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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ในปัจจุบัน ภัยคุกคามความมั่นคงมีลักษณะนอกรูปแบบและไร้พรมแดน ส่งผลกระทบใน  

วงกว้างอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผลประโยชน์ของประเทศตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงมากขึ้น ปัญหา
ภัยคุกคามดังกล่าวที่ซับซ้อนขึ้นจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบต่อไทยเพ่ือการวาง
นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึง
ต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้  

ภารกิจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศมีลักษณะเป็นงาน
คาบเกี่ยวหลายกรม (cross cutting issues) และยังไม่มีการจัดตั้งเจ้าภาพหลัก ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว
ควรมีสถานะที่ใหญ่มากพอในแง่ของอ านาจหน้าที่เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจ ทั้งในแง่ปริมาณและ
ความส าคัญของปัญหา สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิผล  

การศึกษาฉบับนี้พบว่าโครงสร้างปัจจุบันของส านักนโยบายและแผน และกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลให้การบริหารจัดการประเด็นความมั่นคงในเชิงรุก  
มีอุปสรรคและเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น และกระทรวงการต่างประเทศจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างโดยเฉพาะการผลักดันอย่างจริงจังเพ่ือยกฐานะกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประเด็นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยตรง  
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการประเด็นด้านความมั่นคงเชิงรุกให้เข้มแข็งขึ้น และในภาวะที่ โครงสร้าง
หน่วยงานไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเชิงรุก บทบาทของผู้บริหารยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ 
การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงเชิงรุก จึงควรหนุนเสริมศักยภาพ
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักขององค์ความรู้ด้านความมั่นคง
ให้กับกระทรวงฯ และปรับกลุ่มเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงให้รองรับภารกิจ issue–based  
ที่ส าคัญ 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาให้การชี้แนะและ 
ให้ค าปรึกษาที่มีคุณค่าจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย 
สืบวิเศษ ซึ่งช่วยแนะน าการปรับปรุงหัวข้อ การเลือกใช้กรอบแนวคิด และต่อยอดความคิดให้ผู้เขียน
จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้  

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือนร่วมงาน 
ที่เป็นก าลังส าคัญในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศทุกท่าน ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้ารับ  
การฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 อย่างเต็มที่และช่วยสนับสนุนในทุกทาง 
ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ธฤต  จรุงวัฒน์ และอธิบดี อาจารี  ศรีรัตนบัลล์ ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจ
และสนับสนุนให้ผู้เขียนด าเนินงานภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงการต่างประเทศอย่างมุ่งมั่น
ตั้งใจ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ฉัตรชัย  วิริยเวชกุล ที่กรุณาให้ข้อแนะน าแก่ผู้เขียนตั้งแต่การเลือก
หัวข้อการศึกษา ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต นิกรเดช  พลางกูร และคุณณรุทธ์  สุนทโรดม เลขานุการ 
กรมยุโรป ที่กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ข้อมูลและข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงคุณธัญธิดา  หวังธ ารง เฮลบาร์ธ เพ่ือนร่วมงานในส านักนโยบายและแผนที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล
การปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศอันเป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้รายงานการศึกษาฉบับนี้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศต่อไป  

พร้อมนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และเพ่ือนข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 ส าหรับความเป็นมืออาชีพ ไมตรีจิต มิตรภาพและ
ก าลังใจที่ทุกท่านมีให้กันซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวสุกแสงดาวที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนผู้เขียนในทุกทาง
เสมอมา โดยเฉพาะในช่วงเวลายากล าบากต่อจิตใจที่ต้องสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของครอบครัว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและปรับโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2559 
กระทรวงฯ ประเมินว่าบริบทความมั่นคงระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาความมั่นคงไม่จ ากัด
อยู่เพียงปัญหาความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ สงคราม 
การโจมตีด้วยวิธีการดั้งเดิม ซึ่งกระทรวงฯ มอบหมายให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรม
ภูมิภาค  

ในปัจจุบัน ภัยคุกคามด้านความมั่นคงมีลักษณะเป็นภัยคุกคามความม่ันคงนอกรูปแบบและ
ไร้พรมแดน ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคง
ทางทะเล และความมั่นคงทางไซเบอร์ อีกทั้งผลประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงมากขึ้น โดยภัยคุกคามเหล่านี้กลายเป็นประเด็นระดับโลก (global issues) ที่ถูกหยิบยกข้ึน 
ในเวทีสากลอย่างกว้างขวาง ไทยจึงต้องแสดงบทบาทในด้านนี้ในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ แสวงประโยชน์จากการมีความร่วมมือในระดับสากลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
เกียรติภูมิของไทยในด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อไร้พรมแดนท าให้ภัยคุกคามเหล่านี้
มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อโลกและต่อไทยทั้งด้านเสถียรภาพ ความมั่นคง พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวที่ซับซ้อนขึ้น
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบต่อไทยเพ่ือการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง
ระหว่างประเทศที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้ 

เหตุการณ์ก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ส่งผลให้ภัยก่อการร้าย
เป็นประเด็นส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ประกาศสงครามกับการก่อการร้ายและเป็น  
นโยบายหลักด้านการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้ง “คณะท างานต่อต้านการก่อการร้าย” 
ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 และจัดตั้งเป็น “กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”1 เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นจุดประสานงานกับหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรว  
งการต่างประเทศของประเทศอ่ืน ๆ ก ากับดูแลโดยรองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 
                                                 
1 ค าสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1054/2547 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547. 
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และหัวหน้ากลุ่มงาน (ระดับช านาญการพิเศษ) ต่อมา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 กระทรวงฯ  
ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายเป็น “กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ”2 โดยได้ขยาย
ภารกิจและความรับผิดชอบจากประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายให้ครอบคลุมถึงความมั่นคงทางทะเล 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ ภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค รวมไปถึง
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลให้ความส าคัญและต้องการให้ทุกหน่วยราชการ
ท างานบูรณาการร่วมกัน ซึ่งประเด็นความมั่นคงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเป็น cross–cutting 
issues ที่หลายกรมภายในกระทรวงฯ มีภารกิจคาบเกี่ยวอยู่ด้วย  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 มีข้อก าหนดไม่ให้
ส่วนราชการเพ่ิมหน่วยงานตั้งแต่ระดับกองขึ้นไป ดังนั้นการด าเนินการเพ่ือให้กลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศมีสถานะทางกฎหมายภายใต้โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่สามารถท าได้
ในขณะนั้น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 กระทรวงฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้โอนกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศไปสังกัดส านักนโยบายและแผนไปพลางก่อน3 โดยเสนองานผ่านผู้อ านวยการ และ
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่ดูแลส านักนโยบายและแผน แต่ด้วยภารกิจที่แตกต่าง อีกทั้ง  
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีบุคลากร แผนงานโครงการ งบประมาณ และระบบสารบรรณ
เป็นของตัวเอง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภารกิจงานด้านสารัตถะและระบบ  
การบริหารงานของส านักนโยบายและแผน 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้พยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะ
ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ และได้หารือกับส านักงาน ก.พ.ร. 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างส านักนโยบายและแผนเป็น
ระดับกรมในชื่อ “ส านักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ”4 อย่างไรก็ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. มีความเห็นเบื้องต้นว่า กระทรวงฯ ต้องอธิบายให้ได้ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะแยกส านัก
นโยบายและแผนออกจากส านักงานปลัดกระทรวง ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้ น และอุปสรรค 
การท างานในปัจจุบันจะแก้ไขด้วยการยกระดับส านักนโยบายและแผนเป็นส านักงาน (ระดับ 10)  
ได้อย่างไร ส านักนโยบายและแผนประเมินแล้วเห็นว่าแนวทางการปรับโครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับกรม
น่าจะเป็นไปได้ยาก และไม่ได้เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงน าเสนอ

                                                 
2 ค าสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 463/2549 ณ วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
3 บันทึกส านักนโยบายและแผน ที่ 0208/188/2550 ลงวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่องการโอนกลุ่มงาน 

ความมั่นคงระหว่างประเทศมาสังกัดส านักนโยบายและแผน 
4 โดยรวมภารกจิกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และแบ่งเป็น 5 กอง ได้แก่ (1) ส านักเลขานุการกรม  

(2) กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน (3) กองนโยบายบรหิาร (4) กองประสานภารกิจความมั่นคงภายใน 
และ (5) กองวิเคราะห์แนวโนม้และประเด็นระหว่างประเทศ 
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ทางเลือกอ่ืนคือการพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดับกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นกอง
ภายใต้กรมที่ดูแลประเด็น “global issues” เพ่ือเน้นมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้กระทรวงฯ  
มีหน่วยงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลได ้

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ
แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงฯ เพ่ือรองรับประเด็นระหว่างประเทศ (global 
issues) โดยให้กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พิจารณาทบทวนประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ เพ่ือให้การแบ่ง
ภารกิจประเด็นระหว่างประเทศระหว่างกรมที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และให้กรมองค์การระหว่าง
ประเทศพิจารณาจัดท าข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานเพ่ือรองรับภารกิจ ต่อมาส านัก
นโยบายและแผนได้จัดท าร่างข้อเสนอแนวทางการทดลองรวมภารกิจของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศกับกรมองค์การระหว่างประเทศ และร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
กรมองค์การระหว่างประเทศเพ่ือรองรับประเด็นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ ซึ่งกรมองค์การระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณา5  

ภารกิจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศมีลักษณะเป็นงานที่มี
ความคาบเกี่ยวหลายกรม (cross cutting issues) และยังไม่มีการจัดตั้งเจ้าภาพหลักซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวควรมีสถานะที่ใหญ่มากพอในแง่ของอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจ ทั้งในแง่ปริมาณ
และความส าคัญของปัญหา สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินภารกิจของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไปใน
ด้านการเป็นจุดประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศ 
การเข้าประชุมทั้งในและต่างประเทศร่วมกับกรมที่เกี่ยวข้อง การประมวลสรุปรายงานสถานการณ์
ความมั่นคง การจัดท าประเด็นสนทนาและแนวทางการชี้แจงให้กับหน่วยงานของกระทรวงฯ การเป็น
ผู้ประสานงานหลักของกระทรวงฯ ในประเด็นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้รับผิดชอบ
โครงการงบประมาณของกระทรวงฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการในเชิงตั้งรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่งานในลักษณะการประเมิน วิเคราะห์และการชี้เป้าที่จะเป็นผลประโยชน์ของไทยจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการน าเสนอมุมมองและแนวทาง
ด าเนินการในรูปแบบเชิงรุกยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

 

                                                 
5 ในระหว่างนี้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเสนองานผ่านผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 

เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง และรองปลดักระทรวงท่ีดูแลกลุ่มทวิภาคี ซึ่งในจุดนี้จะแตกต่างจากส านัก
นโยบายและแผนท่ีรายงานขึ้นไปยงัรองปลัดกระทรวงท่ีดูแลกลุ่มพหภุาคี 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารประเด็นสารัตถะของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง

ประเทศให้ชัดเจนและเป็นไปในเชิงรุก 
1.2.2  เพ่ือยกระดับของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศให้มีสถานภาพทางกฎหมาย

โดยการปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาฉบับนี้จะพิจารณากลไกและกระบวนการบริหารจัดการประเด็นด้านความมั่นคง

ของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศในช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ผู้เขียนเป็น 
focal point โดยศึกษาในขอบเขตช่วงปี พ.ศ. 2559–2563 ที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ที่กลุ่มงานฯ ผู้เขียนใช้
การศึกษาหลายวิธีรวมกัน ทั้งการศึกษาจากเอกสาร การศึกษาเชิงส ารวจ การสังเกต การสนทนากลุ่ม 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้สามารถบริหาร
จัดการกับประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงในเชิงรุกที่สร้างมูลค่าได้มากข้ึน  

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

การยกระดับกลุ่มงานความมั่นคงให้มีสถานภาพทางกฎหมายโดยการปรับโครงสร้างของ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับภารกิจด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 เพ่ือสามารถเป็นทางเลือกต่อแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงให้เป็นเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
ข้อจ ากัด  

1.6.2 การปรับโครงสร้างของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศให้มีสถานภาพทาง
กฎหมายจะช่วยให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทในด้านนี้ในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ แสวงประโยชน์จากการมีความร่วมมือในระดับสากลและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของไทยในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
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1.7 นิยามศัพท ์
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับและขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง
มีระบบ6 

การบริหารจัดการประเด็น หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและก าหนดทิศทางของการ
จัดการกับประเด็นปัญหาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ (Chase, 1982) 

กรมภูมิภาค ประกอบด้วย กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

กรมพหุภาคี ประกอบด้วย กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กรมอาเซียน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

                                                 
6 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. การจัดการความเสี่ยง. [ออนไลน]์. 2557. แหล่งที่มา: 

https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12468&language=th-TH [26 กรกฎาคม 2563] 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้

องค์กรอยู่รอดและพัฒนาให้มีประสิทธิผลดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงองค์กรมีทั้งข้อดีและข้อเ สีย  
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังไว้  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการจัดการกับกลไกต่าง ๆ ขององค์กรให้เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้วย  

งานวิจัยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวบูรณาการกระบวนการและ
พฤติกรรมได้สรุปรูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่น าเสนอโดย Smith (1997) แบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ 

1) ระดับประสิทธิผล (effectiveness) การเปลี่ยนแปลงที่เน้นให้องค์กรท าในสิ่งที่
ถูกต้องและควรท า 

2) ระดับประสิทธิภาพ (efficiency) การเปลี่ยนแปลงเน้นให้องค์กรท าในสิ่งที่
เป็นอยู่ให้ถูกต้อง 

3) ระดับการปรับปรุง (improvement) การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สิ่งที่เป็นอยู่ดีขึ้น
กว่าเดิม 

4) ระดับการตัดลด (cutting) การเปลี่ยนแปลงเน้นเลิกท าบางสิ่งที่ไม่ควรท าต่อไป 
5) ระดับการลอกเลียน (copying) การเปลี่ยนแปลงเน้นสิ่งที่คนอ่ืนท ากัน 
6) ระดับสร้างความแตกต่าง (difference) การเปลี่ยนแปลงโดยท าสิ่งที่แตกต่าง

จากคนอื่น 
7) ระดับเป็นไปไม่ได้ (impossible) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าจะเกิดได้จริงหรือ

ส าเร็จได ้
โดย Smith เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระดับ 1 และ 2 เป็นความคิดระดับปกติทั่วไป

ที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่แล้วเพ่ือการอยู่รอดและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
การเปลี่ยนแปลงระดับ 3 เน้นทิศทางและหลักการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักคิดของ
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คุณภาพในองค์รวม การเปลี่ยนแปลงระดับ 4 และ 5 เป็นแนวคิดที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการแข่งขัน 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับ 6 และ 7 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงและมีความหมายต่ออนาคต 
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดที่ต่างไปจากเดิมและมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีความกล้าหาญ
และกล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (โกวิทย์ กังสนันท์, 2549)7  

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ให้ความส าคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปว่าในการที่องค์กรจะ
ด าเนินต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ไม่อาจปฏิเสธการปรับเปลี่ยนองค์กรได้ 
และเม่ือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กรก็จะปล่อยให้เกิดขึ้นโดยไม่มีการบริหารจัดการก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรและบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนั้นไม่ส่ งผลกระทบต่อองค์กรและก่อ 
ความยากล าบากให้กับบุคลากร จะเป็นผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงหมายถึง การวางแผน การด าเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้าง
ศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ (นิธินาถ 
สินธุเดชะ, 2547)8  

คู่มือดังกล่าวได้กล่าวถึงปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ การวางแผนและการก ากับดูแล (Navigation) ภาวะผู้น า (Leadership) การปรับปรุงและ
พัฒนาองค์ประกอบขององค์กร (Enablement) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
(Ownership) ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านจะมีความส าคัญแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
อันประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การรับรู้ (Awareness) ช่วงที่ 2 ความเข้าใจ (Understanding) ช่วงที่ 3 
การยอมรับ (Acceptance) และช่วงที่  4 ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง 
(Commitment) ดังปรากฏตามภาพประกอบต่อไปนี้ 

 

                                                 
7 Smith, R. The Seven Levels of Change: Create, Innovate and Motivate with the Secrets of the 

World’s Largest Companies. Arlington, TX: Summit Publishing Group, 1997. อ้างถึงใน โกวิทย์ กังสนันท์.  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวบูรณาการกระบวนการและพฤติกรรม. โครงการบณัฑติศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549. 

8 นิธินาถ สินธุเดชะ. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมยัใหม่ ตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เรื่อง การบริหารการเปลีย่นแปลง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549. 
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แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ 
  
นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

องค์กร อาทิ John Kotter (1996)9 เน้นบทบาทของผู้น าในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง Peter Senge 
(1990)10 เน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเริ่มที่การเปลี่ยนความเชื่อและค่านิยมของคนส่วนใหญ่ 
ในองค์กรเพ่ือไม่ให้เกิดแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง ส่วน David Cooperider และ Diana Whitney 
น าเสนอกรอบแนวคิด Appreciative Inquiry11 ที่เน้นการคิดเชิงบวกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย 
เริ่มจากการค้นหาและตระหนักในสิ่งที่ดีที่สุดที่องค์กรมีในปัจจุบัน เพ่ือให้แก่นส าคัญขององค์กรเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและยั่งยืน 

ภัสธิดา เจริญกิจ และภิญโญ รัตนพันธ์ (2555) ได้สรุปแนวคิด Appreciation 
Inquiry (AI) ว่าคือกระบวนการศึกษาและค้นหาอย่างเป็นระบบร่วมกันเพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัว
พนักงาน ในองค์กร หรือของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพ่ือค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
ระบบด าเนินไปได้อย่างดีที่สุด เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมให้ระบบมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุด แนวคิด AI อยู่บนสมมติฐานที่ว่าในทุกระบบล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวด้านบวกที่สร้างแรง

                                                 
9 Kotter, J. P. Leading Change. Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 1996. 
10 Senge, P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 

Doubleday/Currency, 1990. 
11 Cooperider, D. and Whitney, D. Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change. San 

Francisco, CA : Berrett-Koehler, 2005. 
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บันดาลใจที่ยังไม่ได้น ามาขยายผลและมีไม่มากพอ กระบวนการท า AI จะเปิดโอกาสให้กับความคิด
สร้างสรรค์แทนที่จะเป็นความคิดด้านลบหรือการวิพากษ์วิจารณ์ หลักการที่เป็นพ้ืนฐานของ AI 
ประกอบด้วย 5 ประการ คือ  

1) Constructionist Principle เราสร้างและร่วมสร้างหนทางใหม่ให้ตนเองได้ 
2) Poetic Principle สิ่งที่เราเลือกสนใจจะสร้างสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมา  
3) Simultaneity Principle การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เริ่มต้นที่เราถาม  
4) Anticipatory Principle ภาพในอนาคตที่สร้างขึ้นในใจจะเป็นสิ่งน าทางในการ

แก้ปัญหาในปัจจุบัน 
5) Positive Principle การที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของการคิดเชิงบวก มีความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้เกิดการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
2.1.2  แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอนที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร การจัดการความเสี่ยงเน้นแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Proactive Management) มากกว่าแนวทางการบริหารจัดการเชิงรับ (Reactive Management 
/Crisis Management) แต่ก็ไม่ละเลยต่อการจัดการหลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด 

2.1.3  แนวคิดเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

(Human Relation Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) ซึ่ง Mary 
Parker Follet ผู้บุกเบิกแนวคิดนี้เชื่อว่าการบริหารเป็นศิลปะของการด าเนินงานให้ส าเร็จผ่าน
บุคลากรหรือพนักงาน Follet ให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน
และการให้บุคลากรขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา (Follet, 1941)12  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดความผูกพัน
และความรับผิดชอบต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน  

2.1.4  ทฤษฎีโครงสร้างองค์การ  
โครงสร้างองค์การเป็นเรื่องที่สาขาวิชาองค์การให้ความส าคัญ โดยมีทฤษฎี

โครงสร้างตามสถานการณ์เป็นทฤษฎีหลักในกระบวนทัศน์ยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีสาระส าคัญในการอธิบาย
ที่มาของการก าหนดโครงสร้างที่ดีเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ  

                                                 
12 Follett, M. P. Dynamic Administration. Harper & Row, 1941. 
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ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์เป็นทฤษฎีองค์การยุคสมัยใหม่ซึ่งพยายามหา
กรอบแนวคิดเพ่ือใช้อธิบายว่าองค์การควรจัดโครงสร้างองค์การอย่างไรจึงจะมีประสิทธิผล ข้อเสนอ 
ในการออกแบบองค์การเป็นแนวคิดที่อาศัยความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ มากที่สุด
เพ่ือที่จะแสวงหารูปแบบขององค์การที่ดี ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ไม่เห็นด้วยกับการหาวิธีที่ดี
ที่สุดเพียงวิธีเดียวตามแนวทฤษฎีคลาสสิก แต่มองว่าประสิทธิผลของการด าเนินงานเป็นผลจาก 
ความสอดคล้องสัมพันธ์ของโครงสร้าง และเน้นเรื่องโครงสร้างองค์การ โดยการออกแบบโครงสร้าง
องค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการคือ (1) โครงสร้าง
องค์การจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก หากมีความคงที่ โครงสร้างองค์การควรเป็น
แบบเครื่องจักร แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอน โครงสร้างองค์การก็ควรเป็นแบบ
สิ่งมีชีวิต (2) ระบบย่อยภายในองค์การจะต้องความสอดคล้องกัน เช่น กลยุทธ์ ขนาดขององค์การ 
เทคโนโลยี คน และการจัดการ จะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ จะท าให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561)13  

นักวิชาการที่มีบทบาทส าคัญต่อแนวคิดดังกล่าว อาทิ Mintzberg (1979) และ 
Morgan (1997) อธิบายปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้าง โดยสรุปได้ดังนี้  

Mintzberg (1979) ใช้ปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้าง คือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี อายุ/
ขนาด และอ านาจ พบว่าโครงสร้างองค์การที่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ มี  5 รูปแบบ คือ  
(1) โครงสร้างแบบง่าย ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์การขนาดเล็ก แบ่งงานแบบหลวม ๆ ไม่มีสายบังคับบัญชา 
มากนัก การตัดสินใจอยู่กับผู้บังคับบัญชา มีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดี (2) องค์การราชการ
แบบเครื่องจักร มีสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบชัดเจน มีการแบ่งงานตามความช านาญ
เฉพาะด้านสูง มีกฎระเบียบ มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ มีขนาดใหญ่และรวมศูนย์การตัดสินใจ  
(3) องค์การแบบวิชาชีพ เป็นองค์การที่อาศัยทักษะหรือความช านาญที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดมาจาก
ภายนอก อ านาจขององค์การขึ้นอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญ มีการกระจายอ านาจค่อนข้างสูง  
(4) องค์การแบบสาขา มีการแบ่งหน่วยงานย่อยเป็นสาขา โดยมีส านักงานใหญ่เป็นส่วนที่ก าหนด
เป้าหมายและนโยบายองค์การ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์และระบบงานต่าง ๆ ส่วนสาขาท างาน
อย่างอิสระแต่อาศัยมาตรฐานการท างานเป็นบรรทัดฐานการท างาน และ (5) องค์การแบบเฉพาะกิจ 
เป็นองค์การซึ่งอ านาจขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่อาจมารวมตัวกันเพ่ือท างานในโครงการเกี่ยวกับ
นวัตกรรม มีการกระจายอ านาจมาก มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ต่อมา Morgan (1997) ได้
พัฒนาทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์เพ่ือให้มีการประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น โดยน าปัจจัยเรื่อง
สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ เทคโนโลยี คน และการจัดการมาวาดเป็นรูป และพิจารณาจากต าแหน่งของ

                                                 
13 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: มุมมองต่างกระบวนทัศน์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2561. 
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ปัจจัยดังกล่าวขององค์การ หากเรียงอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงแสดงว่ารูปแบบองค์การมีความ
สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ และจะเป็นองค์การที่มีประสิทธิผล (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561) 

นอกจากนี้ Mintzberg (1973)14 ได้น าเสนอแนวคิดบทบาทด้านการจัดการของ
ผู้บริหาร โดยแจกแจงบทบาทของผู้บริหารแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  

1)  บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) ได้แก่ บทบาทจากหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ กล่าวคือหัวหน้า (figurehead) มีบทบาทในการบังคับบุคคลเพ่ือให้ท าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ผู้น า (leader) มีบทบาทในการกระตุ้นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ติดต่อประสาน (liaison) มีบทบาท
ในการติดต่อกับองคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลและบริการด้านการค้า 

2)  บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational roles) ได้แก่ ผู้ตรวจสอบ (monitor) 
มีบทบาทในการค้นหาและรับข้อมูลมาใช้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ผู้เผยแพร่ (disseminator) มีบทบาทในการส่งข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกหรือจากหน่วยงานย่อย
ให้กับสมาชิกองค์กร โฆษก (spokesman) มีบทบาทในการส่งข้อมูลไปยังภายนอก ตามแผนหรือ
นโยบายขององค์กร  

3)  บทบาทด้านการตัดสินใจ (decisional roles) ได้แก่ ผู้จัดการ (Entrepreneur) 
มีบทบาทในการค้นหาการจัดการและสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส และริเริ่มหรือแนะน าในด้าน 
การควบคุมภายในองค์กร ผู้จัดการสิ่งรบกวน (disturbance handler) มีบทบาทในการปรับการท างาน 
ให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อองค์การเผชิญกับสิ่งรบกวนที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ผู้จัดสรรทรัพยากร 
(resource allocator) มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ 
ที่วางไว้ ผู้เจรจา (negotiator) มีบทบาทในการเป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อเจรจากับองค์กรอ่ืน ๆ  

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561) ได้สรุปว่าโครงสร้างองค์การเป็นการแสดงถึง
การจัดสรรงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานทั้งองค์การ เป็นการก าหนด
ความสัมพันธ์ในการรายงานที่เป็นทางการ รวมทั้งล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา และช่วง 
การควบคุมของผู้บริหาร โดย Stanford (1997) ให้ข้อแนะน าในการออกแบบองค์การ ดังนี้ 

1)  ออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การเมื่อมีเหตุผลจ าเป็น เพ่ือให้คนใน
องค์การเห็นถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ เช่น การปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับ
นโยบายใหม่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่เพ่ิมเติมจากโครงสร้างอ านาจและหน้าที่เดิมขององค์การ  

                                                 
14 Mintzberg, Henry. The Nature of Managerial Work. Harper & Row, 1973 อ้างอิงใน เรวดี บุญช่วย และ

วลัยวรรณ ใจค า. Management Guru: Henry Mintzberg. โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส.ป.ท.) รุ่นท่ี 20 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553. 
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2)  ควรมีการพัฒนาทางเลือกของโครงสร้างใหม่เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจ
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับองค์การ หรือเสนอเป็นระยะในการเปลี่ยนแปลง การท าภาพจ าลอง
หรือผัง workflow เพ่ือให้เห็นผลกระทบจากโครงสร้างจะช่วยในการพัฒนาทางเลือก  

3)  เลือกเวลาที่เหมาะสมในการออกแบบโดยควรท าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ ส่วนการพิจารณาเวลาที่เหมาะสมเป็นการใช้วิจารณญาณ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
องค์การที่ประสบผลส าเร็จจะท าเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยมีกลุ่มชี้น าจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีพลัง 

4)  มองหาประเด็นความไม่สอดคล้องกัน ตามหลักของแนวคิดการออกแบบ
โครงสร้างองค์การตามทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ โครงสร้างองค์การที่ดีจะมีความสอดคล้องกัน
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก การไม่สอดคล้องกันของปัจจัยต่าง ๆ จะสะท้อนถึง
ปัญหาในการด าเนินการได้ การวินิจฉัยองค์การในเบื้องต้นจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างของ
องค์การ เช่น ปัญหาความซ้ าซ้อนหน้าที่ของหน่วยงาน หรือโครงสร้างองค์การที่มีอยู่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์การ หรือไม่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ  

5)  ตื่นตัวเพ่ือรับอนาคต หากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะมี 
ความแตกต่างจากเดิมอย่างมาก หรือถ้าบริบทเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอดก็เป็นสัญญาณให้มีการตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดยุทธศาสตร์ย่อย 6 ด้าน  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และมีการถ่ายทอดลงไปสู่แผนระดับต่าง ๆ เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติ 

2.2.1.1 แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ  
การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561–2580) เพ่ือให้ ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่ นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน  
โดยการด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นผู้ เล่นส าคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อ หนุนต่อ
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ความก้าวหน้าในทุกด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม แผนแม่บท
ประเด็นการต่างประเทศได้ก าหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพ่ือให้ทุกส่วนราชการสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นส าคัญ 5 
ประเด็น ได้แก่ (1) มีความมั่นคง (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและ
เกียรติภูมิ (5) มีพลัง โดยประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้ 

1)  แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  
2)  แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศ  
3)  แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
4)  แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน

ประชาคมโลก 
5)  แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

2.2.1.2 แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  
มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลาง

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและ
เตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้  
การต่างประเทศของไทยยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไป
พร้อมกันด้วย เพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย 
ในอนาคตได้ โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
แผนย่อยที่ 4 ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ อันประกอบด้วย 

1)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ให้ไทยด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุล
กับนานาประเทศ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสมส าหรับการรักษาอ านาจ
อธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (3) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยง
ในหลากหลายมิติ และ (4) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค 
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2)  การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และ
บทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริม
ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับ
ภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนว
ทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (2) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้ งภายในประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ (3) ผลักดันความร่วมมือ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศต้นทาง (4) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (5) ด าเนินความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเหมาะสม  

3)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างความร่วมมือ 
ในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win–win) บนพ้ืนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ (2) สร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม  
(3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับและสานความสัมพันธ์กับผู้น ารุ่นใหม่ (4) ขยายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงานความมั่นคงของไทย  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (5) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และ (6) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/นักเรียนไทย/
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้าน
ต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ  

2.2.2  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศ  
โดยเพ็ญประภา วงษ์โกวิท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

การทูต (นบท.) รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ าปี 2552 รายงานดังกล่าวศึกษาภารกิจ โครงสร้างบุคลากร อ านาจหน้าที่ และปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศที่ยังมิได้จัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบราชการ โดยผลการศึกษา ได้แก่ การพิจารณาเสนอขอจัดตั้งกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
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ประเทศเป็นกลุ่มงานที่ถูกต้องตามแนวทางบริหารราชการแนวใหม่ และให้สังกัดอยู่ภายใต้ส านักงาน
ปลัดกระทรวง โดยมีเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง ซึ่งจะท าหน้าที่ เป็น Ambassador for 
Counter–Terrorism ก ากับดูแลงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและการต่อต้านการก่อการร้าย
เช่นเดียวกับหน่วยงานการต่อต้านการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอ่ืน ๆ อาทิ 
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้  

ข้อเสนอตามผลการศึกษาข้างต้นแม้จะช่วยให้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
มีสถานะทางกฎหมายและมีผู้แทนของหน่วยงานในระดับสูงขึ้น แต่คณะท างานปรับปรุ งโครงสร้าง
กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2560 เห็นว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความไม่ชัดเจนของการแบ่งภารกิจในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน  
ที่ไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเรื่อง บางประเด็นระหว่างประเทศมีเวทีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอ่ืน เช่น กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ดังนั้น การยกระดับเป็นกองภายใต้
ส านักงานปลัดกระทรวงจึงยังไม่แก้ปัญหาการไม่มีเวทีของตนเอง รวมไปถึงการขึ้นตรงกับ
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง และรองปลัดกระทรวงซึ่งมีภารกิจมาก ท าให้อาจมีข้อจ ากัดด้านเวลา
ในการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ เพื่อศึกษาและติดตามพัฒนาการของประเด็นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ 
การเสนอค าขอเพ่ือยกระดับกลุ่มงานฯ เป็นกองความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลานาน โดยเฉพาะต้องชี้ให้ได้ว่าภารกิจมีความแตกต่างหรือมีลักษณะพิเศษจากภารกิจงานของ
หน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

2.2.3  บทความเรื่องปัจจัยก าหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม่  
โดยทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549) 15 ได้เสนอหลักเกณฑ์ระดับความเป็นอิสระ

คล่องตัว (autonomy) ขององค์การเพ่ือใช้แบ่งประเภทขององค์การในการศึกษา ได้แก่ ศักดิ์ของ
กฎหมายในการจัดตั้งองค์การ ระดับการบังคับบัญชา สถานภาพการเป็นส่วนราชการ สถานภาพ  
การเป็นนิติบุคคล และความเป็นอิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากรและการบริหารอ่ืน ๆ และ
ได้น าเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้แบ่งองค์การภาครัฐเป็นส่วนราชการ หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ องค์การ
มหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์เปรียบเทียบดังกล่าวท าให้เห็นความแตกต่าง
ของรูปแบบขององค์การภาครัฐได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนราชการเป็นเสมือนองค์การแบบเครื่องจักร 
ในขณะที่รูปแบบอ่ืนคือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะมีระดับของความคล่องตัวเพ่ิมขึ้น สามารถ
ก าหนดระเบียบการจัดการงบประมาณด้วยตัวเอง โดยขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงอยู่

                                                 
15 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. “ปัจจัยก าหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม,่” วารสารพัฒนบริหารศาสตร,์ 45(1), 

2549: 21-55 อ้างอิงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: มุมมองต่างกระบวนทัศน์. สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561. 
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ในฐานะหน่วยงานในก ากับ และรัฐวิสาหกิจ สามารถก าหนดระเบียบต่าง ๆ ในการด าเนินการของ
ตนเอง จึงมีความเป็นอิสระมากเทียบได้กับองค์การแบบมีชีวิต  

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบองค์การภาครัฐประเภทต่าง ๆ 
 
เกณฑ์ความอิสระ
คล่องตัว 
(Autonomy) 

ส่วนราชการ/ 
เทียบเท่า 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
องค์การมหาชน 
หน่วยงานในก ากับ 

รัฐวิสาหกิจ (เฉพาะ
ระดับเทียบเท่ากรม) 

ศักดิ์ของกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ. ระเบียบ/พ.ร.ฎ./พ.ร.บ. พ.ร.บ. 
ระดับการบังคับบัญชา อธิบดีหรือเทียบเท่า รัฐมนตรี (ยกเว้น SDU) รัฐมนตรี 
ฐานะการเป็นส่วนราชการ เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นส่วนราชการ 
ฐานะการเป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล (ยกเว้น SDU)  เป็นนิติบุคคล 
การจัดการงบประมาณ 
บุคลากร และ 
การบริหารทั่วไป 

ระเบียบราชการ กึ่งอิสระ/ อิสระ อิสระ 

ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549: 21–55  
 
2.2.4  บทความเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม (The Participative Management)  

โดยนิเวศน์ วงศ์สุวรรณ และอินถา ศิริวรรณ (2560) สรุปแนวคิดการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมว่าเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรขององค์กรหรือพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากร  
ที่ส าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
ทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจน
การประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในองค์กร ประโยชน์ของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมสามารถช่วยให้บริหารองค์กรได้อย่างราบรื่น บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อภา รกิจ 
ที่รับผิดชอบ มีการวางแผนร่วมกันเป็นทีม เกิดขวัญก าลังใจและกระตือรือร้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีมงาน16  
  

                                                 
16 นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ และอินถา ศริิวรรณ. การบริหารแบบมสี่วนร่วม. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2560) : 176-187. 
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2.2.5  บทความเรื่องการบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์
ของโลกเชิงพลวัต (Issue Management: Management Tool in a Dynamic Environment)  

โดยธนวุฒิ นัยโกวิท และธีรพล ภูรัต17 เสนอมุมมองการบริหารประเด็นในฐานะ
เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการองค์การในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่นอนของสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การบริหารประเด็นจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน องค์กรไม่สามารถ
จัดการกับประเด็นปัญหาโดยใช้คนเพียงคนเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็น
ปัญหาเข้าร่วมในการบริหารประเด็นด้วย และพยายามสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบ 
ความคืบหน้าและเปิดรับการสะท้อนข้อแนะน าข้อคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ โดยสามารถจัดจ าแนกปัจจัย
สู่ความส าเร็จของการบริหารประเด็นเป็น 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบการบริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์ การจัดท าตั้งชี้วัดขีดความสามารถ
ในองค์กร และการสื่อสารการมีส่วนร่วมในการบริหารประเด็น  

  
2.3  กรอบแนวคิด 

แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ แผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
(Security–มีความมั่นคง) ให้ความส าคัญกับการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในความร่วมมือด้านความม่ันคง
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
ภารกิจเชิงรุกดังกล่าว การศึกษาฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ รวมถึงบทบาทของผู้บริหารกลุ่มงานฯ ตามแนวคิด
บทบาทด้านการจัดการของผู้บริหารของ Mintzberg เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส าคัญเพ่ือให้สามารถก้าวผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงการยอมรับ 
(Acceptance) และความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงให้ส าเร็จ (Commitment) คือ การปรับปรุงและ
พัฒนาองค์ประกอบขององค์กร (Enablement) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
(Ownership) การศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบ Appreciative Inquiry (AI) เป็นแนวทางพัฒนาองค์กรเชิงบวก
และเสนอแผนพัฒนาการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมกับ
บุคลากรในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และกรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านความมั่นคง  
โดยน าเสนอผลการศึกษาตามกระบวนการของ AI ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) Discover ขั้นตอนการค้นหาสิ่ง
ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตัวข้าราชการของกลุ่มงานฯ ในกลุ่มงานฯ หรือของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของ
ข้าราชการเหล่านั้นจากประสบการณ์ที่ดีในอดีต (2) Dream ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายร่วมกัน  
โดยน าผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกมาขยายผลให้เกิดเป็นเป้าหมายที่มุ่งหวังร่วมกัน (3) Design ขั้นตอน
                                                 
17 ธนวุฒิ นัยโกวิท และธีรพล ภรูัต. การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิง

พลวัต. Executive Journal มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555) : 144-150.  
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การออกแบบกลยุทธ์ที่จะท าให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง (4) Destiny เป็นการน าแผนในขั้นตอนที่สาม
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาเรื่องการบริหารประเด็นด้านความมั่นคงของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ ในส่วนแรก ผู้เขียนมุ่งศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
และการปฏิบัติงานด้านประเด็นสารัตถะของบุคลากรของกลุ่มงานฯ กับกรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความมั่นคงโดยตรง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเชิงรุกต่อประเด็นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ตามปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้าง และบทบาทด้านการจัดการของผู้บริหารจาก
แนวคิดของ Mintzberg โดยการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บันทึกข้อความ 
รายงาน และผลการด าเนินงาน การศึกษาเชิงส ารวจ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อดีตเจ้าหน้าที่คณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย อดีตหัวหน้า
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในอดีต
และปัจจุบัน  

ในส่วนที่สอง ผู้เขียนมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือรองรับประเด็นความมั่นคง โดยแบ่งเป็นสองส่วนย่อย 
ได้แก่  

ก.  การศึกษาว่ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) และมีปัจจัยขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับปรุงและ
พัฒนาองค์ประกอบขององค์การ (Enablement) และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
(Ownership) หรือไม่ การศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบ Appreciative Inquiry (AI) เป็นแนวทางพัฒนา
องค์การเชิงบวกและเสนอแผนพัฒนาการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงเชิงรุกแบบมี
ส่วนร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยน าเสนอผลการศึกษาตาม
กระบวนการของ AI ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) Discover ขั้นตอนการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตัว
ข้าราชการของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และภายในกลุ่มงานฯ หรือของสภาพแวดล้อมที่
อยู่รอบตัวของข้าราชการเหล่านั้นจากประสบการณ์ท่ีดีในอดีต (2) Dream ขั้นตอนการสร้างเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยน าผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกมาขยายผลให้เกิดเป็นเป้าหมายที่มุ่งหวังร่วมกัน (3) Design 
ขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์ที่จะท าให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง (4) Destiny เป็นการน าแผนในขั้นตอนที่
สามไปสู่การปฏิบัติจริง และ  
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ข.  ผู้เขียนเห็นว่า โดยที่มิติด้านความมั่นคงมีทั้งความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ และทวีความรุนแรงอันมีผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของประชากรโลกมากขึ้น  
ในปัจจุบัน จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศควรจะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง  
ในการปรับโครงสร้างและยกระดับกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศให้มีสถานภาพเป็นหน่วยงาน
ทางการเพ่ือรองรับและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและผลกระทบต่อสถานการณ์ของโลก 
ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่กับกระทรวงฯ  

 
3.1  เปรียบเทียบระหว่างคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย กับ กลุ่มงานความม่ันคง
ระหว่างประเทศ 

3.1.1  คณะท างานต่อต้านการก่อการร้าย และกลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย  
1)  ปัจจัยสภาพแวดล้อม หลังจากเหตุวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 

กันยายน พ.ศ. 2544 สหรัฐฯ ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและเป็นนโยบายหลักด้าน  
การต่างประเทศ มุ่งเป้าทั้งองค์การที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุน
การก่อการร้าย ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายกลายเป็นประเด็นสากลที่นานาประเทศให้ความส าคัญ
และเข้าร่วมภารกิจต่อต้านการก่อการร้าย สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองข้อมติ ที่ 56/1 และ  
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รับรองข้อมติที่  1368 (2001) ประณามการก่อการร้ายใน
สหรัฐฯ โดยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มีการก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย18  

เลขาธิการสหประชาชาติจัดตั้ ง Counter–Terrorism Implementation 
Task Force (CTITF) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยหน่วยงานและทบวงการช านัญ
พิเศษในระบบ UN เพ่ือเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสหประชาชาติ 19 
นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติได้ริเริ่มจัดท ายุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกของ
สหประชาชาติ (UN Global Counter–Terrorism Strategy) 20 เสนอเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 

                                                 
18 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการด้านการเงิน การเมือง การตรวจคนเข้าเมอืง การแลกเปลีย่นข่าวกรอง และการเข้าเป็น

ภาคีอนุสญัญาเกีย่วกับการต่อต้านการก่อการร้าย โดยให้ประเทศสมาชิกรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตาม
ข้อมติฯ ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทราบ 

19 โดย (1) ประสานและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการต่อต้านการก่อการรา้ยระหว่างกันเพื่อสร้าง
โอกาสในการท างานร่วมกัน (2) จัดตั้งกลุ่มงานเฉพาะกิจในด้านต่าง ๆ 

20 มีสาระส าคญั คือ (1) การยับยั้งไม่ให้กลุ่มต่าง ๆ เปลีย่นไปใช้วิธีการก่อการร้ายหรือสนับสนุนการก่อการร้ายเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่ม (2) การไมย่อมให้ผู้ก่อการร้ายมีช่องทางด าเนินการก่อการร้าย (3) การปอ้งปรามไม่ให้
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2549 ต่อมาที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 60 (UNGA 60) ได้รับรองยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดย
ฉันทามติในข้อมติที่  60/288 เมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2549 และเป็นครั้งแรกที่สมาชิก
สหประชาชาติสามารถตกลงเกี่ยวกับแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน 

ในส่วนการด าเนินการของประเทศไทย ความร่วมมือของไทยภายใต้กรอบของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายมีอนุสัญญาจ านวน 13 ฉบับ21 และภายใต้กรอบของ
มติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267 (1999) ที่ 1269 (1999) ที่ 1333 (2001) 
และมติที่ 1373 (2001) ในการต่อต้านการก่อการร้าย รัฐบาลไทยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดูแลนโยบายในการต่อต้าน
การก่อการร้าย และก าหนดให้มีองค์กรประสานการปฏิบัติภายใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการ
กองทัพไทย คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.)22 ทั้งสองหน่วยจัดตั้งตามนโยบาย
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล นอกจากนี้ ไทยได้ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่ทหารไทย
เข้าร่วมในกองก าลังเฉพาะกิจปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม 976 ไทย/อิรัก ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2546–2547 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่มีกรมใดเป็นเจ้าภาพประเด็นการก่อการร้าย
อย่างชัดเจน จึงจัดตั้งคณะท างานต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมี
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงเป็นประธานคณะท างานและให้มีผู้แทนจากกรมต่าง ๆ เป็น
องค์ประกอบของคณะท างาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะท างานฯ 1 คน และต่อมา
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งกลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย โดยเป็นกลุ่มงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง ภายใต้การก ากับดูแลของเอกอัครราชทูตประจ า กระทรวง เพ่ือเป็น 
counterpart กับหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอ่ืน ๆ  

2) เทคโนโลยี/ระบบเทคนิค ความต้องการผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคส าหรับ
คณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งในเชิงระบบเทคโนโลยียังมีไม่สูงมาก นอกจากนี้ 
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย 

                                                 

รัฐสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย (4) การพัฒนาสมรรถนะของรัฐในการปอ้งกันการก่อการร้าย (5) การปกปอ้งสิทธิ
มนุษยชนในบริบทของการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย 

21 โดยได้ให้สตัยาบัน (Ratification) จ านวน 5 ฉบับ ส่วนท่ีเหลือจ านวน 8 ฉบับท่ีประเทศไทยเพียงแคล่งนาม 
(signed) โดยคณะรัฐมนตร ีในขณะนั้นได้มมีติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเข้าเปน็ภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย 

22 มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก ากับดแูล ท างานประสานท้ังต ารวจ ทหาร พลเรือน ในการฝึก การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการปฏิบัติการต่าง ๆ  



22 

 

ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ อีกด้านหนึ่งด้วย จึงสามารถ
ขอรับการสนับสนุนเชิงเทคโนโลยีได้โดยไม่มีอุปสรรค 

3) ขนาด คณะท างานต่อต้ายการก่อการร้ายที่จัดตั้งขึ้นในช่วงแรกในปี พ.ศ. 2546 
มีเจ้าหน้าที่ประจ า 2 คน คือ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงในฐานะประธาน และเจ้าหน้าที่การทูต 
1 คนเป็นเลขานุการ ใช้เวทีการประชุมคณะท างานฯ ในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 กระทรวงฯ ได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่อีก 1 คน ในฝ่าย
เลขานุการคณะท างานฯ รวมเป็น 2 คน และในช่วงต่อมาที่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย 
ได้ปรับเพ่ิมเจ้าหน้าที่การทูตเป็น 4 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยมีเอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวงก ากับดูแล ขนาดและระบบเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนเพราะคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย 
มีประเด็นส าคัญที่รับผิดชอบชัดเจนเพียงประเด็นเดียว ถึงแม้จะเป็นลักษณะคาบเกี่ยวกับกรมต่าง ๆ  
มีส่วนช่วยให้คณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายสามารถประสานงานและการบริหารจัดการ
ประเด็นการก่อการร้ายได้ง่าย อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมากลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย
ได้รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมเติมขึ้น คือ งานประชุมด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย
และประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุปล้นปืนในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งเจ้าหน้าที่ทหารไทยไปเข้าร่วมกองก าลังเฉพาะกิจปฏิบัติการเพ่ือ
มนุษยธรรม 976 ไทย/อิรัก และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของไทยที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มก่อการร้าย
สากลและกลุ่มในอนุภูมิภาค ซึ่งในหลายการประชุมจ าเป็นต้องอาศัยมุมมอง องค์ความรู้ หรือข้อมูล
จากกรมภูมิภาคในการวิเคราะห์ทิศทางการเมืองภายในของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้าร่วมการประชุมด้านการข่าวที่มีข้อมูล
ของกรมอย่างจ ากัด23 

4) อ านาจหน้าที่/ การจัดการ อ านาจการบริหารจัดการประเด็นต่อต้านการก่อการร้าย 
มีอยู่ในระดับหนึ่ง ในลักษณะของการประสานงาน ข้อสั่งการของประธานคณะท างาน หรือมติของ  
ที่ประชุม เพ่ือมอบหมายให้กรม/กองที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การเรียก
ประชุมคณะท างานฯ เกิดขึ้นเพียง 3 ครั้ง และวาระการหารือส่วนใหญ่ยังไม่ใ ช่ลักษณะเพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายแต่เป็นเวทีเพ่ือน าเรื่องที่ยังไม่มีเจ้าภาพรับด าเนินการอย่างชัดเจนมาหารือเพ่ือ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ หรือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น เช่นวาระในการประชุม
คณะท างานครั้งแรกเป็นการอภิปรายเรื่องค าจ ากัดความของการก่อการร้าย ซึ่งไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดีตเลขานุการคณะท างานฯ พบว่าภารกิจโดยส่วนใหญ่คือการจัดการประชุม
ประสานงานภายในกระทรวงฯ และกับหน่วยงานความมั่นคงของไทย ส่วนการประสานงานและติดต่อ
กับหน่วยงานต่างประเทศเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก 
                                                 
23 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดตีเจ้าหน้าท่ีคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น พบว่าการจัดตั้งคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการ
ก่อการร้ายใช้โครงสร้างแบบง่าย ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์การขนาดเล็ก แบ่งงานแบบหลวม ๆ ไม่มี  
สายบังคับบัญชามากนัก การตัดสินใจอยู่กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดรับกับปัจจัยในการก าหนดโครงสร้าง
พอสมควร ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับภารกิจของคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย
ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันที่ช่วยให้การจัดการประเด็นต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงฯ สามารถ
ด าเนินไปได้ราบรื่นในขณะนั้น โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมมีน้ าหนักมากต่อการจัดตั้งคณะท างาน/กลุ่มงาน
ต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงฯ การต่อต้านการก่อการร้ายกลายเป็นประเด็นที่มีพลวัตรสูงจาก
สถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2544 และการปฏิบัติการตอบโต้ของสหรัฐฯ และกองก าลังพันธมิตร ต่อกลุ่มก่อการร้าย
และรัฐบาลต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการก่อการร้าย แต่ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย 
ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อนนักเนื่องจากมีความชัดเจนว่านานาประเทศและสหประชาชาติต่างให้
ความส าคัญกับนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน การด าเนินการของกระทรวง
การต่างประเทศในการรับมือกับประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นลักษณะเชิงรับต่อ
สภาพแวดล้อมของประเด็นที่มีพลวัตรสูง โดยเลือกการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เป็นลักษณะลอกเลียน
รูปแบบการจัดตั้งให้คล้ายคลึงกับคณะท างาน (Task Force) ต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวง 
การต่างประเทศของประเทศอ่ืน เพ่ือให้เป็น counterpart และจุดประสานงาน มากกว่าการรื้อและ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่และบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภายในของกรมที่มีอยู่เดิมซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  

5) บทบาทการบริหารจัดการของผู้บริหาร เนื่องด้วยค าสั่งกระทรวงฯ แต่งตั้งให้
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงเป็นประธานคณะท างาน/ ผู้ก ากับดูแลกลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย
อย่างชัดเจน ส่งผลให้เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนการท างานของ
คณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งการเป็นประธานการประชุมคณะท างานฯ การเป็น
ผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวงเป็นหัวหน้าคณะท างานต่อต้านการก่อการร้ายท าให้เกิดความชัดเจนของอ านาจ
หน้าที่ในการประสานงานกับกรมที่เกี่ยวข้อง ภารกิจของกระทรวงฯ ในด้านอ่ืนที่เอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวงได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลคือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
สามารถช่วยสนับสนุนคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายและเอ้ือให้การก ากับดูแลประเด็น
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงมีความคล่องตัวมากข้ึน  

บทบาทของเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงในฐานะประธานคณะท างาน/กลุ่ม
งานต่อต้านการก่อการร้ายค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทด้านการจัดการของผู้บริหารของ 
Mintzberg (1973) ทั้ง 3 บทบาท คือ  
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ก. บทบาทระหว่างบุคคล พบทั้งการเป็นหัวหน้าคือการเป็นประธานคณะ
ท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย ผู้น าที่ช่วยกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ติดต่อประสานงานที่
ช่วยประสานระหว่างผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ข. บทบาทด้านสารสนเทศ พบทั้งการเป็นผู้ตรวจสอบที่ค้นหาและรับข้อมูล
มาใช้ผ่านเวทีการประชุมคณะท างานต่อต้านการก่อการร้าย ผู้เผยแพร่ข้อมูลที่รับจากภายนอกที่ได้รับ
ประสานงานหรือจากการพบหารือกับหน่วยงานความมั่นคงให้กับสมาชิกองค์การข้อมูล และโฆษกที่มี
บทบาทในการส่งข้อมูลไปยังภายนอกตามแผนหรือนโยบายขององค์การโดยเฉพาะในการเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศในกรอบการต่อต้านการก่อการร้าย 

ค. บทบาทด้านการตัดสินใจ พบทั้งการเป็นผู้จัดการที่ให้ค าแนะน าในด้าน
การควบคุมภายในองค์การ และผู้จัดสรรทรัพยากรที่ช่วยในการได้มาซึ่งบุคลากรและสถานที่  
เพ่ือปรับปรุงเป็นห้องท างาน ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการสิ่งรบกวนและ
ผู้เจรจาอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาของคณะท างานต่อต้านการก่อการร้ายมีการปรับเปลี่ยน
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงซึ่งเป็นหัวหน้าคณะท างาน 3 ครั้ง เนื่องจากการโยกย้ายต าแหน่งใหม่ 
ความต่อเนื่องและความสนใจต่อประเด็นปลีกย่อยในด้านต่าง ๆ จึงเป็นไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล 

3.1.2  กลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศ 
3.1.2.1  สภาพแวดล้อม  

ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง
รัฐต่อรัฐแบบดั้งเดิม เป็นประเด็นส าคัญที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในเวทีร ะหว่างประเทศ  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2548 รองปลัดกระทรวงฯ มีบัญชาให้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มงานต่อต้าน  
การก่อการร้าย ให้เป็น “กลุ่มงานที่ถูกต้อง” ส านักบริหารบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น)  
ได้หารือกับ ก.พ.ร. ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าโครงสร้างที่มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้า cluster และมี
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงก ากับ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ นั้น “เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
แนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นความคล่องตัว .. และปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามสถานการณ์
และภารกิจ ... ในแง่การก าหนดต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ สามารถมีระดับต าแหน่งได้สูงกว่า
ผู้อ านวยการซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นระดับ 8 บก. เท่านั้น”24  

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 กระทรวงฯ ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานต่อต้าน 
การก่อการร้ายเป็น “กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ” โดยได้ขยายภารกิจและความรับผิดชอบ
จากประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายให้ครอบคลุมถึงความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
                                                 
24 เอกสารของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศใช้ประกอบการบรรยายสรุปแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ. 2553  
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อาชญากรรมข้ามชาติ ภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค รวมไปถึงสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นความมั่นคงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเป็น cross–cutting 
issues ที่หลายกรมภายในกระทรวงฯ มีภารกิจคาบเกี่ยวอยู่ด้วย  

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ยังมิได้จัดตั้งกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
ให้เป็นกลุ่มงานที่ถูกต้องตามแนวทางบริหารราชการ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 มีข้อก าหนดไม่ให้ส่วนราชการเพ่ิมหน่วยงานตั้งแต่ระดับกองขึ้ นไป ดังนั้น 
การด าเนินการเพ่ือให้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีสถานะทางกฎหมายภายใต้โครงสร้าง
กระทรวงการต่างประเทศจึงไม่สามารถท าได้ในขณะนั้น ต่อมา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 
กระทรวงฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้โอนกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศไปสังกัดส านักนโยบายและแผน 
โดยเสนองานผ่านผู้อ านวยการ และเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่ดูแลส านักนโยบายและแผน 
ก่อนเสนอต่อไปยังรองปลัดกระทรวง 

3.1.2.2 เทคโนโลยี/ระบบเทคนิค  
เป็นระดับพ้ืนฐาน มีการติดตั้ งคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่  และ

ปฏิบัติงานด้านเอกสารผ่านระบบ e–Submission ของกระทรวงฯ  
3.1.2.3 ขนาด  

อัตราปกติของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีจ านวน 11 คน 
(ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่การทูต 9 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน) แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วขนาดของกลุ่มงานฯ ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระทรวงฯ ในแต่ละช่วงเวลา ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2559–2563 โดยเฉลี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูต 7–8 คน (รวมหัวหน้ากลุ่มงาน) และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
1 คน  

3.1.2.4 อ านาจ/การจัดการ  
กระทรวงฯ พยายามบริหารจัดการประเด็นที่มีลักษณะคาบเกี่ยว (cross 

cutting issues) ที่ไม่มีเจ้าภาพที่แน่ชัด ซึ่งพบว่าประเด็นคาบเกี่ยวนี้มีเพ่ิมมากขึ้นเป็นระยะ และ
ประ เด็ นด้ านความมั่ นค งก็ เป็ นหนึ่ ง ในประ เด็ นคาบ เกี่ ย วที่ ก ระจายอยู่ ใ นกรมต่ า ง  ๆ  
ในมิติที่หลากหลาย โดยแนวทางในการจัดการใช้การมอบหมายหน่วยงานหนึ่งเป็นจุดประสานงาน 
(focal point) เช่น ที่ประชุมภายในกระทรวงฯ เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ cross 
cutting issues เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้มีมติจัดกลุ่ม cluster เพ่ือบูรณาการงานที่มี
ความคาบเกี่ยวระหว่างหลากหลายกรม มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็น  
จุดประสานงานในเรื่อง (1) การต่อต้านการก่อการร้าย (2) Maritime Security ปัญหาโจรสลัด และ
ช่องแคบมะละกา และ (3) จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุม
หารือแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนประเด็น cross–cutting ของกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้
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กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นจุดประสานงานในเรื่อง (1)การต่อต้านการก่อการร้ายและ
ลัทธิสุดโต่งหัวรุนแรง (2) อาชญากรรมข้ามชาติ (3) ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (อาทิ ความมั่นคงทาง
ทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์) (4) สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางประเด็นคาบเก่ียวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภารกิจงานของกลุ่มงานความมั่นคงสามารถแบ่งเป็นหมวดหลัก ๆ 3 
หมวด ได้แก่ 

ก. ภารกิจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(1) เป็นจุดประสานงานของกระทรวงฯ ในประเด็นการต่อต้าน 

การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปถึง
ติดตามภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และการประสานนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย และการประชุมระหว่างประเทศทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี25 

(2) ติดตาม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลประเด็นสนทนาเกี่ยวกับ
ภาพรวมความมั่นคงในภูมิภาค ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจที่กระทบต่อความมั่นคงภูมิภาค 

(3) จัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ในเรื่องความม่ันคงระหว่างประเทศ
ส าหรับกระทรวงฯ และหน่วยงานอ่ืน เช่น การจัด Lunch Talks ในประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศในชื่อ International Security 
Unit (ISU) Lecture Series  

 
  

                                                 
25 อาทิ APEC Counter-terrorism Working Group – CTWG, Global Counter Terrorism Forum (GCTF), 

ASEAN SOM on Transnational Crimes, ASEAN Regional Forum (ARF), BIMSTEC, ASEAN SOM on 
Transnational Crimes BIMSTEC, ReCAAP Information Sharing Centre, องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO), Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS), ARF, ASEAN Maritime 
Forum (AMF) และสมาคมความร่วมมือแห่งภูมภิาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA), Global Conference on 
Cyberspace (GCCS), UN Open-Ended Working Group (OEWG) และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการยกร่าง 
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyberspace 
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ตารางท่ี 2  รายละเอียดประเด็นคาบเก่ียวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง26  

 

                                                 
26 บันทึกส านักนโยบายและแผน ที่ 0206/831/2561 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างส านักนโยบายและแผน และกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ27 
 

ข. ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(1) เป็นจุดประสานงานของกระทรวงฯ ในประเด็นจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
(2) การประมวลและจัดข้อมูลและประเด็นสนทนาในเรื่องจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ือชี้แจงนานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศ 
(3) ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงฯ ในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบโครงการและ
กิจกรรมของกระทรวงฯ ที่ใช้งบประมาณบูรณาการการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงฯ น าเสนอต่อ
เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ 

(4) การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือผลักดัน
ยุทธศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมิติต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                                                 
27 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ ท่ี 0206/ว 50/2563 ลงวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
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(5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 
ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 

(6) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือชี้แจง
แก่คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาล  

(7) การให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(8) การให้ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางต่อองค์การ
ระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(9) การประชุมประสานนโยบาย กิจกรรม การปฏิบัติ  และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ค. ภารกิจด้านการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศ 
(1) เป็นจุดประสานงานของกระทรวงฯ ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

ทางการเมืองและความม่ันคง  
(2) เป็นจุดประสานงานด้านข้อมูลข่าวกรอง เข้าร่วมประชุมกับ

ประชาคมข่าวกรองต่าง ๆ  
(3) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง  

ทั้งในส่วนราชการ ภาควิชาการ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯ 
ด้านความมัน่คง 

(4) เป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมการฝึกร่วมต่าง ๆ อาทิ การฝึกร่วม
กองทัพไทย การฝึกบริหารวิกฤติชาติ (CMEX) การฝึกร่วมการต่อต้านการก่อการร้าย 

(5) เป็นฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมข้อมูล และผู้แทนของกระทรวงฯ 
เข้าร่วมการประชุมระดับสูง เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติและการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ศูนย์ประสาน
ข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และเวทีความมั่นคงอ่ืน ๆ 
รวมทั้งร่วมจัดท าร่างยุทธศาสตร์/แผนด้านความมั่นคงของชาติ การขับเคลื่อนและการรายงานผล
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักนโยบายและแผน  

ลักษณะโครงสร้างของส านักนโยบายและแผน และกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศไม่อาจสามารถรองรับภารกิจเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิผลเหมือนกับกลุ่มงานต่อต้าน
การก่อการร้ายในอดีต เพราะภารกิจขยายขอบเขตครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงที่กว้างขวาง
และลึกซึ้งมากขึ้น ในหลายภารกิจเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ซับซ้อน มีชั้นความลับสูงโดยเฉพาะ
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ภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางภารกิจมีความต่อเนื่องยาวนานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรบุคคลที่
ผูกพันต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมในกระบวนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ การประมวล
รวบรวมรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายที่มีจ านวนมากขึ้น รวมไปถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักนโยบายและแผนหรือโอนจากกรมอ่ืนเป็นครั้งคราวไป ในการบริหารจัดการประเด็นความ
มั่นคงที่หลากหลายในเชิงรุก องค์ประกอบของโครงสร้างองค์การที่ส าคัญคือขนาดและอ านาจตาม
กฎหมาย เมื่อศึกษาภารกิจที่ได้รับมอบหมายเปรียบเทียบกับผลงานที่กลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศสามารถผลิตได้พบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้สมบูรณ์มากนักตามโครงสร้างปัจจุบัน 

3.1.2.5 บทบาทการบริหารจัดการของผู้บริหาร  
ในขณะที่โครงสร้างของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศอาจไม่

สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การขับเคลื่อนประเด็นด้านความมั่นคงให้เป็นเชิงรุกจึงจ าเป็น
อย่างมากที่จะต้องอาศัยความสามารถและบทบาทของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับประเด็นความม่ันคง
และจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้กับกลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม ในช่วงเวลา
ของการศึกษาฉบับนี้พบว่าผู้บริหารที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นด้านความมั่นคงและ
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวง และผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2563 พบว่าการมอบหมายรองปลัดกระทรวงให้
เป็นผู้ก ากับดูแลงานของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างรอง
ปลัดกระทรวงที่ก ากับดูแลกลุ่มพหุภาคีกับรองปลัดกระทรวงที่ก ากับดูแลกลุ่มทวิภาคี ซึ่งให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงในมุมที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มภารกิจและความสนใจต่อตัว
ประเด็นของแต่ละบุคคล ตัวอย่างในช่วงปี พ.ศ. 2561–2562 ที่กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
ย้ายจากกลุ่มพหุภาคีกลับมาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองปลัดกระทรวงกลุ่มทวิภาคี เป็นช่วง  
ที่ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรงได้รับความส าคัญโดดเด่นและเชื่อมโยงการด าเนินงานให้สอดรับกันกับการด าเนินงานของ
กรมภูมิภาค ประเด็นสารัตถะด้านความมั่นคงได้รับความส าคัญและให้ระบุอยู่ในแฟ้มประเด็นสนทนา
ทวิภาคี รวมไปถึงให้ผู้แทนกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาด้วย  

ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2563 มีการเปลี่ยนเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง
ที่ก ากับดูแลกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศรวมจ านวน 5 คน แต่ละคนมีพ้ืนฐานความช านาญ  
ที่แตกต่างกันไป และต้องก ากับดูแลภารกิจในเรื่องอ่ืนที่หลากหลายตามแต่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้
จ ากัดเฉพาะให้เป็นเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงด้านประเด็นความมั่นคง นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 
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2559–2560 กระทรวงฯ มอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 2 คนร่วมก ากับดูแลกลุ่มงาน
ความมั่นคงระหว่างประเทศโดยแยกเป็นภารกิจด้านความมั่นคงภายในประเทศกับภารกิจความมั่นคง
ระหว่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของบทบาทด้านการจัดการ
ประเด็นด้านความมัน่คงของเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 

ในช่วงดังกล่าวผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนมีบทบาทเป็น safety 
net ส าคัญที่ช่วยรองรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการประเด็นความมั่นคงในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงที่อาจส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลงานด้าน
ความมั่นคง อย่างไรก็ดี โครงสร้างและภารกิจของส านักนโยบายและแผนที่เป็นอยู่ไม่เอ้ือให้
ผู้อ านวยการส านักฯ สามารถทุ่มเททรัพยากรและเวลาให้กับประเด็นความมั่นคงได้เต็มที่โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ประเด็นด้านความมั่นคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ให้ความส าคัญอย่างมาก แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะสร้างกลไกช่วยส านักนโยบายและแผนบริหาร
จัดการประเด็นความมั่นคง ตัวอย่างที่น่าสนใจคือการเสนอให้กระทรวงฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ของกระทรวงฯ ส าหรับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยให้อดีตเอกอัครราชทูต  
ที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 28 
เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงเป็นประธานคณะท างาน และแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะท างาน
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน และรองอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จ านวน 7 กรม29 โดยมีกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นเลขานุการ 
คุณลักษณะส่วนบุคคลขององค์ประกอบคณะท างานดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันให้
กระทรวงฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการประเด็นที่ไทยต้องการน าเสนอและชี้แจงต่อนานา
ประเทศในขณะนั้น ระดับและคุณสมบัติของประธานคณะท างานมีผลต่อความเข้มข้นในการ
ด าเนินงานประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงฯ 

เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคิดบทบาทด้านการจัดการของผู้บริหารของ 
Mintzberg (1973) พบว่าเป็นการยากที่ผู้บริหารแต่ละระดับในโครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศจะสามารถด าเนินบทบาทให้ครบถ้วนทั้ง 3 บทบาทได้อย่างราบรื่น ทั้งบทบาท
ระหว่างบุคคล บทบาทด้านสารสนเทศ และบทบาทด้านการตัดสินใจ เนื่องด้วยโครงสร้างที่ไม่สัมพันธ์
สอดคล้องกันกับภารกิจของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศและส านักนโยบายและแผนเป็น
อุปสรรคส าคัญ และเมื่อกระทรวงฯ จ าเป็นต้องด าเนินการต่อวาระส าคัญเร่งด่วน เช่น สถานการณ์ใน

                                                 
28 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 รองปลัดกระทรวงที่ก ากับดูแล cluster ทวิภาคีเป็นท่ีปรึกษาและประธานคณะท างาน

ดังกล่าวในทางปฏิบัต ิ
29 ประกอบด้วย กรมองค์การระหวา่งประเทศ กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กรมสารนิเทศ กรมเอเชียตะวันออก 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมยโุรป  
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้กลไกทางเลือกจัดตั้งคณะท างานรายประเด็นจึงเป็นทางออกเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเชิงรุกของประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2560–2561 ซึ่ง
เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับกลไกคณะท างานต่อต้านการก่อการร้ายในอดีต โดยในทางปฏิบัติ ที่
ปรึกษาคณะท างานของกระทรวงฯ ส าหรับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็น
ประธานขับเคลื่อนคณะท างาน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนบทบาทผู้บริหารที่มีอ านาจบริหารจัดการทั้ง
ระบบของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ช่วงปี พ.ศ. 2561–2562 เป็นอีกช่วงตัวอย่างที่
กล่าวได้ว่าความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
เกิดขึ้นภายใต้การก ากับดูแลของรองปลัดกระทรวง กลุ่มทวิภาคี และเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง
ที่ ให้ความส าคัญกับประเด็นความมั่นคงโดยเฉพาะประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย  
รองปลัดกระทรวงและเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงมีบทบาทด้านการจัดการครบทั้ง 3 บทบาท 
ในการบริหารจัดการประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งบทบาทระหว่างบุคคล บทบาทด้าน
สารสนเทศ และบทบาทด้านการตัดสินใจ  
 
3.2  การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

ความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับประเด็น
ความมั่นคงระหว่างประเทศเกิดขึ้นมาเป็นระยะ ตั้งแต่การจัดตั้งคณะท างาน/กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย 
จนมาถึงการเปลี่ยนชื่อและขยายขอบเขตงานเป็นกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยใช้วิธี
บริหารจัดการภายใน แต่ยังไม่สามารถบรรลุถึงการจัดตั้งหน่วยงานให้มีสถานะทางกฎหมายภายใต้
กระทรวงฯ  

เมื่อวิเคราะห์ตามกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของ 
การเปลี่ยนแปลง กระทรวงฯ ได้ผ่านช่วงการรับรู้ และช่วงการสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็น  
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงฯ เพ่ือรองรับประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ และ  
อยู่ในช่วงส าคัญคือการยอมรับ เพ่ือน าต่อไปสู่ช่วงความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง 
ให้กระทรวงฯ ตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้าง  
เพ่ือรองรับประเด็นความมั่นคงอย่างเหมาะสม 
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แผนภูมิที่ 3  ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ30 
  
3.2.1 ช่วงสร้างการยอมรับ  

ถือว่ามีความส าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ผลความส าเร็จที่ยั่งยืน 
บทบาทของผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (change agent) ส าคัญต่อการสนับสนุนผลักดัน
ให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง 
เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ได้ดี  

การศึกษาความพร้อมของบุคลากรของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศที่จะมี
ส่วนร่วมด าเนินบทบาท change agent โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด Appreciative Inquiry (AI) 
ด้วยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าบุคลากรของกลุ่มงาน 
ความมั่นคงระหว่างประเทศมีความพร้อมที่จะเป็น change agent และมีปัจจัยองค์ประกอบเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบขององค์การ (Enablement) 
และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง (Ownership) ดังนั้นการให้บุคลากรของกลุ่มงาน
ความมั่นคงระหว่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง การร่วมคิดก าหนดแนวทางใหม่ 
จะช่วยให้เกิดการรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง  

บุคลากรของกลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศร้อยละ 87.5 เชื่อว่าประเด็นด้าน
ความมั่นคงสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกได้ และทุกคนมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการ

                                                 
30 นิธินาถ สินธุเดชะ. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมยัใหม่ ตามแนวทางการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เรื่อง การบริหารการเปลีย่นแปลง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549. 
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ท างานเป็นเชิงรุก ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการเป็น change agent ในการ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงฯ เพ่ือรองรับการบริหารประเด็นความมั่นคงเ ชิงรุก  
เมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถด าเนินงานและบริหารประเด็นความมั่นคง 
เชิงรุกได้ พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาการที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าประชุมต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ให้ลดภารกิจที่ไม่จ าเป็นลงไป ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก าหนดเป้าหมายและ
แผนงานบริหารเชิงรุกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการหาเครื่องมือที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ  
การท างาน อาทิ โปรแกรมประมวลผลที่ช่วยในการจัดการและสรุปข้อมูลจ านวนมากได้  

เมื่อสอบถามถึงสิ่งแรกที่บุคลากรพร้อมจะลงมือด าเนินการเพ่ือผลิตผลงานเชิงรุก 
สามารถสรุปข้อคิดเห็นส าคัญได้ 2 ข้อ คือ การวางแผนงานระยะยาวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของ
นโยบายความมั่นคงของไทย และการประมวลวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศเพ่ือน าเสนอการก าหนดท่าทีของไทยต่อประเด็นที่เป็นการริเริ่มใหม่ ๆ ได้ 
แต่ต้องมีความพร้อมด้านกฎระเบียบด้วย 

บุคลากรมีภาพอนาคตของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นองค์การที่มี
เสถียรภาพและมีอ านาจในการตัดสินใจในประเด็นความมั่นคงที่ส าคัญมากขึ้น มีกลไกการบริหาร
จัดการที่เป็นของตัวเอง มีบทบาทและช่องทางในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคง
ไปสู่ผู้มีอ านาจตัดสินใจในระดับสูง รวมไปถึงการปรับรูปแบบเป็นกรมที่รับผิดชอบงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศเพ่ือรองรับภารกิจงานที่มากข้ึนและเพ่ือให้สามารถมีสรรพก าลังและทรัพยากรส าหรับ
ด าเนินงานเชิงรุกได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คุณลักษณะความคล่องตัว สายบังคับบัญชาที่
น้อยชั้น และความยืดหยุ่นที่มีภายในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศในปัจจุบันยังคงอยู่ เพราะ
เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการท างานและเปิดโอกาสให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 

3.2.2 ช่วงมุ่งม่ันต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงและรักษาให้การเปลี่ยนแปลงอยู่
กับองค์กร  

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารของส านักนโยบายและแผน และกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศที่จัดเตรียมให้คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงฯ เพ่ือประกอบการหารือ
กับ ก.พ.ร. และรายงานผลการประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงฯ ในช่วงปี พ.ศ. 
2560–2561 พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ ต่างเห็นพ้องถึงความส าคัญของการจัดตั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบประเด็นด้านความมั่นคง อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ยังมีอุปสรรคในการหา
รูปแบบของหน่วยงานดังกล่าวที่เหมาะสม และจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับภารกิจประเด็นด้านความมั่นคง
ของกรมที่มีความคาบเกี่ยวให้สอดคล้องกันทั้งระบบด้วย นอกเหนือจากกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศที่เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือให้สามารถรวบรวมรายละเอียดและก าหนดค่างานที่สอดคล้องกับ
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บริบทความมั่นคงระหว่างประเทศและมิติต่างประเทศของประเด็นความม่ันคงภายในของไทยได้อย่าง
ครอบคลุมเพ่ือชี้ให้ ก.พ.ร. เห็นถึงความจ าเป็นและสนับสนุนการปรับโครงสร้างด้วย อุปสรรคดังกล่าว
ส่งผลให้การขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ เพ่ือรองรับประเด็นด้านความมั่นคง
หยุดชะงักไปในปี พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ การมีส่วนร่วมผลักดันของส านักนโยบายและแผน 
กรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศที่มีประเด็นคาบเกี่ยวด้านความมั่นคงและเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างกระทรวงฯ ดังนั้น การสนับสนุนให้ส านักนโยบายและแผน กรมพหุภาคี และรวมไปถึง  
กรมภูมิภาคได้มีส่วนร่วมอยู่ในทุกขั้นตอนของการให้ข้อเสนอแนะและผลักดันกระบวนการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงฯ เพ่ือรองรับประเด็นด้านความม่ันคง และเพ่ือให้กระทรวงฯ มีหน่วยงานหลัก
ด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบงานความมั่นคงระหว่างประเทศและมิติต่างประเทศของประเด็นความม่ันคง
ภายในที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย มีอ านาจ สิทธิและผลประโยชน์พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ รวมทั้งดูแล ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนไทย 
จะช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสามารถออกแบบ
โครงสร้างที่สามารถรองรับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้อย่างราบรื่น และมีทรัพยากรที่เพียงพอ
ในการประสาน เจรจา และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นที่นานาชาติ  
ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ยิ่งตอกย้ าให้ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์เป็น
ประเด็นที่ท่ัวโลกให้ความส าคัญมากขึ้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ด้านโครงสร้าง 
1) โครงสร้างปัจจุบันของส านักนโยบายและแผน และกลุ่มงานความมั่นคง

ระหว่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลให้การบริหารจัดการประเด็นความมั่นคงในเชิงรุกมี
อุปสรรคและเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 

2) กระทรวงการต่างประเทศจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเฉพาะกลุ่ม
งานความมั่นคงฯ เพ่ือรองรับประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศในทุกมิติ โดยให้กรมต่าง ๆ ที่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างนี้ด้วย 

4.1.2 ด้านบุคลากร 
1) ในภาวะที่โครงสร้างหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเชิงรุก บทบาทของ

ผู้บริหารยิ่งมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะด้าน
ความมั่นคงเชิงรุก  

2) บุคลากรของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศมีความพร้อมที่จะเป็น
ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะความมั่นคงในเชิงรุกและการ
ปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ เพ่ือรองรับประเด็นด้านความม่ันคงอย่างเหมาะสม  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 กระทรวงต่างประเทศควรจะประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

อย่างจริงจังเพ่ือยกฐานะกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
รับผิดชอบประเด็นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยตรง เพ่ือรองรับการบริหารจัดการประเด็น
ด้านความมั่นคงเชิงรุกให้เข้มแข็งขึ้น ดังนี้ 

1) ให้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานระดับกอง
ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง โดยขึ้นตรงต่อเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงด้านความมั่นคงหรือ
รองปลัดกระทรวงกลุ่มทวิภาคี หรือ 



38 

 

2) ปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ โดยยกฐานะกลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศเป็นกรมด้านความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3  รายการเปรียบเทียบหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ31 
 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว หมายเหตุ 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
ส านักนโยบายและแผน 
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ 
 

กรมความมั่นคงระหว่างประเทศ 
(1) ส านักงานเลขานุการกรม 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วย

อ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และ

พัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย 
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

- โครงสร้างเดิมมเีจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 1 ต าแหน่ง ด าเนินงาน
ในส่วนของส านักงานเลขานุ
กรมทั้งหมดของโครงใหม่  
- โครงสร้างใหม่ใหม้ีนักการทูต
ช านาญการพิเศษด ารงต าแหน่ง
เลขานุการกรมก ากับงานของ
เจ้าหน้าท่ีการทตูและเจ้าหน้าท่ี
ธุรการในสังกัด 

(1) ฝ่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ความมั่นคงภายใน 
(1.1) แผนกยุทธศาสตร์จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

(ก) บริหารงบประมาณยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

(ข) ด าเนินกิจการนักศึกษาไทย
มุสลมิในต่างประเทศ 

(ค) ช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบั
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ง) ประสานงานและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการกับ
ต่างประเทศแกห่น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(2) กองประสานภารกิจการเมืองความ
มั่นคงภายใน 
(2.1) ฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

(ก) บริหารงบประมาณยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

(ข) ด าเนินกิจการนักศึกษาไทย
มุสลมิในต่างประเทศ 

(ค) ช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบั
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ง) ประสานงานและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการกับ
ต่างประเทศแกห่น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้  

- โครงสร้างเดิมมีนักการทูต
ช านาญการ 1 ต าแหน่ง  
เป็นหัวหน้าฝ่าย และนักการทูต
ปฏิบัติการ 2 ต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานแผนกละ 1 ต าแหน่ง 
- ยกระดับฝ่ายจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และความมั่นคงภายใน 
เป็น กองประสานภารกิจ
การเมืองความมั่นคงภายใน 
และยกระดับหัวหน้าหน่วยจาก
หัวหน้าฝ่าย (นักการทตูช านาญ
การ) เป็นผู้อ านวยการกอง 
- ยกระดับแผนกยุทธศาสตร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น 
ฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดน

                                                 
31 ปรับปรุงจากร่างข้อเสนอโครงสรา้งที่กลุ่มงานความมั่นคงฯ จดัท าให้กับส านักนโยบายและแผนใช้พิจารณา

ประกอบการหารือกับคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงฯ เมื่อปี พ.ศ. 2560 
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว หมายเหตุ 
 ภาคใต้ มีนักการทตูช านาญการ

เป็นหัวหน้าฝ่าย 
(1.2) แผนกความมั่นคงภายในประเทศ 

(ก) ด าเนินงานแผนและ
ยุทธศาสตร ์

(ข) ด าเนินงานการประชุมด้าน 
การข่าวและการข่าวกรอง 

(ค) ด าเนินงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ภัยพิบัติ และการฝึกซ้อมเตรียม 
ความพร้อม  

(2.2) ฝ่ายความมั่นคงภายในประเทศ 
(ก) ด าเนินงานแผนและ

ยุทธศาสตร ์
(ข) ด าเนินงานการประชุมด้าน 

การข่าวและการข่าวกรอง 
(ค) ด าเนินงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ภัยพิบัติ และการฝึกซ้อมเตรียม 
ความพร้อม  

- ยกระดับแผนกความมั่นคง
ภายในประเทศ เป็น ฝ่ายความ
มั่นคงภายในประเทศ มีนักการ
ทูตช านาญการเป็นหัวหน้าฝา่ย 
 

(2) ฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศ 
(2.1) แผนกต่อต้านการก่อการร้าย 
(2.2) แผนกอาชญากรรมข้ามชาต ิ
(2.3) แผนกความมั่นคงทางไซเบอร์ 
(2.4) แผนกความมั่นคงทางทะเลและ
โจรสลัด 
แผนก 2.1-2.4 มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล 
วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มของ
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ  

(ข) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือใน
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบกบั
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ  

(ค) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์
พัฒนาการภายในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศใน
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(ง) เป็นผู้ประสานงานประเด็นท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบระหว่างส่วนราชการ

(3) กองความมั่นคงนอกรูปแบบ 
(3.1) ฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย 
(3.2) ฝ่ายอาชญากรรมข้ามชาต ิ
(3.3) ฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร ์
(3.4) ฝ่ายความมั่นคงทางทะเลและ 
โจรสลัด 
ฝ่าย 3.1-3.4 มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล 
วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มของ
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ  

(ข) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือใน
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบกบั
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ  

(ค) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์
พัฒนาการภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศใน
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(ง) เป็นผู้ประสานงานประเด็นท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบระหว่างส่วนราชการ

- โครงสร้างเดิมมีนักการทูต
ช านาญการ 1 ต าแหน่ง เป็น
หัวหน้าฝ่าย และนักการทูต
ปฏิบัติการ 4 ต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน 5 แผนก 
 
- ยกระดับฝ่ายความมั่นคง
ระหว่างประเทศ เป็น กอง
ความมั่นคงนอกรูปแบบ และ
ยกระดับหัวหน้าหน่วยจาก
หัวหน้าฝ่าย (นักการทตูช านาญ
การ) เป็นผู้อ านวยการกอง 
 
- ยกระดับแผนกต่อต้านการก่อ
การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ และ
ความมั่นคงทางทะเลและโจร
สลัด เป็น ฝ่ายต่อต้านการก่อ
การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ และ
ความมั่นคงทางทะเลและ 
โจรสลัด มีนักการทูตช านาญ
การเป็นหัวหน้าฝ่ายฝ่ายละ  
1 ต าแหน่ง 
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว หมายเหตุ 
ไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ยกเว้นองค์การสหประชาชาติ 
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

(จ) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคงในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ ยกเว้นองค์การสหประชาชาติ 
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

(จ) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคงในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 

(2.5) แผนกความมั่นคงในภูมิภาค 
(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล 

วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มของ
ความมั่นคงในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก 
และการด าเนินนโยบายของประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

(ข) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเดน็การ
ส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชยี-
แปซิฟิก 
 

(4) กองยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศและ
ความมั่นคงในภูมภิาค 
(4.1) ฝ่ายยุทธศาสตร์ประเทศมหาอ านาจ 
(4.2) ฝ่ายแนวโน้มประเด็นระดับโลก 
ฝ่าย 4.1-4.2 มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล 
วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มของ
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
ภูมิภาคต่าง ๆ และการด าเนินนโยบาย
ของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในระดับภมูิภาคและ
ระดับโลก 

(ข) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
ประเทศ กลุม่ประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเดน็การ
ส่งเสริมความมั่นคงในระดบัภูมภิาคและ
ระดับโลก 

(ค) ติดตาม ศึกษา ประมวล 
วิเคราะหผ์ลกระทบและแนวโนม้ของ
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 

(ง) เสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับบุคคล องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ
และเอกชนในและต่างประเทศเพือ่

- โครงสร้างเดิมมีนักการทูต
ปฏิบัติการ 1 ต าแหน่ง 
 
- ยกระดับแผนกความมั่นคงใน
ภูมิภาค เป็น กองยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศและความ
มั่นคงในภูมิภาคและใหม้ี
ผู้อ านวยการกอง และตั้งฝ่าย
ขึ้นใหม่ 3 ฝ่าย มีนักการทูต
ช านาญการเป็นหัวหน้าฝ่าย 
ฝ่ายละ 1 ต าแหน่ง 
 
- โครงสร้างเดิมขอบเขตหน้าท่ี
จ ากัดเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก โครงสรา้งใหม่จะขยาย
ขอบเขตหน้าที่ให้ครอบคลุม 
ทุกภูมิภาคทั่วโลก 
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว หมายเหตุ 
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
4.2.1.2 กระทรวงการต่างประเทศควรหนุนเสริมศักยภาพกลุ่มงานความมั่นคง

ระหว่างประเทศให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักขององค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้กับกระทรวงฯ  
โดยปรับกลุ่มเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงให้รองรับภารกิจ issue–based ที่ส าคัญ เพ่ือวางนโยบาย
การต่างประเทศด้านความมั่นคงในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  

4.2.1.3 ในระยะต่อไป กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาการก าหนด
ขอบเขตประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์และภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ 32 และ 
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กรมความมั่นคงระหว่างประเทศก ากับดูแลประเด็นที่มีมิติความ
มั่นคงของมนุษย์ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติของความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีแนวโน้มที่จะซับซ้อน ไร้พรมแดน  
และทวีความส าคัญขึ้นอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศต่อไปด้วย 
  

                                                 
32 นักวิชาการ ผู้ก าหนดนโยบาย และองค์การระหว่างประเทศได้ให้ค านิยามความมั่นคงของมนุษย์ไว้จ านวนมาก 

โดยอาจจดักลุม่ได้ 2 ลักษณะ คือ (1) กลุ่มที่ให้นิยามแบบกว้าง เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ตามกรอบของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ครอบคลุมมติิการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของความปลอดภยัจากภัย
คุกคามที่เรื้อรัง เช่น ความหิวโหย โรคตดิต่อ การกดขี่ รวมทั้งการไดร้ับการป้องกันจากเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วนความมั่นคงของมนุษย์ตามความหมายของ Amartya Sen ประธานร่วมของคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ ระบวุ่าความมั่นคงของมนุษย์ต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ ต้องเน้น
ชีวิตของปัจเจกชน เน้นสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมของมนุษย์ ลดความเสีย่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และเน้น
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น ความมั่นคงของมนุษย์จึงเน้นศักยภาพท่ีจะรับมือกับภาวะถดถอยและตกต่ า ขณะที่การ
พัฒนามนุษย์จะเน้นความก้าวหน้าในเงื่อนไขของชีวิตมนุษย์ (2) กลุ่มที่ให้นิยามแบบแคบ ซึ่งเป็นแนวคดิที่มาจาก
รัฐบาลแคนาดา โดยแนวทางแคนาดายอมรับแนวคิดของมนุษย์ตามกรอบ UNDP ว่าเป็นแผนการพัฒนาความ
มั่นคงของมนุษย์แต่แคนาดาจะเนน้ตัวแปรเสริมเกี่ยวกับภยัคุกคามที่เป็นความรุนแรงต่อบุคคลหรือความขัดแย้งท่ี
เป็นความรุนแรงซึ่งรวมถึงการค้ายาเสพตดิ ทุ่นระเบดิสังหารบุคคล ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ รัฐล้มเหลว การ
ลักลอบการค้าอาวุธขนาดเล็ก เปน็ต้น เนื่องจากเห็นว่าการนยิามความมั่นคงของมนุษย์แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
จะช่วยให้การให้ความช่วยเหลือท าได้อย่างทันท่วงทีมากกว่าค านิยามแบบกว้างทีเ่ป็นการวางแผนระยะยาวซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากน้ี นักวิชาการหลายคนเห็นว่าภยัคุกคามความมั่นคงของมนุษย์
เป็นความรุนแรงทางกายภาพที่เกดิขึ้นจากความตั้งใจท าให้เกดิ เช่น ภัยจากการก่อการร้าย สงครามกลางเมือง 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบคุคล ขณะที่ภยัร้ายแรงจากธรรมชาติ เช่น สึนามิ ถือว่าไม่ใช่ภัย
คุกคามความมั่นคงของมนุษย์  
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4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 ระยะสั้น (3–6 เดือน) 

ด้านโครงสร้าง 
1)  จัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลภูมิหลัง สถิติ และภารกิจที่ส าคัญของ

กลุ่มงานความมั่นคงฯ ที่ผ่านมา เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ได้น าไปเจรจากับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับสถานะทางกฎหมายของกลุ่มงานความมั่นคงฯ โดยพิจารณาผลักดันข้อเสนอ 
การจัดตั้งเป็นกรมความม่ันคงระหว่างประเทศ 

ด้านบุคลากร  
2)  เพ่ิมบทบาทด้านการตัดสินใจให้เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง  

ที่ก ากับดูแลกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปรับปรุง  
กระบวนการท างานในเชิงรุกของบุคลากร คัดกรองและจัดเรียงล าดับความส าคัญของภารกิจเพ่ือให้
บริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดได้อย่างเหมาะสม 

3)  สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานเพ่ือสานต่อนโยบาย
อย่างเป็นระบบโดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงฐานข้อมูลสารัตถะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้การถ่ายทอดภารกิจมีความต่อเนื่อง ลดเวลาการเรียนรู้งาน
ของเจ้าหน้าที่ใหม่ 

4.2.2.2 ระยะ 1–2 ปี 
ด้านโครงสร้าง 
4) ติดตามผลการเจรจาเรื่องการยกฐานะกลุ่มงานความม่ันคงฯ 
ด้านบุคลากร 
5) วิเคราะห์ ระบุประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ไทยควรเน้น

บทบาทน าและวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างให้เป็นที่รับรู้ในระดับระหว่างประเทศ โดยสอดรับกัน
ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

6) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกลุ่มงานความมั่นคง
ในการก าหนดแผนงานระยะยาวที่สอดคล้องกันกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารประเด็นสารัตถะ
ด้านความมั่นคง จ านวนบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี และงบประมาณ 

7) ปรับปรุงอัตราก าลังและเครื่องมือของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง
ประเทศให้มีจ านวนมากเพียงพอกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ  

8) น าเทคโนโลยีมาช่วยจัดท าฐานองค์ความรู้ด้านความมั่นคงอย่างเป็น
ระบบและทันสมัย เพ่ือช่วยให้เกิดการบริหารองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน และให้การปรับเปลี่ยน
โยกย้ายบุคลากรไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของกระบวนการท างานเชิงรุก 
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4.2.2.3 ระยะ 3–5 ปี 
ด้านโครงสร้าง 
9) ปรับโครงสร้างกระทรวงฯ โดยยกฐานะกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง

ประเทศข้ึนเป็นกองในส านักงานปลัดกระทรวง หรือเป็นกรมความม่ันคงระหว่างประเทศ  
ด้านบุคลากร 
10) สร้างเสริมกลุ่มบุคลากรกระทรวงฯ ที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญ

ในสายงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศ 
สามารถเป็นผู้แทนประเทศไทยน าการเสวนาในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล เช่น Shangri–La Dialogue ที่สิงคโปร์ Manama Dialogue ที่บาห์เรน และสร้าง
เครือข่ายใกล้ชิดกับ Think Tank ด้านความมั่นคงชั้นน าของต่างประเทศ 
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แบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารประเด็นด้านความม่ันคงเชิงรุก 
 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวทางพัฒนาองค์กรเชิงบวกและเสนอแผนพัฒนาการบริหารจัดการประเด็นสารัตถะด้านความ
มั่นคงเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และกรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงด้านความมั่นคง โดยใช้กรอบ Appreciative Inquiry (AI) ตามกระบวนการใน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) Discover ขั้นตอนการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตัวข้าราชการของกลุ่มงานฯ หรือของ
สภาพแวดล้อมในกลุ่มงานฯ และที่อยู่รอบตัวของข้าราชการเหล่านั้นจากประสบการณ์ที่ดีในอดีต (2) 
Dream ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายร่วมกัน (3) Design ขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์ที่จะท าให้
เป้าหมายนั้นเป็นจริง (4) Destiny เป็นการน าแผนในขั้นตอนที่สามไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
1.  ท่านมีโครงการ/ภารกิจของฝ่ายที่ท่านภูมิใจในความส าเร็จหรือไม่ และปัจจัยอะไรภายในตัวท่าน

ที่ช่วยให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จ 
2.  ปัจจัยใดของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีช่วยสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวส าเร็จ 
3.  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญช่วยสนับสนุนให้โครงการส าเร็จในด้านใด 
4.  เรียงล าดับปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จที่ภาคภูมิใจ (ตัวบุคลากร/ สภาพแวดล้อม

หน่วยงาน/ บทบาทผู้บริหาร) 
5.  ท่านเชื่อว่าฝ่ายของท่านสามารถท าผลงานเชิงรุกได้หรือไม่ 
6.  ท่านเชื่อว่าประเด็นความม่ันคงสามารถท า digital transformation ได้หรือไม่ อย่างไร 
7.  ท่านอยากเห็นภาพการบริหารประเด็นความมั่นคงเป็นอย่างไร 
8.  ท่านอยากเห็นภาพอนาคตของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นอย่างไร 
9.  ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จใดที่ท่านอยากเก็บให้เป็นพ้ืนฐานของกลุ่มงานความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ 
10.  ปัจจัยใดที่หากเติมเข้ามาจะช่วยให้การท างานเชิงรุกส าเร็จผล 
11. ท่านจะสร้างฐานองค์ความรู้ของฝ่ายได้อย่างไร 
12.  ความร่วมมือของกรมต่าง ๆ ส าคัญต่อความส าเร็จในการผลิตงานเชิงรุกของฝ่ายท่านมากเท่าใด 
13.  ท่านพร้อมที่จะผลิตผลงานเชิงรุกหรือไม่ สิ่งแรกที่ท่านจะท าเพ่ือผลิตผลงานเชิงรุกคืออะไร และ

ท่านเห็นว่ากรมใดจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานเชิงรุกของท่านด าเนินการได้ 
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