกัน 

2.2.3  แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2562–2564)  
ส่วนที่เกี่ยวกับกรมสารนิเทศในแผนปฏิรูปดังกล่าวได้กล่าวถึงแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพที่สอคดล้องกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561–2580 โดยการจัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเครื่องมือด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย  
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  
มีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์   
แล้วใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาเครื่องมือ/application ใหม่ ๆ  

อย่างไรก็ดี แผนปฏิรูปดังกล่าวยังระบุว่า หนึ่งในจุดอ่อนด้านกระบวนงาน/การบูรณาการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ ก็คือ “การตอบสนองต่อภารกิจด้านการต่างประเทศ ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก รวมถึงการประชาสัมพันธ์การด าเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนยังด าเนินการได้ไม่เต็มที่  เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและก าลังคน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยวิกฤตและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้เป็น 
ที่ทราบกันดีว่า การตอบสนองต่อภารกิจด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งเป็น
ภารกิจของกรมสารนิเทศยังท าได้ในลักษณะเฉพาะหน้า และยังไม่สามารถด าเนินการในเชิงรุกได้อย่าง
จริงจัง ดังนั้น จึงต้องแสวงหาแนวทางอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วย ซึ่งการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
วางแผนและขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด อีกทั้งยัง
สามารถขยายขอบเขตเพ่ือศึกษามิติหรือแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา
เกี่ยวกับการใช้กลไกประชารัฐ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการสนับสนุน 
การท างานของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 

2.2.4  บทความ องค์กรภาครัฐแห่งอนาคต (Future of Government)  
สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2561: 33–36) กล่าวถึงความท้าทายใหม่ในวันที่โลกเปลี่ยน 

(Disrupted World) ท าให้องค์การภาครัฐสมัยใหม่มีความใกล้เคียงกับองค์การภาคเอกชนมากข้ึน คือ 
(1) มีล าดับขั้นตอนการตัดสินใจลดน้อยลง (flatter) โดยการเปิดให้พลเมืองมีส่วนร่วม การปรับระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยการลดระดับชั้นการบริหารงาน การตัดสินใจอยู่บนฐานของ
ข้อมูล และการท างานร่วมกันทั้งภายในรัฐบาลและระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ในลักษณะ
หุ้นส่วน (partner) ด้วยความไว้วางใจ (2) มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง ว่องไว (agile) มีความยืดหยุ่น
และมีความสามารถสูงในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (resilient) ทั้งในเชิงการปฏิบัติการและ
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การตอบสนองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง (3) ทันสมัย ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งปัน
ทรัพยากร (streamlined) และ (4) มีความสามารถด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น องค์การภาครัฐควร
(5) สามารถท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือหรือท างานร่วมกันข้ามหน่วยงาน และ (6) มี 
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส จึงถือว่า
บทความดังกล่าวได้ให้ภาพของความมีประสิทธิภาพขององค์การสมัยใหม่ที่ต้องตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคของความพลิกผันได้เป็นอย่างดี 

2.2.5  บทความ การจัดองค์กรเพื่อสร้างคุณค่า (Organizing to Create Value)  
โดย Norton and Gouillart แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ

สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ (2547: 83–99) กล่าวถึงโครงสร้างขององค์การจะผันแปรไปตามกลยุทธ์  
ซึ่งการด าเนินกลยุทธ์ก็มีความหมายเหมือนกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อได้ว่าจะเป็นไปอย่าง
รุนแรงและต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้ กระบวนการจัดการหรือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
ที่เน้นกลยุทธ์ จะถูกบริหารโดยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ หรือ ส านักงานบริหารโครงการพิเศษ พอ ๆ กับ  
ที่ถูกบริหารโดยหัวหน้าฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer–CFO) บทความดังกล่าวจึงสามารถ
เป็นเหตุผลสนับสนุนสมมติฐานของผู้ศึกษาในกรณีศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศได้ 

2.2.6  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรม  

กรมภูมิภาค: กรณีศึกษา “กรมยุโรป” โดยนางนิพดา เขียวอุไร (2562) และ เรื่อง การศึกษาเพ่ือ
ยกระดับบทบาทเชิงรุกของส านักงานเลขานุการกรมสารนิเทศในการพัฒนาการท างานเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยนางสาวกษมา สืบวิเศษ (2556) ซึ่งรายงานการศึกษาทั้งสองฉบับต่างมีส านักงานเลขานุการกรม
เป็นกรณีศึกษา แต่ศึกษาด้วยมุมมอง ประเด็นมุ่งเน้น ระเบียบวิธีการศึกษา ตลอดจนสมมติฐาน 
ที่แตกต่างกัน จึงสามารถเป็นแนวทางการศึกษาและตัวอย่างที่ดี แต่ก็จะไม่ซ้ าซ้อนกับประเด็นศึกษา
ของผู้ศึกษา 

  รายงานการศึกษาฉบับแรกมีส านักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป เป็นกรณีศึกษา 
ซึ่งแม้ว่าจะมีลักษณะภารกิจบางประการที่แตกต่างกับส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ที่มี   
งานในลักษณะโครงการมากกว่า แต่ประเด็นปัญหาที่หยิบยกมาก็มีความคล้ายคลึงกับประเด็นปัญหา 
ในการศึกษาของผู้ศึกษา คือ การที่ภารกิจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณ ความหลากหลาย 
ความซับซ้อน และมีลักษณะเป็นประเด็นเชิงลึก เช่น ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์หรืองานศึกษาข้อมูล  
แต่ส าหรับกรณีศึกษาของกรมยุโรป สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรมกรมภูมิภาคอย่างมีนัยส าคัญเด่นชัด ปัจจัยหนึ่ง 
คือ“จ านวน คุณสมบัติ องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากร” ไม่สมดุลกับ 
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“ปริมาณงาน ลักษณะของภารกิจ และกระบวนการท างาน” ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโครงสร้าง
ด้านบุคลากร นั้น ยังคงเดิม โดยเน้นบุคลากรสายงานอ านวยการตามภารกิจในความรับผิดชอบดั้งเดิม
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และไม่มีบุคลากรสายงานด้านวิชาการอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถ
รองรับภารกิจที่ขยายมากขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระบวนงานหรือขั้นตอน  
การปฏิบัติงานก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

  ในขณะที่รายงานการศึกษาฉบับที่ 2 มีส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
เป็นกรณีศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานเลขานุการกรม 
กรมสารนิเทศ ควบคู่ไปกับการศึกษายุทธศาสตร์สัตตบงกชซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
การต่างประเทศ เมื่อปี 2556 และมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสารนิเทศ คือ 
“ส่ง เสริมการด าเนินกลยุทธ์การต่างประเทศโดยใช้  Soft Power Diplomacy และการทูต 
เพ่ือประชาชน (Public Diplomacy) ในการสร้างความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 มิติ ได้แก่ การทูตเพ่ือประชาชน การทูตด้านสารนิเทศ และ
การทูตด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา” และได้เสนอแนะการยกระดับบทบาทเชิงรุกของส านักงาน
เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ โดยตั้งต้นจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และขยายต่อยอดไปสู่การมีบทบาทเชิงรุกในเชิง
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับกรม การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถอธิบายได้ จัดท าฐานข้อมูล และน าไปสู่การสร้างคลังสมอง 
(Institutional Memory) เพ่ือพัฒนาการท างานเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสารนิเทศให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งผู้ศึกษาแต่ละคนอาจมี
มุมมองหรือวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมแตกต่างกันหรืออาจขึ้นกับกรณีศึกษานั้น ๆ ว่า ประเด็นใด  
เป็นปัญหาหรือควรได้รับความสนใจมากน้อยอย่างไร ส าหรับผู้ศึกษาเองนั้น จากการประมวลสรุปจาก
ทฤษฎีแนวคิดด้านการจัดการและการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ เห็นว่า องค์ประกอบที่ควรให้
ความส าคัญในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การวางแผน (Planning) และ 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและบุคลากร (Organizing and Staffing) 
ในส านักงานเลขานุการกรม การสารนิเทศ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในแทบทุกแนวคิดทฤษฎี
และเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นหรือพ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการให้
ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นและการประสานงาน (Directing) และการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน 
(Controlling) อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากสภาวการณ์ปัจจุบันก็น่าจะมีการวางแผนและปรับแยกย่อย
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ปัจจัย (ทุน อาคาร อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากร) 

Planning 
วัตถุประสงค์ 

นโยบาย 
แผน/โครงการ 

Organizing 
(& Staffing) 

โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที ่

Directing 
การชีน้ าสั่งการ 

การจูงใจ 
การสื่อสาร

ประสานงาน 

Controlling 
ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน 
ค่าใช้จ่าย 

เวลาปฏิบตัิงาน 

ระบบ 
แนวทาง 

วิธีการปฏิบัต ิ

องค์การ 
ต าแหน่ง 
พนักงาน 

สินค้า 
และบริการ 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ความพึงพอใจ 

กระบวนการสื่อสาร 

โครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบระเบียบมีความแน่ชัดมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดทอนความกระจัดกระจาย และ
ความเป็น “เบ็ดเตล็ด” ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ และท าให้สามารถปรับ โอนงาน
ไปรับผิดชอบงานทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจหลักของส านักงานเลขานุการกรม ได้แก่ งานฝ่ายอ านวยการ 
และส่วนที่เป็นภารกิจที่หน่วยงานต้องการเพ่ิมการด าเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ งานฝ่าย/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์หรือนโยบาย โดยการวางแผนและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนอกจากจะเป็นขั้นตอน  
ในการบริหารจัดการแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในการวางแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสารนิ เทศเพ่ือให้สามารถตอบสนองเชิงรุกและรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และจะมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร : 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ รวมถึงกรมสารนิเทศโดยรวมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การจัดการ และ องค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก สมคิด บางโม, 2562: 71 และ ปัทมาพร ท่อชู, 2559 

สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 
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นอกจากนี้ ทฤษฎีการจัดการที่น ามาศึกษาน่าจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีผสม ซึ่งแต่ละแนวคิด
ทฤษฎีไม่ได้เป็นการจัดการที่สมบูรณ์แบบทุกด้าน เช่น ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์
โดยใช้หลักจิตวิทยาที่ว่า ความสามารถในการท างานของคนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมของ
หน่วยงาน หรือการจัดการเชิงพฤติกรรรมศาสตร์ที่ถือเอาระดับความพึงพอใจของทุกฝ่ายเป็นเครื่องวัด 
แต่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ และตอบสนองความคาดหวังจาก
ฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งแม้จะมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นระบบ มีความชัดเจน แต่ก็ยังต้องมีความยืดหยุ่น 
และเปิดให้มีการด าเนินงานแบบข้ามหน่วยงาน (Cross Functional Organization) ในบางกรณี  
เพ่ือส่งเสริมการบริหารโดยใช้ระบบการท างานเป็นทีม โดยขึ้นกับภารกิจและความสามารถของ
บุคลากร และค านึงถึงวัตถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก บางภารกิจอาจต้องท างาน
ภายใต้โครงสร้างแบบที่มีสายบังคับบัญชาชัดเจน แต่อีกภารกิจหนึ่งอาจต้องท างานร่วมกันเป็นทีม 
เป็นต้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาโดยการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
การด าเนินงาน ภารกิจ โครงสร้าง การแบ่งหน้าที่ กรอบอัตราก าลังของส านักงานเลขานุการกรม  
กรมสารนิเทศในปัจจุบัน แล้วน ามาประเมินร่วมกับข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการตอบค าถาม  
การสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการกรม  
กรมสารนิเทศและต่างกอง ผู้บริหาร รวมถึงผู้รับบริการหรือมีการประสานและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
3.1 สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลง 

Rober B. Tucker นักเขียนและนักพูดด้านนวัตกรรมชาวอเมริกันได้เขียนในบทความ เรื่อง 
Six Driving Forces of Change That will Shape 2019 and Beyond ใ นนิ ต ยส า ร  Forbes 
[ออนไลน์] (2562) ว่า 

“Driving Force 3: The Fourth Industrial Revolution is a Disruptive Game 
Changer. … To profit from 4.0, businesses and their leaders will need to think ahead 
of the curve, and revamp the way they do strategic planning and create cultures of 
innovation. Nothing less will keep up.” 

แรงผลักดันหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ของโลก คือ  
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้ามโลก
กายภาพ ดิจิทัล และชีวภาพ และจะเปลี่ยนทุกอย่างไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นวัตกรรมหลายอย่าง
ได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมคุณภาพและความสะดวกในการด ารงชีวิต แต่ก็ “พลิกผัน” 
ท าให้สิ่งต่าง ๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แรงงานอาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ จึงถือว่าเป็นโอกาส
และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ องค์การและผู้น าจึงควรรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายดังกล่าวได้ 

ข้อความข้างต้นระบุอย่างเห็นได้ชัดว่า โลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
พลิกผัน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรเริ่มที่การรับรู้และความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวส าหรับ
องค์กรเช่นกรมสารนิเทศ โดยผู้ศึกษาได้พูดคุยสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่
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ส านักงานเลขานุการกรม และกองต่าง ๆ ของกรมสารนิเทศ จ านวน 13 คน และบุคลากรของ
หน่วยงานอ่ืน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 20 คน ซึ่งจากการตอบค าถามการสัมภาษณ์ บุคลากรส่วนใหญ่
ของกรมสารนิเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นในโลก 
แต่ไม่ถึงขั้นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นในอัตราเร่ง (fast pace) หรือพลิกผันเสียทีเดียว 
และไม่ได้มองไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากไปกว่ากรอบของดิจิทัล อาทิ  
การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ความรวดเร็วและบทบาทที่เพ่ิมขึ้นของสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร อีกทั้งยังมองว่า การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเป็นความท้ าทายหลักส าหรับ 
กรมสารนิเทศในปัจจุบัน โดยสาธารณชนสนใจข้อมูลข่าวสารหลากหลายมากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ข้อมูล
อาจคลาดเคลื่อน ในขณะที่วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนไปจากการใช้สื่อดั้งเดิมและต้อง
แข่งกับเวลา แต่บุคลากรกรมสารนิเทศอาจยังไม่เข้าใจการใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจ หรือเปลี่ยนแนวคิดด้านลบต่อกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนั้น 
ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน เพียงเห็นว่า เหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งที่ทราบและไม่ทราบ
ล่วงหน้า เช่น การเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนของไทย เมื่อปี 
2562 และการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลักษณะงานและรูปแบบการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การท างานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ 
จ านวน 2 คน มองด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรซึ่งเกิดจากการโยกย้ายเจ้าหน้าที่อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในกระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นความท้าทาย
ต่อการที่จะปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสารนิเทศที่ผู้ตอบค าถาม
การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เสนอแนะจึงมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น (1) การอบรมและเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพของบุคลากรผ่านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือสามารถควบคุมและใช้
ประโยชน์จากการสื่อสารยุคใหม่ (2) การปรับเปลี่ยนการสื่อสารและวิธีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
กรมสารนิเทศ เช่น การทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม การชี้แจงและปกป้องภาพลักษณ์และ  
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น podcast 
และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Website YouTube Instagram Facebook Twitter 
Line@ ของกระทรวงการต่างประเทศและผ่านช่องทางของภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น The Standard และ 
The Cloud มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เน้นความรวดเร็ว และ
ความน่าสนใจ (3) การใช้ช่องทางออนไลน์ในการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบัน
มีการใช้ LINE อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว แต่ควรค านึงถึงความอ่อนไหวของข้อมูลและความสมดุล
ระหว่างการท างานและเวลาส่วนตัว (work–life balance) ของเจ้าหน้าที่ด้วย 
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ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพที่เสนอแนะดังกล่าวมุ่งเพ่ือให้กรมสารนิเทศในภาพรวม
รับมือกับความท้าทาย ซึ่งในความเห็นของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ การเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัล อย่างไรก็ดี ส าหรับส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ซึ่งโดยภารกิจแล้ว  
ต้องประสานงานในภาพรวมของกรมหรือสนับสนุนงานของกองอ่ืน ๆ จึงอาจได้รับผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลโดยทางอ้อม และยังมีแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพอ่ืนอีกที่จะได้ศึกษา
เพ่ิมเติมต่อไป 

 
3.2 การบริหารจัดการภายในองค์กร โครงสร้าง ภารกิจ และการแบ่งหน้าที่ในส านักงาน
เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 

3.2.1  ขั้นตอนหรือองค์ประกอบแรกของหลักการบริหารจัดการของ Koontz ได้แก่  
การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กร
มีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถประมวล
และประเมินได้ว่า ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่า กรมสารนิเทศ มีการวางแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ 5S/5 มี โดยอาจมีปัจจัยภายนอก ปัญหาทางเทคนิค หรือการที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้
หรือความเข้าใจถึงกระบวนการอย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนอยู่บ้าง แต่ก็
สามารถแก้ไขผ่านการปรึกษาหารือผู้มีประสบการณ์ นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดที่ลักษณะงานต้อง
ตอบสนองต่อข่าวสารที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจเป็นภารกิจที่ไม่ได้
สอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์เสมอไป อย่างไรก็ดี มีผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์จ านวน 1 คน 
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การด าเนินงานของกรมสารนิเทศเป็นไปตามภารกิจเดิม การประชาสัมพันธ์ใน
แต่ละปีไม่มีทิศทาง (direction) หรือหัวข้อหลัก (theme) และกองต่าง ๆ มักเคยชินกับการท าตาม
โครงการของปีก่อน ๆ จึงไม่มีโครงการเชิงรุก ซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับที่ระบุในแผนปฏิรูปองค์การของ
กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2562–2564) ที่ว่า ภารกิจด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์
ของกรมสารนิเทศยังท าได้ในลักษณะการตอบรับสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบตอบสนอง (Reactive) 
ด้วยเหตุนี้ บ่อยครั้งที่ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานรวบรวมข้อมูล
แผนงานและการด าเนินงานจากกองต่าง ๆ จึงปฏิบัติงานในลักษณะ Reactive ไปด้วย ทั้ง ๆ ที่
ผู้บริหารกรมเห็นว่า ภารกิจ งานอ านวยการบางประการมีลักษณะเป็นกิจวัตรประจ าปี (routine)  
ซึ่งส านักงานเลขานุการกรมสามารถก าหนดเวลาและวางแผนการด าเนินงานในเบื้องต้นได้ 

3.2.2  ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์โดยรวมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัด โครงสร้าง  
การแบ่งหน้าที่และภารกิจ (Organizing and Staffing) ของกรมสารนิเทศ ว่า การแบ่งหน้าที่ระหว่าง
ผู้บริหารและกองต่าง ๆ มีความชัดเจนดี อาจมีงานที่ทับซ้อน หรือ cross cutting กันบ้าง แต่หาทางออกได้
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โดยปรึกษาหารือกันหรือสอบถามจากผู้ที่อยู่ในกรมมานาน ส่วนการแบ่งหน้าที่ในกองยังไม่ชัดเจนอยู่บ้าง 
เนื่องจากธรรมชาติของงานซึ่งอาจไม่สามารถแบ่งรับผิดชอบเป็นรายประเทศหรือรายประเด็น 
นอกจากนั้น (1) เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศเกือบทุกคนแสดงความเห็นว่า จ านวนบุคลากรของกรม
ค่อนข้างจ ากัด (2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศจ านวน 4 คน เห็นว่า อาจทดลองท างาน 
ในลักษณะเป็นทีมเฉพาะกิจที่รวมบุคลากรจากต่างกองมากขึ้น เพ่ือความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากร และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มองเห็นงานของกรมในภาพรวมมากขึ้น ลดการมอง 
แยกส่วนตามกอง และ (3) เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศจ านวน 3 คน เห็นว่า ควรมีการจัดตั้ง Social 
Media Unit (SMU) เพ่ือรับผิดชอบและติดตามงานการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของ 
กรมสารนิเทศมาไว้ที่เดียวแทนที่จะแยกกองที่รับผิดชอบเช่นในปัจจุบัน  

ส าหรับบทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ นั้น ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน
เกี่ยวกับภารกิจหลัก คือ งานอ านวยการ แต่ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ว่า 
ส านักงานเลขานุการกรมควรเป็นแกนหลักในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงาน
ของกรม หรือด าเนินการเฉพาะเรื่องที่มีความคาบเกี่ยวหลายกอง หรือไม่ควรเพ่ิมบทบาทหน้าที่ด้าน
ยุทธศาสตร์หรือแม้แต่การด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 1  บทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
หน้าที่ตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ 
หน้าที่ตามความเป็นจริง 

ในปัจจุบัน 
หน้าที่ตามความเข้าใจ/ความคาดหวัง 

ของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ 
ภารกิจหลัก 
– งานสารบรรณ 
– งานช่วยอ านวยการ  
– งานเลขานุการของกรม 
– งานงบประมาณ 
– งานบุคลากร 
– งานพัสดุ 

– งานสารบรรณ 
– งานช่วยอ านวยการ  
– งานเลขานุการของกรม 
– งานงบประมาณ 
– งานบุคลากร 
– งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และ 

การจัดซื้อ–จัดจ้าง 
– ประสานงานเกี่ยวกับ 

การปรับปรุงกรม 
– งานการประชุมประสานงาน

ระหว่างกรม 

– งานแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยของกรม
และสวัสดิการของบุคลากร 

– ศูนย์กระจายข้อมูลไปยังกองต่าง ๆ รวมทั้ง
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกกรม 

– ดูแลงานอ านวยการ ธุรการ งานบริหาร
และบริการของกรมหรืองานที่คาบเก่ียว 

– กลั่นกรองความเหมาะสมของค าขอ
งบประมาณและวางแผนงบประมาณให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

– ให้ค าแนะน า ความเห็น เกี่ยวกับ      
การขอรับบุคลากร จัดสรรบุคลากร 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องทุน     
การอบรมบุคลากร 
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หน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ 

หน้าที่ตามความเป็นจริง 
ในปัจจุบัน 

หน้าที่ตามความเข้าใจ/ความคาดหวัง 
ของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ 

– งานสนับสนุน        
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

– งานรวบรวมแผนงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
และตัวชี้วัดต่าง ๆ 

– การจัดกจิกรรมของกรม 
เช่น สัมมนากรม และ
ประสานงานการเข้าร่วม
กิจกรรม อาทิ  
งานพระราชพิธี กาชาด  
วันเด็ก กฐิน ฯลฯ 

– งานยุทธศาสตร์ในแง่ของการประสาน
และรวบรวมข้อมูล  

– ประมวลแผน ผลการด าเนินงาน และ
ตัวชี้วัดในภาพรวม หรืออาจรับผิดชอบ
จัดท าเอกสาร เช่น แผนยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ ในนามของกรม โดยไม่ต้อง
ให้กองจัดท า 

– งานราชการทั่วไปของ
กรม และราชการ ที่
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่
ของกองหรือส่วน
ราชการโดยเฉพาะ 

– งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 
มหาจักรี 

– งานปรับปรุงเว็บไซต์
กระทรวงการต่างประเทศ 

– โครงการยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
Thailand at the 
Forefront การแลกเปลี่ยน
การเยือนเจ้าหน้าที่
สารนิเทศไทย–เกาหลีเหนือ 
และไทย–ส านักข่าวซินหัว 

– งานลงทะเบียนสื่อมวลชน
ต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่
ในประเทศไทย 

– เป็นตัวกลางด้านนโยบาย ประสานงาน
ประเด็น cross cutting และ
ประสานงานที่เป็นการท างานร่วมกัน
ของกองต่าง ๆ ในกรม 

– โครงการยุทธศาสตร์ (การสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย) 

– งานที่ได้รับมอบหมาย โครงการพิเศษ เช่น  
– การประสานงานเกี่ยวกับ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรม 

– โครงการจัดท าและจัดส่งชุด
นิทรรศการพระราชพิธีบรม

ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์มีความเห็น
เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์แตกต่างกัน ดังนี้ 
– 2 คน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม)  

เห็นว่า ควรมีบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ 
เป็นแกนหลักในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางของกรม 

– 2 คน (เจ้าหน้าที่กรม) เห็นว่า อาจแค่ให้
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หน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ 

หน้าที่ตามความเป็นจริง 
ในปัจจุบัน 

หน้าที่ตามความเข้าใจ/ความคาดหวัง 
ของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ 

ราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 ไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ 

– การจัดท าหนังสือภาพ 
“สถานเอกอัครราชทูตและ
ท าเนียบเอกอัครราชทูตไทย 
ในต่างประเทศ 1” 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
– 3 คน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม)  

เห็นว่า ควรมีบทบาทด้านยุทธศาสตร์ 
เฉพาะในประเด็นที่คาบเก่ียวหลายกอง 

– 2 คน (เจ้าหน้าที่กรม) เห็นว่า ไม่น่า
จะต้องเพ่ิมบทบาทด้านยุทธศาสตร์ 

– 1 คน (เจ้าหน้าที่กรม) เห็นว่า ไม่ควร
ต้องด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
เพราะแต่ละกองมีบทบาทหน้าที่นี้อยู่แล้ว 

– อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่กรมและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียนอกกรม) เห็นว่า เท่าที่
ด าเนินการอยู่ถือว่ามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่แล้ว 

 
โดยโครงสร้างและผังการแบ่งหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรมในปัจจุบันปรากฏ

ตามภาพท่ี 3 
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ทั้งนี้ งานอ านวยการของกรมต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะงานของแต่ละกรม 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ลักษณะงานของกรมสารนิเทศส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการ ซึ่งได้รับ
งบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืนมาด าเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสารนิเทศเป็น
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดดังกล่าวมากเป็นอันดับที่ 2 ของกระทรวงการต่างประเทศ 
รองจากส านักงานปลัดกระทรวง และเป็นอันดับที่ 3 รองจากส านักงานปลัดกระทรวง และ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกท้ังรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการมาจาก 8 รายการ ซึ่งหมายถึงว่า โครงการและภารกิจของกรมสารนิเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลายมิติยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก
มาด าเนินโครงการและมาจากรายการค่าใช้จ่ายที่หลากหลายก็ยิ่งท าให้มีภารกิจงานอ านวยการ 
ที่เกี่ยวกับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างจ านวนมากและซับซ้อนขึ้นด้วย โดยที่ผ่านมา กรมสารนิเทศ
ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการหรือพนักงานราชการให้แต่ละกองเพ่ือรับผิดชอบ
งานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินโครงการต่าง ๆ ตลอดจนงานพัสดุของกอง อย่างไรก็ดี 
ผู้บริหารกรมและกองต่าง ๆ ยังมีความคาดหวังให้ส านักงานเลขานุการกรม ต้องรับทราบภาพรวม 
สามารถตอบค าถามแทน และช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักบริหาร
การคลังหรือส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยงานภายนอกเหล่านั้นก็คาดหวังให้ส านักงาน
เลขานุการกรมเป็นศูนย์รวมในการประสานงานของกรมเช่นเดียวกับส านักงานเลขานุการกรมของกรมอ่ืน ๆ 
 
ตารางท่ี 2  งบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืนที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

งบรายจ่ายอ่ืน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบรายจ่ายอ่ืน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 
(รายการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 
(รายการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
กรมเอเชียตะวันออก 6 23,061,150 8 34,987,600 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา 

7 27,377,250 9 29,018,000 

กรมยุโรป 7 24,604,850 8 19,080,000 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 7 27,661,350 7 29,271,000 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 4 51,890,400 4 36,532,800 
กรมอาเซียน 3 65,341,800 3 56,000,000 
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หน่วยงาน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

งบรายจ่ายอ่ืน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบรายจ่ายอ่ืน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 
(รายการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 
(รายการ) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
กรมองค์การระหว่างประเทศ 8 70,202,200 8 61,730,200 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10 68,682,050 10 100,776,500 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 12 73,499,050 12 79,726,500 
กรมสารนิเทศ 8 116,525,800 8 99,071,900 
กรมพิธีการทูต 5 4,442,500 5 4,474,300 
กรมการกงสุล 5 78,037,600 5 61,700,000 
ส านักงานปลัดกระทรวง 21 1,143,626,400 22 865,744,800 
สถานเอกอัครราชทูต/ 
สถานกงสุลใหญ่/ 
คณะผู้แทนถาวรฯ/ 
ส านักงานการค้าฯ 

1 64,679,600 1 64,688,300 

 
ในการนี้ ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์บางท่านมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้าง

และการแบ่งหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ 3 คน เห็นว่า  
ผังการแบ่งหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรมมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง งานมีความ
คาบเกี่ยวกัน อีกทั้งมีการสลับแบ่งงานเนื่องจากการโอน/โยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องประสานงานด้วยเกิดความสับสน (2) เจ้าหน้าที่ 2 คน เห็นว่า ควรจัดสรร
เจ้าหน้าที่การทูตให้ส านักงานเลขานุการกรมเพ่ิมข้ึน (3) เจ้าหน้าที่ 2 คน เห็นว่า ควรปรับให้เจ้าหน้าที่
ธุรการซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานที่กองต่าง ๆ มาสังกัดรวมที่ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
เช่นเดียวกับส านักงานเลขานุการกรม กรมภูมิภาค (4) เจ้าหน้าที่ 1 คน เห็นว่า ควรมีความชัดเจน 
ในการมอบหมายภารกิจ เช่น งานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
(MMOS) และ (5) ผู้บริหารกรมทั้ง 2 คน เห็นว่า ควรจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงานภายใต้สังกัดส านักงาน
เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ รับผิดชอบภารกิจด้านยุทธศาสตร์ โดย 1 ใน 2 เห็นว่า ฝ่าย/กลุ่มงาน
ดังกล่าวอาจรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของการจัดท าแผนงาน การรายงานผล และการจัดท าตัวชี้วัดแทน
กองต่าง ๆ เป็นภาพรวมของทั้งกรม รวมถึงวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมต่อประเด็นที่มิได้
มีกองใดรับผิดชอบ ทั้งนี้ โดยรวมผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ มีความพึงพอใจระดับหนึ่งต่อการปฏิบัติงาน
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อย่างแข็งขันและใส่ใจของเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม อีกทั้งมองว่า มีความเสียสละมากกว่า
เจ้าหน้าที่กองอ่ืน เพราะหลายคนมักมองข้ามความส าคัญของงานบริหาร/อ านวยการ ซึ่งไม่ใช่งาน
สารัตถะหรืองานหลักขององค์กร 

เพ่ือให้เห็นภาพของสัดส่วนภาระงานด้านต่าง ๆ ของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
จึงอาจพิจารณาคร่าว ๆ จากจ านวนหนังสือออกที่เก็บข้อมูลได้จากระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของกระทรวงการต่างประเทศ (e–submission) ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนและสัดส่วนของเอกสารออกจากส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ2 ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2561–เดือนมิถุนายน 2563 
ช่วงเวลา งานบริหาร/

อ านวยการ 
งาน MMOS งานยุทธศาสตร์

และอ่ืน ๆ 
รวม 

ตุลาคม–ธันวาคม  
2561 

125 
(64%) 

54 
(28%) 

15 
(8%) 

194 
(100%) 

มกราคม–มิถุนายน 
2562 

102 
(44%) 

82 
(36%) 

47 
(20%) 

231 
(100%) 

กรกฎาคม–ธันวาคม
2562 

119 
(56%) 

54 
(26%) 

38 
(18%) 

211 
(100%) 

มกราคม–มิถุนายน
2563 

115 
(53%) 

56 
(26%) 

47 
(21%) 

218 
(100%) 

 
ตารางดังกล่าวนอกจาก (1) แสดงว่า งานบริหาร/อ านวยการ เป็นภารกิจหลักและ

มีสัดส่วนเอกสารออกจากส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ มากที่สุดแล้ว (2) ยังช่วยให้อนุมาน
ได้ว่า งานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือ งาน MMOS เป็น
ภารกิจที่รองลงมา มีเอกสารออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจ านวนมากและใช้เวลาในการด าเนินการ
ค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน ดังกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน MMOS ปรากฏตามภาพที่ 4 
และหากไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงครึ่งแรก (มกราคม–มิถุนายน) ของปี 2563 อาจจะ
มีสื่อมวลชนต่างประเทศมาใช้บริการมากขึ้นและมีจ านวนเอกสารออกมากขึ้นกว่านี้อีกก็เป็นได้  
(3) แสดงว่า งานบริหาร/อ านวยการ งานยุทธศาสตร์และอ่ืน ๆ ต่างจากงาน MMOS ที่ไม่ได้ลดน้อยลง
                                                 
2 รวมหนังสือกลาง หนังสือลงนาม บันทึกข้อความ (ใช้ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ) และโทรเลข 
(ใช้ระหว่างหน่วยงานกับส านักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ) แต่ไม่รวมถึงเอกสารประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการ 
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หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่กลับเพ่ิม มากขึ้นหรือคงที่
ไม่ต่างจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้มากนัก รวมถึง (4) อาจสรุปแบบเหมารวม ได้ด้วยว่า  
การปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เป็นระยะเวลาหนึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือ
ลดประสิทธิภาพในแง่จ านวนงานเอกสารที่ออกจากส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ยกเว้น
งาน MMOS ที่จ านวนเอกสารออกลดลง แต่ก็เป็นเพราะจ านวนผู้ขอรับบริการน้อยลงดังที่ได้กล่าวแล้ว 
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ภาพที่ 4  กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
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3.2.3  ตามความเห็นของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ กรมสารนิเทศมีการบริหารจัดการ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  (Directing) และแก้ไขปัญหาด้วยการปรึกษาหารือ 
(Dialogue) ทั้งในแนวดิ่งและแนวขวาง อย่างไรก็ดี ยังมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร โดยส านักงาน
เลขานุการกรมมองว่า ข้อมูลที่ขอรับจากกองมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากมีงานที่ส าคัญกว่ามาแทรก 
ในขณะที่กองต่าง ๆ เห็นว่า ส านักงานเลขานุการกรมควรปรับช่องทางและวิธีการสื่อสารซึ่งบางครั้ง
ข้อมูลไหลเวียนไม่ทั่วถึงแต่บางครั้งมีการเน้นย้ าบ่อยครั้ง อีกท้ังควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด ย่อยหรือ
สังเคราะห์ข้อมูล สรุปและแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รวดเร็ว และทันเวลา รวมถึง  
ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และท าได้จริง โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและ 
การขาดความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนั้น กองต่าง ๆ ยังหวังให้ส านักงาน
เลขานุการกรมมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีและด าเนินงานที่หน่วยงานภายนอกขอรับข้อมูลโดยตรง  
โดยไม่ต้องขอจากกองอีก 

3.2.4  ส าหรับขั้นตอนของการตรวจสอบและควบคุม  (Controlling) เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินความส าเร็จ นั้น สรุปได้ว่า (1) กรมสารนิเทศมีการจัดท าตัวชี้วัด
และประเมินผลงานหลายรายการที่มุ่งไปที่ความส าเร็จของงานตามแนวทางที่ก าหนด โดยหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น ซี่งส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ  
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและรวบรวมข้อมูลจากกองต่าง ๆ ในกรม โดยตัวชี้วัดในเชิง
ยุทธศาสตร์ของกรมสารนิเทศจะเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและ
ประเด็นการปฏิรูปของกระทรวงการต่างประเทศโดยรวม ไม่ได้มีตัวชี้วัดแยกเฉพาะของกรมหรือกอง 
อย่างไรก็ดี ผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ 2 คน เห็นว่า ตัวชี้วัดบางตัวเป็นการก าหนดขึ้นเองโดยกอง
ในทางที่เอ้ือประโยชน์ จึงยากที่จะบอกว่า ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได้อย่างดีหรือตรวจสอบควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบางกองมีธรรมชาติของงานที่คาดการณ์ไม่ได้และ ต้องตอบสนองต่อ 
ความเปลี่ยนแปลง จึงอาจค่อนข้างยากที่จะปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างเคร่งครัด (2) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีสายการบังคับบัญชาคอยดูแลตรวจสอบ ตลอดจนผ่านการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนบุคคล แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ 1 คน เสนอว่า อาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบผลและ
ควบคุมงานให้ดีข้ึนจากชิ้นงานและพัฒนาการของบุคคล และ (3) การติดตามความก้าวหน้า เช่น เรื่อง
การรายงานผลการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ บุคลากรนอกกรมสารนิ เทศที่ตอบค าถาม
การสัมภาษณ์ทั้ง 5 คน เห็นว่า กรมสารนิเทศ มีการด าเนินการตามเงื่อนไขเวลาอย่างเหมาะสม แม้ว่า
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะยังไม่ค่อยดีนัก อีกทั้งช่วงเวลาของการด าเนินงานรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกรม โดยเฉพาะโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่สัมพันธ์กับวงรอบ
ปีงบประมาณของไทย  
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3.3 การปรับ/เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 
การเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

การสื่อสารเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้นในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศ
และการต่างประเทศของไทยดังเช่นกรมสารนิเทศ แต่ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันยิ่งกว่า 
นั้น การปรับและเปลี่ยนด้านดิจิทัลคงไม่เพียงพอ เช่น ต้องพิจารณารวมไปถึงเรื่องของฐานข้อมูลกลาง 
(Big Data) ที่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือดิจิทัลแต่อยู่ที่ตัวข้อมูลเอง ประกอบกับเทคโนโลยีวิเคราะห์ค านวณ 
ที่ก้าวหน้า การน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 
และการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่ผู้ศึกษาเห็นว่า จะช่วยพัฒนาองค์กร: กรมสารนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างซึ่งรวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมุ่ งเน้นขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดของ 
ผู้ศึกษา คือ ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนที่น้อยที่สุด แต่ท าให้มี
ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามกรอบแนวคิดของหลักการบริหารจัดการ POSDC ของ 
Koontz ดังนี้ 

3.3.1  การวางแผน (Planning)  
โดยเป็นลักษณะของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic Planning) ซึ่ งเป็น 

การวางแผนเพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วในปัจจุบัน และ
ตอบค าถามว่า องค์กรจะก้าวไปในทิศทางใดในอนาคต ที่มากไปกว่าการแก้ปัญหา และวิกฤต
ประจ าวัน โดย (1) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายหลัก (Goal) ของ
องค์กร (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน และ (3) ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือ
ความอยู่รอดและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจมีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง  

เมื่อพิจารณาแล้วว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ของกรมสารนิเทศ คือ 
การด าเนินการเชิงรุก (Proactive) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมให้สอดรับกับบริบทของ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมากรมสามารถตอบสนองภารกิจ
ได้เพียงในลักษณะเฉพาะหน้า ดังนั้น แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ผู้ศึกษาเห็นควรด าเนินการ คือ การจัดให้
มีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย ภายใต้ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ซึ่งในกรณีนี้
ไม่ได้จ ากัดบทบาทหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้รวบรวมและจัดท าแผนงาน รายงานผล และตัวชี้วัดของกรม 
แต่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม โดยการหารือ ประสานงาน และสนับสนุน  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองต่าง ๆ นอกจากนั้น ในทางบริหารจัดการ ฝ่าย/กลุ่มงานที่จะ
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จัดตั้งขึ้นจะรับหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานและผู้บริหารกรมในการวางแผนงานในลักษณะที่คล้ายกับ 
think tank ของกรม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความตั้งใจจริงของกรมสารนิเทศที่จะ
ด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยอาจด าเนินการเป็น
ทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองที่เกี่ยวข้องหรือร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ ศึกษาแนวโน้ม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ปัจจัย สภาพแวดล้อม และประเด็นหรือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ทั้งการทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม หรือการทูตดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย รวมถึงการน าข้อมูลหรือฐานข้อมูลกลางมาวิเคราะห์และ
ใช้ในการวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรม ตลอดจนการก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์
กระทรวงการต่างประเทศและประเทศไทยให้เหมาะสมกับเป้าหมายและด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว
ฉับไวขึ้น อีกทั้งผู้บริหารกรมยังเห็นด้วยว่า การมีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายจะช่วยปรับ
ความเชื่อ (mindset) และความไม่ประสงค์ที่จะสังกัดส านักงานเลขานุการกรมเพราะต้องท างาน
บริหารของเจ้าหน้าที่การทูตโดยเฉพาะรุ่นใหม่ ๆ ได้อีกด้วย โดยอ านาจหน้าที่ของฝ่าย/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายมีดังนี้ 

1) ด า เนินการเกี่ ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์  นโยบาย และภาพรวม 
การด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการต่างประเทศของไทย ตลอดจนส่งเสริม
ภาพลักษณ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย โดยมีการประสานแผนยุทธศาสตร์กับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการต่างประเทศของไทย และเสนอแนะแนวนโยบาย 
ในการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการต่างประเทศของไทย ตลอดจน
ส่งเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อประเทศไทย 

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ การมีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในองค์กร  
แต่อย่างใด ก่อนหน้านี้ ในทางปฏิบัติเคยมีการจัดตั้งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และความร่วมมื ออาเซียน  
อยู่ในสังกัดส านักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน โดยในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545 ไม่ได้มีการระบุถึงกลุ่มงานดังกล่าว แต่ได้รวมอ านาจหน้าที่ของ
กลุ่มงานฯ ไว้ภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน ด้วย และต่อมา  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน พ.ศ. 2556 จึงมีการปรับกลุ่มงานดังกล่าวขึ้นเป็น  
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญด้านยุทธศาสตร์และภารกิจ
ของไทยต่ออาเซียนที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งจากการศึกษาโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ที่รับผิดชอบงานด้านสื่อสารมวลชน การทูตสาธารณะ และการทูตวัฒนธรรม ในกระทรวง 
การต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ พบว่า ต่างก็มีกรม/กองที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและ 
การวางแผน เช่น กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีกอง Public Diplomacy on Policy 
Division กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ นมีกอง Public Diplomacy Strategy Division และ 
Cultural Diplomacy Strategy Division และกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีมีกรมที่รับผิดชอบ
งาน Strategy and Planning: Cultural Relations and Education Policy, European Culture 
and Media Policy เป็นต้น นอกจากนั้น ส าหรับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเอง เมื่อศึกษา 
ภาพที่ 5 ซึ่งเป็นกรอบอัตราก าลังของกรมสารนิเทศที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ พบว่า มีการวาง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายอยู่แล้วเช่นกัน โดยมี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์อยู่ภายใต้ส านักงานเลขานุการกรม และฝ่ายนโยบายการทูตวัฒนธรรมอยู่ภายใต้ 
กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ 
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3.3.2  การปรับโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organizing and 
Staffing) โดยปรับโอนงานที่เป็นภารกิจของกองอ่ืน  

เช่น งานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย (MMOS) 
คืนให้กับกองที่เป็นผู้รับผิดชอบเดิม ซึ่งเป็นการปรับเพ่ือให้ถูกต้องตามข้อมูลในคู่มือการตรวจลงตรา  
ที่ระบุถึงหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการตรวจลงตราสื่อมวลต่างประเทศที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระยะยาว 
(ไม่น้อยกว่า 90 วัน) ในประเทศไทยด้วย อีกทั้งจะท าให้สามารถปรับโอนงานภายในส านักงาน
เลขานุการกรมให้ลงตัวมากขึ้นได้ ทั้งนี้ ภาพที่ 6 คือ โครงสร้างและผังแบ่งหน้าที่ซึ่งผู้ศึกษาได้ลองปรับใหม่
ตามแนวทางที่เสนอไว้ โดยจัดสรรบุคลากรตามจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันรวมถึงใช้
กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ. เป็นฐานในการพิจารณาด้วย นอกจากนั้น อาจพิจารณา
ปรับและย้ายบุคลากรในกรมให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานหรือฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือแบ่ง
หน้าที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพงาน เช่น การโอนเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยไปตามงานที่โอน 
และการรวมเจ้าหน้าที่ธุรการของกองต่าง ๆ ให้กลับมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือให้
สามารถสนับสนุนงานด้านอ่ืน ๆ ของกรม นอกเหนือจากงานของกองที่ตนได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบได้ด้วย และเพ่ือลดความทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพราะแนวปฏิบัติในปัจจุบันยังใช้วิธีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกผ่านเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรมอยู่ ดังมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานบริหาร/อ านวยการของกรมสารนิเทศปรากฏตามภาพที่ 7 ซึ่งหากสามารถปรับโอน
บุคลากรได้ตามเสนอ ก็จะเป็นการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงานตามแนวคิด ECRS ได้แก่  
การตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น (Eliminate) การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน (Combine) เพ่ือ
ประหยัดเวลาหรือแรงงาน การจัดล าดับงานให้เหมาะสม (Rearrange) และการปรับปรุงวิธีการท างาน
ให้ง่ายขึ้น (Simplify) ตลอดจนเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ เป็นการลดจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน MMOS แต่เพ่ิม
จ านวนเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของกรมอาจใช้บุคลากรเท่าเดิม แต่สามารถ
จัดแบ่งหน้าที่ได้อย่างสมดุลและ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดความทับซ้อนและเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของกรมได้ดีและฉับไวขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ดี 
อาจมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ซึ่งไม่เพียงพอ อีกทั้งเมื่อค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ที่ระบุ
ให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม ซึ่งอนุมานได้ว่า หมายถึง เล็กลง คงเป็นการยากที่กรมสารนิเทศจะได้จ านวน
บุคลากรเพ่ิมขึ้น ดังนั้น หากจะโอนย้ายบุคลากรออกจากกองใดกองหนึ่งเพ่ือให้ตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ อาจจะได้รับการต่อต้านพอสมควร ดังนั้น ในระยะสั้น จึงอาจต้องพิจารณาการบริหาร
แบบสมัยใหม่ คือ บริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective) โดยให้บุคลากรจากต่างกอง
มารวมกลุ่มปฏิบัติงานในลักษณะการด าเนินโครงการพิเศษเป็นครั้งคราวไป 
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ภาพที่ 7 กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานบริหาร/อ านวยการของกรมสารนิเทศ 
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3.3.3  การบริหารจัดการและสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งไปสู่ค่านิยมหรือเป้าหมายร่วม
ขององค์กร (Directing)  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
หน่วยงานต้องปรับตัวตลอดเวลาเพ่ือให้สอดรับกับความท้าทาย3 ในอนาคต องค์การที่มีสมรรถนะสูง 
คือ องค์การที่มีแผนงานรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถ
กระทบกับการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างาน ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ อีกท้ัง
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารในองค์การ และมีความยืดหยุ่น ในการท างานมากขึ้น ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น (1) แบบตอบสนอง (Reactive) คือ ปรับให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่
ในกรณีที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ไม่รวดเร็วและซับซ้อนมากนัก (Calm Waters 
Metaphor) จึงสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีระบบ และ (2) แบบเชิงรุก (Proactive) 
ในกรณีที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วและรุนแรง (White Waters Rapids) โดยมอง
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ไม่อาจคาดเดาได้ จึงต้อง
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อาศัยการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพยากรณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้า แล้ววางแผนและด าเนินการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

  ดังนั้น ในการด าเนินกระบวนการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างและปรับแบ่งหน้าที่      
ความรับผิดชอบจึงควรเริ่มจากผู้บริหารกรมที่ต้องเข้าใจ ตัดสินใจ และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ า ใจถึ งความเร่งด่วน (sense of urgencies) ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                
การปรับเปลี่ยนความเชื่อ (mindset) เพ่ือให้รับมือกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของโลกภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่เ พียงแค่การปรับตามการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเพียง    
อย่างเดียว แต่จะต้องมีการปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation) ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือที่จะก้าวข้ามจากการตอบรับสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบตอบสนอง (Reactive) ไปสู่               
การด าเนินการเชิงรุก (Proactive) มีการน าเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า นวัตกรรม และฐานข้อมูล เข้ามา
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบการท างานที่ต่างไปจากเดิม ซึ่ งต้องได้รับ           

                                                 
3 ตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award 
– PMQA) มิติที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีการแบ่งความท้าทายเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ความท้าทายในองค์กร 
(2) ความท้าทายภายนอกองค์กร และ (3) ความท้าทายด้านอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องท าหลังจากรู้ถึงปัญหาความท้าทาย
และอุปสรรคแล้ว คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ มีการ
วางแผนที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติอย่ างชัดเจน นอกจากนั้น     
มีการก าหนดเป้าหมายที่เข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
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ความคิดเห็น ความเข้าใจ และความร่วมมือจากบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้องค์กรสามารถ
รับมือกับยุคของความพลิกผันซึ่งจะเคลื่อนตามยุคแห่งดิจิทัลมาอย่างฉับไว อีกทั้งส านักงาน 
เลขานุการกรมเองก็ต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับการสื่อสารและการประสานงานให้ดี
ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ของกรมสารนิเทศโดยรวม 

3.3.4  การประเมินผล ตรวจสอบและควบคุม (Controlling)  
โดยที่แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ผู้ศึกษาตั้งเป็นสมมติฐาน ได้แก่ (1) การจัดให้มีฝ่าย/

กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย มีตัวอย่างให้เห็นทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยและต่างประเทศ โดยเป็นประเทศ ที่ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าและความส าเร็จด้าน 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์และการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการทูตสาธารณะ การทูต
วัฒนธรรม อย่างน้อยจึงอาจถือได้ว่า เป็นการเทียบเคียง (benchmark) กับตัวอย่างที่ดีหรือได้
มาตรฐาน อีกทั้งยังมีการก าหนดไว้ในแผนกรอบอัตราก าลังของกรมสารนิเทศที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ใช้ให้ตรงกับการจัดสรรบุคลากรและการแบ่งภารกิจหน้าที่ในทาง
ปฏิบัติจริง (2) การปรับโอนงานที่เป็นภารกิจของกองอ่ืนซึ่งอาจรวมถึงการปรับและโอนย้ายบุคลากร 
เป็นการควบคุมให้เกิดสมดุลในการใช้ทรัพยากรมนุษย์และเวลาขององค์กร เพ่ิมความเป็นระบบและ
ลดความกระจัดกระจาย หรือ “เบ็ดเตล็ด” ของงานในส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ  
โดยเห็นได้ชัดจากตารางที่ 3 ว่า ปัจจุบัน ภาระงานด้านการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างประเทศ         
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย (MMOS) เป็นภารกิจรองของส านักงานเลขานุการกรม ในแง่ของ
จ านวนและสัดส่วนเอกสารออก ซึ่งอาจรวมถึงจ านวนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วย ดังนั้น เมื่อมีการโอน
งานดังกล่าวออกไป ก็จะช่วยให้สามารถปรับงานอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมและลดเวลาการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนการจะประเมินผลและตรวจสอบในระยะยาวว่า แนวทางดังกล่าวจะ
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรมากน้อยเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคท าให้
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือปรับปรุงวิธีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือไม่ นั้น อาจจะเป็น
ขั้นตอนต่อไปที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรได้น าแนวทางหรือกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ตามสมมติฐาน   
ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้แล้ว 

  นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรที่ผู้ศึกษาตั้งเป็นสมมติฐานมี    
ความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ (Organization Development–OD) ให้ก้าวสู่ความส าเร็จ 
คือ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ขององค์กร โดยการจัด
กระบวนการท างานที่เป็นระบบระเบียบ (Process & System) การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนและ
ก าหนดนโยบาย รวมถึงการจัดโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ปรับตัว พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค อีกทั้งยังเป็นไปตาม 
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กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework) ที่ว่าด้วยการสอดประสานกันของ
องค์ประกอบภายในองค์การ 7 ประการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์การ ระบบ ค่านิยมหรือเป้าหมายร่วม ทักษะ การจัดและสรรหาบุคลากร และรูปแบบ
การจัดการ โดยตามแนวทางของผู้ศึกษาได้มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการปรับโครงสร้างและ
ปรับโอนหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้มีระบบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะให้มีการบริหารจัดการ
และการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพ่ือมุ่งไปสู่ค่านิยมหรือเป้าหมายร่วมขององค์กรอีกด้วย 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 
ซึ่งน าโลกเข้าสู่ยุคของความพลิกผัน (Age of Disruption) มีขอบเขตที่กว้างกว่าแค่เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยครอบคลุมถึงเทคโนโลยีประเภทอ่ืน ๆ อาทิ เทคโนโลยีอัตโนมัติด้านการวิเคราะห์ (Automation) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence–AI) การประมวลผล (Cloud Computing) เทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติ (3D Printing) Internet of Things (IoT) ตลอดจนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) ยานพาหนะ 
ไร้คนขับ (Autonomous vehicles) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Genomics) ด้วย แต่จากการรวบรวม
ความเห็นของผู้ตอบค าถามการสัมภาษณ์ พบว่า แรงกระเพ่ือมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่เป็น
ที่ตระหนักมากนักหรืออาจจะถูกเหมารวมว่าเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ท าให้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในความเห็นของ
บุคลากรส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ที่การจัดหาอุปกรณ์และการปรับปรุงเครื่องมือการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

4.1.2  อย่างไรก็ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผันเช่นในปัจจุบัน เพ่ือให้ 
กรมสารนิเทศเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะจึงควรปรับกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเปลี่ยนจากการตอบรับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าแบบตอบสนอง (Reactive) ไปเป็นการด าเนินการในเชิงรุก (Proactive)  
มากยิ่งขึ้น และแนวทางที่จะพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ไปสู่จุดดังกล่าวได้ก็มีอยู่หลายประการ 
การจะเลือกใช้แนวทางใดก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ แต่ต่างก็มีเป้าหมายให้องค์กรสามารถ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะแวดล้อมใหม่ โดยมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีนี้  
ผู้ศึกษาได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์โดยอ้างอิงหลักการบริหารจัดการ POSDC ของ Harold 
D. Koontz กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7S Framework) และแนวคิดการพัฒนา
องค์การ (Organization Development–OD) ให้ก้าวสู่ความส าเร็จ และเห็นว่า การปรับโครงสร้าง
ซึ่งรวมถึงการปรับแบ่งหน้าที่ ภารกิจ และบุคลากร ในรูปแบบที่ท าให้มีระบบระเบียบมากขึ้น  
แต่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร: ส านักงานเลขานุการกรม และ 
กรมสารนิเทศโดยรวม 
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4.1.3  การปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ให้มีฝ่าย/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์หรือนโยบาย ตลอดจนปรับแบ่งหน้าที่ ภารกิจ และบุคลากร โดย (1) การโอนภารกิจ 
ที่แท้จริงแล้วไม่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรมคืนให้กับกองที่รับผิดชอบ และ 
(2) การปรับแบ่งหน้าที่และบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งภายในส านักงานเลขานุการกรม คือ 
ระหว่างฝ่ายอ านวยการและฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย และระหว่างกอง เช่น การโอน
เจ้าหน้าที่ตามงานที่โอนคืนให้กับกองที่รับผิดชอบ และการปรับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการที่ประจ าตามกอง
ต่าง ๆ มารวมไว้ที่ส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพในแง่ของความเป็น
ระบบระเบียบและการลดความกระจัดกระจาย หรือ ความเป็น “เบ็ดเตล็ด” ของงาน อีกทั้งเป็นการ
บริหารการใช้ทรัพยากรมนุษย์และเวลาในการปฏิบัติงานให้สมดุลและลงตัวมากยิ่งข้ึน 

4.1.4  นอกจากนั้น การจัดให้มีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย ภายใต้ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ยังเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุน
ผู้บริหารและการด าเนินงานเชิงรุกของกรมสารนิเทศ โดย (1) เป็นแกนกลางในการวางแผน รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ 5S/5 มี (2) ท าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย เร่งด่วน
หรือส าคัญของกรมสารนิเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ และก าหนดนโยบายและแผนงาน /
แผนปฏิบัติการ ไม่ว่าจะในส่วนที่ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ภาพลักษณ์และ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย การทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม การทูตประชารัฐ  
การทูตดิจิทัล การทูต 4.0 ฯลฯ อย่างสร้างสรรค์และโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
สถานการณ์แวดล้อม (3) การติดตามนโยบาย ทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์หรือ การเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประมวลผล คาดการณ์ ส าหรับการด าเนินงานหรือ
ปรับการด าเนินงานยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การจัดให้มีฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายจะสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริง

ของกรมสารนิเทศที่จะปรับเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกลยุทธ์ที่ควรให้ความส าคัญในเบื้องต้น คือ การเป็นแกนกลางในการ
จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรม
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้น อาจหารือร่วมกับกองต่าง ๆ วางแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีเป็นการล่วงหน้า เช่น แผนการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร/ภาพลักษณ์ประเทศไทย 
แผนการด าเนินงานการทูตสาธารณะ/การทูตวัฒนธรรม ซึ่งหากสามารถจัดท าแผนดังกล่าวภายใน
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ปีงบประมาณก่อนหน้าได้ นอกจากจะช่วยให้มีเป้าหมายที่แน่ชัดแล้ว ยังช่วยให้การด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของปีนั้นเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้  
นอกจากนั้น จะท าให้การด าเนินโครงการยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์มีหัวข้อ ( theme)  
มีทิศทางและเนื้อหา (message) ที่จะสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน โดยอาจก าหนด (identify) จุดแข็ง 
ของไทยที่จะมุ่งเน้น เช่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา การแพทย์และสาธารณสุข การเป็น เจ้าภาพ
จัดการประชุม BIMSTEC และ APEC แล้วพิจารณาน าเสนอ (showcase) ร่วมไปกับประเด็นที่จะต้อง
ชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างแนบเนียน เช่น สิทธิมนุษยชน IUU พัฒนาการทางการเมืองและการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เข้ากับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม และยุคสมัย เช่น 
รูปแบบของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 จะเป็นการน าเสนอทางกายภาพ (physical presence) หรือผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เช่น Virtual Reality (VR) หรือ Augmented Reality (AR) และเมื่อได้แผนการด าเนินงานแล้ว  
ก็จะสามารถผลักดันไปสู่การด าเนินงานตามแผนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

2) ส าหรับแผนหรือการด าเนินการเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ นั้น ฝ่าย/
กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบายจะศึกษา ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาของกรมสารนิเทศ และ
เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองสาธารณชนยุคใหม่ที่มีความรู้และข้อมูล
มากขึ้น ไม่ยึดติดกับขนบ วิธีบริโภค หรือวิธีสื่อสารแบบเดิม แต่เลือกที่จะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ที่สะดวก รวดเร็ว หรือง่ายกว่า ดังนั้น เนื้อหา (content) ที่น าเสนอต้องไม่เพียงประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หรือสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยและบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ (one–way 
communication) แต่ที่ส าคัญคือจะต้องสื่อสารให้ทราบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับสาธารณชนและสังคม โดยอาจต้องมีการปรับเนื้อหาและวิธีการน าเสนอให้เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดให้ประชาชนสนใจ ตอบรับ (two–way communication) มีความไว้วางใจ 
(trust) ในกระทรวงการต่างประเทศ และสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “เชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมโลกสู่ไทย” อย่างแท้จริง 

3)  อีกทั้งยังศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมาย โดยค านึงถึงปัจจัยทางสังคม อาทิ การเริ่ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่ทั่วถึงท้ังประเทศด้วย และพัฒนาช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ (วิทยุสราญรมย์) สิ่งพิมพ์ ซึ่งแม้ไม่รวดเร็ว
เหมือนสื่อแนวใหม่ แต่ก็มีอายุหรือช่วงเวลาในการน าเสนอได้นานกว่า อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน  
สื่อดั้งเดิมเหล่านี้ก็ได้ปรับตัวเพ่ิมการน าเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยแล้วเช่นกัน  



40 

 

(2) สื่อแนวใหม่ที่มีอยู่แล้ว และควรต้องขยายฐานการเข้าถึงให้เพ่ิมมากขึ้น 
ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) Facebook กระทรวงการต่างประเทศ 
Twitter (@MFATHAI) YouTube (MFA Thailand Channel) Instagram (mfa_thailand) Line@ 

(3) การขยายการประชาสัมพันธ์ไปยัง platform ใหม่ ๆ เช่น การเผยแพร่
รายการเสียงผ่าน podcast และการสร้างเว็บไซต์ Thailand Now เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษและมีความน่าเชื่อถือ 

(4) การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ กลุ่มผู้เล่นออนไลน์ (เช่น bloggers, 
influencers, celebrities) สื่อมวลชนทั้งในประเทศ ในภูมิภาค และในต่างประเทศ รวมถึง  
การร่วมมือกับหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการสร้างสรรค์เนื้อหาและเผยแพร่ 
ตามช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายและส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวสาร 
ทางช่องทางต่าง ๆ จะได้ผลดีกว่าการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในขณะที่หากมีประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมหรือเกี่ยวข้องกับสาธารณชน สื่อมวลชนจะเป็นผู้ติดต่อเข้ามาขอสัมภาษณ์หรือ
ขอรับข้อมูลเอง เพราะข้อมูลของภาครัฐถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่ อถือได้ ซึ่งในกรณีนี้ 
ผู้บริหารและกรมควรจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว และ  
ทันเหตุการณ ์

4)  ที่ผ่านมา ได้มีการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการสื่อสารออนไลน์เพ่ือเผยแพร่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนบทบาทและสถานะของไทยในเวทีโลก เช่น การประชาสัมพันธ์การเป็น
ประธานอาเซียนของไทยเมื่อปี 2562 การด าเนินการของไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด–19 โดยเฉพาะความส าเร็จของการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของไทย การดูแล
และให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนมีการน า
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานในช่วง New Normal ที่ต้อง
มีการรักษาระยะห่างทางสังคม อาทิ การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ทั้งในระดับ
ภายในหน่วยงานและระดับประเทศ อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาการน าเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่
สามารถช่วยพัฒนาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และตอบโจทย์ของการสื่อสารกับ
สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เช่น ในปัจจุบัน ได้มีการน า chatbot มาช่วยตอบ
ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) อาทิ การท าหนังสือเดินทาง การประสบปัญหาในต่างแดน และการรับรอง
เอกสารราชการ ทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งฝ่าย/กลุ่มงานยุทธศาสตร์หรือนโยบาย
อาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในเรื่องอ่ืน ๆ ของกรม เช่น การตอบค าถาม
สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เป็นต้น 
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5) นอกจากนั้น ยังอาจพิจารณาการใช้ social listening ดึงข้อมูลจากช่องทาง
สื่อดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ หรือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล หรือใช้ social listening tools ในการศึกษาพฤติกรรมของ
สาธารณชนที่ใช้บริการสื่อดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่คอยติดตาม
สาธารณชน/ผู้ใช้บริการที่อยู่บนสื่อดิจิทัลและท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ( insight) และน ามาพิจารณาปรับ
การด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่อาจสามารถแก้ไขข้อมูล 
ที่คลาดเคลื่อนหรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาจมีการมองต่างมุมได้อีกด้วย 

6) ในอนาคต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารทาง 
สื่อออนไลน์อาจสามารถด าเนินการได้อย่างครบวงจรภายในหน่วยงาน จากแนวโน้มที่คนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเสรี และเข้าถึงเทคนิคหรือความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนา
แอปพลิ เคชั่น การวิ เคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) ซึ่ งในขณะนี้ เว็บไซต์ของกระทรวง 
การต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่ก็เริ่มมีการใช้ Google Analytics เพ่ือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเข้าใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้วยแล้ว และการออกแบบและองค์ความรู้ (content 
design) ท าให้สามารถสร้างแบบจ าลองข้อมูลโดยไม่ต้องมีทักษะของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แต่พัฒนา
ได้ด้วย AI หรือแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด าเนินการแทน โดยกรมสารนิเทศเป็นเพียงผู้ก ากับดูแล ก าหนด
มาตรฐาน และตรวจสอบ แต่ก็อาจต้องมีหน่วยงาน (unit) ที่มารองรับการด าเนินงาน/การก ากับ ดูแลงาน
ตั้งแต่ต้นสายการผลิต เช่น Production Unit ดูแลการเขียน/เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้ถ้อยค า  
เพ่ือการสื่อสารและแนวการน าเสนอที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบและจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ PR Unit ดูแลการเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศและของเครือข่ายพันธมิตร เช่น สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยในต่างประเทศ สื่อมวลชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงในต่างประเทศ และ Social 
Media Unit ติดตาม (monitor) ดูแล ควบคุม และน าข้อมูลตลอดจนพฤติกรรมของสาธารณชน/
ผู้ใช้บริการมาประมวล วิเคราะห์ (data analyse) เพ่ือพัฒนาการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ 
ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่า จะมีการปรับโครงสร้างและบุคลากรของกรมสารนิเทศเพ่ิมเติมให้เหมาะสม
กับภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปอีกด้วย 

7) ในการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ควรค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ขององค์ประกอบ 4 M’s ที่เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการบริหารงาน ได้แก่ การจัดการ (Management) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) รวมถึงเทคโนโลยี (Technology) และ คน (Man) 
โดยอาจเป็นข้อเสนอประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว เช่น การจัดหางบประมาณมารองรับ 
การด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนไป การจัดหาอุปกรณ์และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ การจัดหา/
จัดจ้างบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจงาน การอบรมบุคลากรเพ่ือ
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เสริมสร้าง ทบทวน และเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ (upskill/reskill) ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ก้าวทันโลกในยุคของ
ความพลิกผัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารแนวใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ
ของกรมสารนิเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการต่างประเทศของไทย ตลอดจน
การสื่อสารกับสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
(1) การจะพัฒนาองค์กรโดยการปฏิรูป (transform) หรือการปรับตัว (remodel) 

ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์และความเข้ าใจของผู้บริหาร 
ตลอดจนกรอบความคิดความเชื่อ (mindset) การยอมรับและความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของแรงต่อต้านภายในองค์กร ฉะนั้น จึงต้องมีการสื่อสารถึงความจ าเป็นและ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงทิศทางและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายรวมถึ งการปรับ
โครงสร้าง ตลอดจนการปรับแบ่งหน้าที่และบุคลากรที่อาจจะต้องมีการข้ามกองหรือมีรูปแบบ  
การท างานเป็นทีมโดยน าบุคลากรจากต่างส่วนมารวมกัน (cross function) และบริหารตาม
วัตถุประสงค์ (management by objective) รวมถึงอาจต้องมีการปรับโอนบุคลากรตามภารกิจด้วย 
ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการน าเทคนิค กลยุทธ์ และ
หลักการบริหารจัดการแบบเอกชนมาปรับใช้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัว ว่องไว (Agile) 
ปรับขนาดให้เล็กลง เปลี่ยนโครงสร้างจากแบบแท่ง (silo) หรือ แยกส่วน แยกสาขา เป็นแบบเครือข่าย 
(network) ล าดับชั้นการตัดสินใจลดน้อยลง (flatter) เป็นแนวนอนมากข้ึน และมีการกระจายอ านาจ 

2) โดยที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบางประการ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ที่จ านวน
บุคลากรในแทบจะทุกหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับ 
กรอบอัตราก าลัง มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนงานท าให้ขาดความเชี่ยวชาญและความต่อเนื่อง อีกทั้ง 
ยังต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ และงบประมาณ หากจะมีการจัดจ้างหรือ outsource 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะหรือทางเทคนิคที่เหมาะสมกับภารกิจของกรมที่อาจเกิดขึ้น
เพ่ิมเติมในอนาคตข้างหน้า จึงอาจต้องมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี 
โครงสร้างและผังการแบ่งหน้าที่ตามภาพท่ี 6 นั้น ผู้ศึกษาได้ลองเสนอบนพ้ืนฐานของการปรับเปลี่ยนที่
น้อยที่สุดและเป็นการบริหารทรัพยากรเท่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของส านักงานเลขานุการกรม  
กรมสารนิเทศ ในปัจจุบัน 

3) เรื่องสถานที่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจ ากัดที่ยังไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับจ านวน
บุคลากร ให้สอดคล้องกับลักษณะการท างานในยุคปัจจุบัน หรืออ านวยให้เกิดบรรยากาศของ 
การท างานแบบเป็นทีม ข้ามกอง และเปลี่ยนจากแบบแท่ง (silo) เป็นแบบเครือข่าย เช่น การจัดให้มี
co–working space เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ 
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และการปฏิสัมพันธ์นอกเวลางาน อันจะน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีและท าให้สามารถสร้างสรรค์
ความคิดและนวัตกรรมในการท างานแบบใหม่ได้ด้วย อย่างไรก็ดี กรมสารนิเทศคงจะต้องยืนยันการตั้ง
ค าของบประมาณส าหรับการปรับปรุงกรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง หลังจากที่ได้ม ี
การเรียกคืนเงินงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรม ตามมาตรการด้านงบประมาณของ
รัฐบาลในการเยียวยาและรักษาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด–19 โดยส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินได้มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้ออกแบบส าหรับการปรับปรุงกรมสารนิเทศไว้แล้ว 

4) นอกจากนั้น มีประเด็นปลีกย่อยที่ได้จากการตอบค าถามการสัมภาษณ์ซึ่งอาจ
น ามาพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ เช่น  

– การจัดท าปฏิทินงาน เช่น งานงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงาน
ตัวชี้วัด เพ่ือที่ส านักงานเลขานุการกรมเอง และกองต่าง ๆ จะได้มีกรอบเวลาคร่าว ๆ ส าหรับ  
การวางแผนล่วงหน้าและสามารถด าเนินงานหรือจัดเตรียมข้อมูลให้ได้ทันตามก าหนด โดยไม่ต้องรอ
ให้ได้รับ การประสานงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ ละเรื่อง  
ซึ่งบ่อยครั้งจะทราบในระยะเวลากระชั้นชิดเพราะต้องมีความแน่ชัดหรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงการต่างประเทศก่อน 

– การพิจารณาจัดท าแบบร่างบันทึกข้อความส าหรับขออนุมัติด าเนินการ 
ในลักษณะแบบฟอร์มกลางที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่ผิดระเบียบ  

– การปรับปรุงช่องทางและวิธีการสื่อสารกับกองต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

– การจัดการหารือภายในเพ่ือถ่ายทอดนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหารไปยัง
เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงและชัดเจน ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือจะได้
รับทราบถึงการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงเป็นโอกาสให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และช่วยกัน
หาทางแก้ไขปัญหา (หากมี) หรือช่วยแบ่งเบาภาระงานระหว่างกันบ้างในบางกรณี อีกทั้งเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพในการท างานและก าหนดเป้าหมายส าหรับอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย 
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