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บทที ่1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ขอ้มูลข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนในการช่วย
สร้างการรับรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองนั้น ๆ ด้วยปัจจุบนัความเจริญทางด้านเทคโนโลย ี                      
ท่ีเพิ่มมากข้ึน ขอ้มูลข่าวสารจึงกลายเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้เพื่อเป็นส่วนส าคญัในการช่วยอธิบาย ช้ีแจง      
ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผดิในเร่ืองต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ           
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ท่ีนับว่ามีความส าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชน              
ทั้งในเร่ือง บทบาท ภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีทาง
หน่วยงานราชการสามารถท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลไดด้ว้ยความโปร่งใสกบัประชาชน โดยขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ ถือเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน           
ซ่ึงหน่วยงานของราชการ ก็คือ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ            
ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์รควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2548)  
 ความส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีเป็นการเปิดมิติใหม่ในการรับรอง “สิทธิท่ีจะรู้” ของประชาชนเป็น         
การประกนั สนบัสนุนสิทธิของพลเมืองในเร่ืองของการเขา้ถึง รับรู้ แสดงความคิดเห็น และมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบเพื่อให้การบริหารราชการของรัฐ เป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกบั
ความตอ้งการและความคิดเห็นของประชาชน โดยยึดหลกัท่ีว่า “รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างนั้น” 
(ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2547) และเป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 ท่ีบญัญติัให้หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูล
ข่าวสารอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการจดัให้มีขอ้มูล
ข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดู จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเรียกว่า ศูนยข์้อมูลข่าวสาร 
(ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2548)  
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 ศูนยข์้อมูลข่าวสาร เป็นสถานท่ีจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีต้องการให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชน เขา้ตรวจดู และคน้ควา้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีประชาชนควรจะไดรู้้ เช่น โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี            
ผลการด าเนินงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง และเร่ืองอ่ืน ๆ ฯลฯ ให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ตามสิทธิของ
ประชาชนท่ีสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจึง
เปรียบเสมือนคลังความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีมีไวอ้ย่างเปิดเผยพร้อมส าหรับ
ให้บริการแก่ประชาชนในเร่ืองท่ีควรจะไดรู้้ หรือแมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชนตอ้งการรับรู้ไม่มี   
ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารดงักล่าว ทางศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ก็ตอ้งมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน ากบัประชาชนให้ไป
ขอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารอ่ืน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการรับรู้และ    
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  
 ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารข้ึนตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาค้นควา้ได้อย่างเปิดเผย ซ่ึงสถานท่ีดังกล่าวเป็น
เสมือนคลงัความรู้ ทางดา้นขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ท่ีพร้อมจะเปิดให้บริการกบัประชาชนท่ี
เขา้มายงัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จึงเป็นเร่ืองส าคญัของศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการ
ภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้มีความพร้อม มีความสมบูรณ์และสามารถท่ีจะให้ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ีตามสิทธิของประชาชน 

 การบริหารจัดการ จึง เป็นหัวใจหลักส าคัญท่ีจะเป็นกลไกในการช่วยพัฒนา                
การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะด าเนินงานใน               
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร เพราะการบริหาร
จดัการ ครอบคลุมถึงกระบวนการ กิจกรรม หรือการท างานให้บรรลุผล ตรงตามวตัถุประสงค ์         
ท่ีตั้ งไว ้ ซ่ึงมีกระบวนการบริหารจดัการท่ีส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ ได้แก่  การวางแผน              
การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ  การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน 
และการบริหารงบประมาณ โดยทุกกระบวนการต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและเก้ือกูลกัน             
จึงจะส่งผลให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อองค์การอย่างสูงสุด 
รวมทั้งยงัตอ้งเกิดจากความพยายามร่วมกนัของบุคคล รวมทั้งกลุ่มของบุคคลภายในองค์การท่ีใน
เบ้ืองตน้มีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารนั้น  ๆ และเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เป้าหมายท่ีตั้ง
ไวบ้รรลุผลอยา่งสุขมุรอบคอบ  

  การบริหารจดัการ จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัต่อองคก์ารอย่างมาก ซ่ึงหากว่าองคก์ารมีการ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการด าเนินงาน ก็จะเป็นแรงผลกัดันให้องค์การนั้น
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สามารถท่ีจะพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี     
ความสนใจศึกษาในเร่ืองการบริหารจดัการองค์การ ซ่ึงในงานวิจยัเร่ืองน้ี คือ การบริหารจดัการ    
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ          
การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ        
มีความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่งครบวงจร   

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั          
กระทรวงวฒันธรรม   
 
ขอบเขตของการศึกษา  
  การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร การสัง เกต และ               
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  1. ขอบเขตเชิงเนือ้หา 
     ศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม และ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม เพื่อน ามาพฒันาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตามทฤษฎี การบริหารจดัการ POSDCoRB ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้
ท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน และการบริหารงบประมาณ  
 2. ขอบเขตเชิงพืน้ที่ 
     พื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั โดยเป็นพื้นท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารของส านกังานปลดั          
กระทรวงวฒันธรรม ให้ประชาชนท่ีตอ้งการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเขา้มาคน้ควา้       
หาขอ้มูลได ้ 
 3. ขอบเขตเชิงประชากร  
     กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
      1. ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 1 คน 
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  2.  เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 3 คน     
  3. ประชาชนผูม้าใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
จ านวน 10 คน 
 4. ขอบเขตเชิงเวลา 
     ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา                 
9 เดือน ด าเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี  
 ช่วงท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนมกราคม  2559 เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
แนวคิดและทฤษฎี 
 ช่วงท่ี 2 เดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนพฤษภาคม  2559 เก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใช ้                
แบบสัมภาษณ์   
 ช่วงท่ี 3 เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2559 วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 
ขั้นตอนของการศึกษา  

   การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม               
มีขั้นตอนในการศึกษา 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการ ขอ้มูล
เก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                
      2. เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม คือ ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
เจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม และประชาชนผูม้าใช้
บริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ดว้ยแนวค าถามเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม และปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

      3. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา น าขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก            
มาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามวตัถุประสงค์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า 
วเิคราะห์ตามประเด็นวตัถุประสงคแ์ละสรุปผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความ 

      4. สรุปผลการศึกษา ผูศึ้กษาน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว มาสรุปผล
การศึกษาคร้ังน้ีด้วยการพรรณนาความในประเด็นเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 



5 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เพื่อน ามาสรุปเง่ือนไขของการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

 5. เสนอแนะขอ้คน้พบจากการวิจยัและการวิจยัในคร้ังต่อไป เสนอความคิดเห็นถึง
ประเด็นท่ียงัไม่ได้ศึกษาวิจยั หรือในการศึกษาเร่ืองต่อไปควรจะมีการศึกษาเร่ืองอะไรบา้ง และ       
ผลการศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร  

 
ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา    
 1. กระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การบริหารจัดการ            
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารโดยด าเนินการตามกระบวนการบริหาร หลกัเกณฑ์ หรือนโยบายท่ีก าหนดไว ้
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามกระบวนการ
บริหารจดัการ POSDCoRB ประกอบดว้ย 

           1.1 การวางแผน หมายถึง หน้าท่ีและบทบาทในการก าหนดการท างานของ              
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีก าหนดไว ้ 
 1.2 การจดัองค์การ หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ตามสายงานท่ีปฏิบติั 
 1.3 การจดัคนเข้าท างาน หมายถึง หน้าท่ีในการวางแผนอตัราก าลัง การคดัเลือก                   
การบรรจุแต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานศูนยข์อ้มูลข่าวสาร                   
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 1.4 การสั่งการ หมายถึง อ านาจหน้าท่ีของผู ้อ  านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์                    
ในการสั่งการไปยงัเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม                
ทั้งดว้ยวาจาและดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  
 1.5 การประสานงาน หมายถึง หน้าท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม คือ กลุ่มคลังและพัสดุ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์                          
กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ และกลุ่มประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานภายนอก คือ ส านกังาน
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 1.6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานของ          
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ไปยงัหวัหน้าส่วนราชการ ให้ไดรั้บทราบ
ถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส  
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 1.7 การบริหารงบประมาณ หมายถึง หน้าท่ีในการบริหารจดัการงบประมาณให้
เพียงพอกบัการด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

 2. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจดัการ หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือสร้างผลกระทบหรือความเสียหาย  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 2. ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร                 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 3. ผลการศึกษาท่ี ได้จะเป็นประโยชน์ ต่อศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร ส านักงานปลัด                   
กระทรวงวฒันธรรม น าไปก าหนดนโยบายหรือวางแผนในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการ                      
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

กระบวนการบริหารจดัการศูนยข์อ้มลูข่าวสาร      
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ( POSDCoRB) 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) 
4. การส่ังการ (Directing)  
5. การประสานงาน (Coordinating) 
6. การรายงานผลการปฏิบติังาน (Reporting)   
7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting)  
 

ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ 
 

(การพฒันา) การบริหารจดัการศูนยข์อ้มลูข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ เอกสาร ต ารา 
งานวจิยัและระบบสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ดงัน้ี 
 1. ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
  2. สิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการของประชาชนตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  3. แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการ 
  4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
  1.1 ประวตัิศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงว ัฒนธรรม จัดตั้ งเ ม่ือปี 2552                 
บริเวณชั้น 1 ภายในศูนย์บริการร่วมกระทรวงวฒันธรรม เลขท่ี 666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์                   
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ซ่ึงต่อมาในปี 2555 ไดมี้การยา้ยมาตั้งท่ี
ชั้น 2 ของอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม เรียกว่า ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ใช้เป็นสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารทาง
ราชการของส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ท่ีเปิดให้บริการประชาชนไดเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลตามท่ีตอ้งการได ้ โดยเปิดท าการทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ ระหวา่งเวลา 08.30-16.30 น. ซ่ึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีไวบ้ริการกบัประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการ จดัเรียงไวต้ามมาตรา 7 และตามมาตรา 9                     
แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  1.2 ภารกจิของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
  จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่ าวสารของราชการ (2548)                     
ไดก้ล่าวถึงภารกิจของศูนยข์อ้มูลข่าวสารว่า มีภารกิจในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ       
แก่ประชาชนท่ีเขา้มาตรวจดู ศึกษาคน้ควา้ ขอส าเนา ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจกขอ้มูลข่าวสาร 
 

 

      7 



8 

 

ของราชการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีได้ก าหนดไว ้                       
โดยสรุป ดงัน้ี 

 1. จดัระบบขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงาน               
ในสังกัดนั้ นส่งมาให้และจัดท าบัตรดัชนีหรือบัญชี เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล                   
ข่าวสารไดเ้อง 

2. จดัท าสมุดทะเบียนส าหรับผูม้าขอตรวจดูข่าวสาร 
3. การท าส าเนาหรือส าเนาท่ีมีการรับรองความถูกตอ้งส าหรับข้อมูลข่าวสาร              

ท่ีจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูใหแ้ก่ผูข้อ  
4. กรณีการขอขอ้มูลข่าวสารตามมาตราอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีในศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ส่ง            

ค  าขอไปยงัหน่วยงานเจา้ของเร่ืองพิจารณา 
5. กรณีเป็นขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานอ่ืนให้แนะน าให้ไปขอ ณ หน่วยงานนั้น               

(มาตรา 12 วรรคแรก) 
6. การประสานงาน การแจง้นดัหมาย การมอบส าเนาขอ้มูลข่าสาร 
7. การประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 โดยขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมีไวใ้ห้บริการแก่ประชาชนท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั               
กระทรวงวฒันธรรม มีดงัน้ี  

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มีดังนี ้ 
1. โครงสร้างกระทรวงวฒันธรรม/โครงสร้างส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
2. อ  านาจหนา้ท่ี 
3. สถานท่ีติดต่อขอขอ้มูลข่าวสาร 
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย 

  5. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 มีดังนี ้ 

 1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแยง้
และค าสั่งเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว 
  2. นโยบายหรือการตีความ ท่ีไม่เขา้ข่ายการลงตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษามาตรา  

 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
 4. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนา้ท่ีของเอกชน 
      5. ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งถึงในราชกิจจานุเบกษาถึงมาตรา 7 วรรค 2 
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    6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุน
กบัเอกชนในการจดัท าบริการสาธารณะ 

 7. ม ติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยกฎหมายหรือ                       
โดยคณะรัฐมนตรีทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ี
น ามาใชใ้นการพิจารณา 

 8. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการก าหนด ไดแ้ก่               
การประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการพิจารณาการจดัจา้งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน และ
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  

 1.3 ประวตัิและข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 
  จากขอ้มูลของส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม (2555) ไดก้ล่าวถึงประวติัของ
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยด าเนินงานดา้นวฒันธรรมของชาติ มีการพฒันาปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงมาหลายยุคสมยั รูปแบบของหน่วยงานเร่ิมจากกองวฒันธรรม สภาวฒันธรรม
แห่งชาติและจดัตั้งเป็นกระทรวงวฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมด้วย ใน พ.ศ. 2501 
เน่ืองจากสภาวะผนัแปรทางการเมือง กระทรวงวฒันธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม โดยโอนยา้ยไปสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ต่อมากระทรวงวฒันธรรมไดรั้บ
การสถาปนาข้ึนใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม               
พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 กระทรวงหลกัของประเทศตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล  
 กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ี         
ด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ตามท่ีกฎหมายก าหนดมาตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545                   
จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า  10 ปี  มีบทบาทในการร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมอุปถมัภ์ คุม้ครอง ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชน อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ ว ัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สร้างสรรคอ์ารยธรรมท่ีดี
งามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ ท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการสร้าง           
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และปลูกฝังค่านิยม อนัดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อน าสังคม         
อยู่เยน็เป็นสุข ภายใตยุ้ทธศาสตร์ส าคญัท่ีมีการพฒันาและด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การรักษา
วฒันธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คง การสร้างค่านิยม 
จิตส านึก และภูมิปัญญาคนไทย การน าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการบริหารจดัการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม               
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โดยในปัจจุบนัได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน พฒันาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ทนัสมยั             
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน พร้อมกบัการขยายเครือข่ายทางวฒันธรรม เพื่อให้
ประชาชนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรม รวมพลงัขบัเคล่ือนการอนุรักษแ์ละ
พฒันามรดกวฒันธรรมไทย อนัเปรียบเสมือนรากฐานของชาติใหค้งอยูสื่บไป  
  ส านักงานปลัดกระทรวงว ัฒนธรรม เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวง
วฒันธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวฒันธรรม ก ากบั
ดูแลหน่วยงานระดบักรมในสังกดั ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และบงัคบับญัชาส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัทัว่ประเทศ มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลางการบริหารของกระทรวง พฒันายุทธศาสตร์             
แปลงนโยบายเป็นแผนปฏิบติั จดัสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทัว่ไป การพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานความร่วมมือความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศ งานดา้น
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ก ากบั เร่งรัด ติดตามประเมินผล งานดา้นขอ้มูลข่าวสาร และประสาน
การปฏิบติัราชการของส่วนราชการในสังกดั รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การด าเนินงานของ
กระทรวงวฒันธรรม 
 วสัิยทศัน์  
 เป็นองค์การหลกัท่ีอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพฒันาสังคมท่ีเขม้แขง็และเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 
 พนัธกจิ  
  1. เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรมใหมี้การรักษา สืบทอดและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 2. ปลูกจิตส านึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวถีิชีวติท่ีดีงาม  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการน าทุนทางวฒันธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรม
วฒันธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 4. จดัการศึกษา วจิยั และบริหารจดัการองคค์วามรู้ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
 5. ส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศเพื่อน าไทยสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ ์และสืบทอดวฒันธรรม 
 2. เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ความเป็นไทย 
 3.  น าทุนทางวฒันธรรมมาพฒันาสินคา้และบริการทางวฒันธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 4. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา วิจยั และบริหารจดัการองคค์วามรู้                
ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
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 5. สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและ
วฒันธรรมและพฒันาศกัยภาพไทยสู่สากล 
 
2. สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีมีข้ึนรองรับ                          
“สิทธิได้รู้” (Right to know) ของประชาชน หรือ สิทธิท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ                     
การด าเนินงานของรัฐ และก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยแนวคิดหลักของ
กฎหมายของขอ้มูลข่าวสารของราชการ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดของสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (2547) ได้กล่าวถึง
แนวคิดของสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ วา่ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดแนวคิดของสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ดงัน้ี  

 2.1.1 ใหป้ระชาชนมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐ 
โดยก าหนดขอ้ยกเวน้ให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วม               
ในการก าหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอนัเป็นหลกัการ
พื้นฐานท่ีส าคญัยิง่ต่อการพฒันาสังคมประชาธิปไตย 

 2.1.2 รองรับสิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอยู่ใน             
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไดแ้ก่ สิทธิไหนการขอค าปรึกษา สิทธิในการตรวจดูขอ้มูล 
สิทธิในการขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ สิทธิในการขอส าเนาหรือส าเนาท่ีมีการรับรองสิทธิในการได้
รู้ถึงขอมูลส่วนบุคคล สิทธิในการด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุทธรณ์ 

2.1.3 ขอ้มูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้
ภายใตห้ลกัการท่ีวา่ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” โดยขอ้ยกเวน้จะมีได ้เฉพาะท่ีกฎหมาย
ก าหนดวา่ไม่ตอ้งเปิดเผยเท่านั้น (ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2547)  
 2.2 สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (2547) ไดก้ล่าวถึง
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ว่าตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร                                 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ไดก้ าหนดสิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ดงัน้ี  



12 

 

 2.2.1   สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ของรัฐ 
 2.2.1.1 สิทธิการเขา้ตรวจดู สิทธิในการเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ ประชาชนสามารถท าได้ แม้ว่าจะไม่ มีส่วนได้เสียเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าสารนั้ น                        
โดยกฎหมายไดก้ าหนดใหห้น่วยงานของรัฐจะตอ้งเตรียมขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยตามท่ี
กฎหมายก าหนดไวต้ามมาตรา 9 น าไปรวมไวท่ี้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชน    
เขา้ตรวจดูได ้เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะผูกขาด     
ตดัตอน เป็นตน้  
 2.2.1.2 สิทธิในการขอส าเนาหรือการรับรองส าเนาถูกตอ้ง เม่ือประชาชนได้
ใช้สิทธิเขา้ตรวจดูแลว้ หากสนใจขอ้มูลข่าวสารของราชการเร่ืองใด ก็มีสิทธิท่ีจะขอส าเนา และ
ขอใหรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง จากหน่วยงานของรัฐในเร่ืองนั้นได ้

2.2.2   สิทธิของประชาชนที่จะยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามที่ตนเอง
ประสงค์จะรู้หรือเพือ่น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือพทิักษ์สิทธิของตนเอง หรือชุมชน หรือสังคม 

 2.2.2.1 ประชาชนมีสิทธิยืน่ค  าขอขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กเร่ือง 
   สิทธิในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารน้ี ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 

ของกฎหมาย  ท่ีประชาชนมีสิทธิยื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการไดทุ้กเร่ืองโดยกฎหมายไม่ได้
จ  ากดัหรือขอ้หา้มวา่ไม่ใหย้ืน่ค  าขอข่าวสารประเภทใดเร่ืองใด และผูใ้ชสิ้ทธิยื่นค าขอตามกฎหมายน้ี           
ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียเช่นเดียวกบัสิทธิเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร 

2.2.2.2 ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิยืน่ค าขอขอ้มูลข่าวสาร  
                    โดยเขียนค าขอให้เขา้ใจได้พอสมควรว่าขอขอ้มูลข่าวสารเร่ืองใด 

หน่วยงานของรัฐจะต้องจดัให้ในเวลาอนัสมควร กฎหมายได้บญัญติัรับรองสิทธิการขอขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการไวว้า่ ถา้ประชาชนไดเ้ขียนค าขอให้เขา้ใจไดพ้อสมควรวา่ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองใด 
หน่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบจะตอ้งจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้กบัประชาชนท่ียื่นค าขอในเวลาอนัควร
ดว้ยเช่นกนัโดยในปีงบประมาณ 2548 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหห้น่วยงานของรัฐถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. กรณีท่ีประชาชนขอขอ้มูลข่าวสารของรัฐ ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารนั้น 
หน่วยงานของรัฐมีขอ้มูลพร้อมท่ีจะจดัหาให้ได ้จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จโดยเร็วภายในวนัท่ี
ขอรับบริการ 
 2. กรณีท่ีขอมูลข่าวสารท่ีขอท่ีขอมีจ านวนมาก หรือไม่สามารถ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั จะตอ้งแจง้ผูข้อขอ้มูลทราบภายใน 15 วนั รวมทั้งแจง้ก าหนด
วนัท่ีจะด าเนินการแลว้เสร็จให้ผูข้อทราบดว้ย   
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  3. กรณีท่ีไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามค าขอ จะตอ้งแจง้ค าสั่งมิให้
เปิดเผยขอ้มูลพร้อมเหตุผลใหผู้ข้อขอ้มูลทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 2.2.2.3 การใช้สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ตอ้งไม่บ่อยคร้ังหรือ
จ านวนมากโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร แมว้า่สิทธิการยื่นขอขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ซ่ึงกฎมาย
รองรับให้เป็นสิทธิของคนทุกคนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ถ้าประชาชนยื่นค าขอ
ขอ้มูลข่าวสารบ่อยคร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัควร หน่วยงานของรัฐก็อาจให้เหตุผลน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ของราชการ, 2547)  
 
3. แนวคิดทฤษฎกีารบริหารจัดการ 
  3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ  
  3.1.1  ความหมายของการบริหาร  
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไวใ้นหลากหลาย
ทรรศนะสรุปได ้ดงัน้ี  
                                   เกษม จนัทร์แกว้ (2540) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ หมายถึง 
ศิลปะการด าเนินการน าวตัถุดิบสู่ระบบดว้ยระบบกระบวนการผลิต จนไดผ้ลผลิตตามท่ีก าหนดไว ้            
การบริหารจึงเป็นการด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าท่ีสัมพนัธ์กนั เป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้เกิด
การผสมผสานกนั ถา้ไม่วางแผนการด าเนินการท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีวางแผนบริหารอยา่งไร 
อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีอ านวยการ (Directing) ตามอ านาจหนา้ท่ีจากหน่วยงาน (Organizing)           
ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบควบคุม (Controlling) ในการน าแผนงาน (Planning) ท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้ไป
ด าเนินการร่วมกบัทรัพยากร (Assembling Resource) ท าให้การผลิตหรือการใชปั้จจยัการบริหาร  
(ไดแ้ก่ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สวสัดิการ ฯลฯ) ก่อใหเ้กิดผลผลิตขั้นสุดทา้ย 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหารไวว้่า 
หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีจะท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้         
โดยการใช้กระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การอ านวยการ การประสานงาน การติดต่อ           
การประเมินผล การปฏิบติังาน  

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้่า 
หมายถึง การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคล องคก์าร หรือประเทศ หรือการจดัการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองคก์ร 

 วิรัช  วิ รัชนิภาวรรณ (2545) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า                  
การบริหาร (administration) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ 



14 

 

(assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า                          
“minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือรัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าวา่ administer หมายถึง  การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ  
 นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2549) ได้ให้ความหมายของการบริหารไวว้่า 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ร่วมกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งใดหรือหลายอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนการอยา่งมีระเบียบ และใชท้รัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การบริหารเก่ียวกบัหลกัการกวา้ง ๆ 6 ประการ คือ 
 1. การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป  
  2. กลุ่มบุคคลดงักล่าวร่วมมือกนั 
  3. ท  ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งดว้ยความประสานสัมพนัธ์ 
และมีระบบระเบียบหลกักฎเกณฑ ์ 
 4. ดว้ยการรู้จกัใชท้รัพยากร และเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
 5. ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีก าหนดไวช้ดัเจน  
 6. วตัถุประสงคด์งักล่าวไดช่้วยกนัก าหนดข้ึน โดยทุกคนรับรู้และเห็นดว้ยตรงกนั 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้่า หมายถึง  
การบริหารเป็นศาสตร์เพราะหลักการบริหารเป็นการน าความรู้มาประกอบรวมเป็นระบบ                    
มีหลกัการ มีกฎเกณฑ์ ทฤษฎีได้รับการศึกษาคน้ควา้ และการบริหารเป็นศิลป์ เพราะเป็นการใช้
ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค ์และการตดัสินใจ โดยพยายามผสมผสานความสามารถต่าง ๆ รวมทั้ง
หลกัและทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 จนัทรานี  สงวนนาม (2551) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไวว้า่ หมายถึง                 
ระบบกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกัน และมีความเก่ียวข้องกันใน    
ลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อกระท ากิจกรรมให้ไดส้ าเร็จตามความตอ้งการ
ขององคก์าร 
 นงลกัษณ์  ใจฉลาด (2556) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ หมายถึง 
การน าทั้ งศาสตร์ท่ีน าความรู้ หลักการ กฎเกณฑ์ ทฤษฎี และศิลป์ ท่ีน าทักษะความคิดและ                 
การตดัสินใจในการผสมผสานความสามารถต่างๆ ของบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไป โดยอาศัย
กระบวนการวางแผน การจดัองค์การ การสั่งการ การควบคุม และการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   จากทรรศนะของนกัวิชาการขา้งตน้ สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การท่ี
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศยัหน้าท่ี
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ทางการบริหารท่ีส าคญัคือไปโดยอาศยักระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ทั้งความรู้และศิลป์ในการน า
ทรัพยากรการบริหารมาใชอ้ยา่งเหมาะสมภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

3.1.2  ความหมายของการจัดการ  
          นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจดัการ ไวใ้นหลากหลาย

ทรรศนะ สรุปได ้ดงัน้ี 
 วิรัช  วิ รัชนิภาวรรณ (2545)  ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า                     

การจดัการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ ง       
เพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่
สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) 
 บุตรี จารุโรจน์และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายของการจัดการไวว้่า 
หมายถึง การติดตามการด าเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล                   
โดยองค์การหรือบุคลากรท่ีร่วมงานกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้ น มักจะมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของผูจ้ดัการ เพราะการปฏิบติังานของผูจ้ดัการส่งผลกระทบมากมายต่อองคก์าร 
 จากทรรศนะของนักวิชาการข้างต้น  สรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง                     
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีองค์การและบุคลาการขององค์การน ามาใช้เพื่อน าไปสู่
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 3.1.3  ความหมายของการบริหารจัดการ  

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ใน
หลากหลายทรรศนะ สรุปได ้ดงัน้ี  
 จุฑา  เทียนไทย (2548) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า 
หมายถึง การเสริมพลัง/อ านาจในการตดัสินใจ (Empowerment) การร้ือระบบ (Reengineering)                       
การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาด
ขององคก์าร (Downsizing)โดยผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ีการจดัการองคก์าร (Organizing) การจดัคนเขา้
ท างาน (Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling) 
 จุมพล  หนิมพานิช (2553) ได้ให้ความหมายของการบริหารจดัการไวว้่า 
หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม หรือการศึกษาการท างานใหบ้รรลุผล โดยมีหลกัประกนัวา่กิจกรรม
นั้น ๆ จะไดรั้บการด าเนินการหรือการปฏิบติัในลกัษณะท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวบ้รรลุผล
หรือสัมฤทธ์ิผล ซ่ึงมีหน้าท่ีทางการบริหารจดัการท่ีส าคญั ๆได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ                             
การประสานงาน  การควบคุมและอ านวยการกิจกรรม โดยมีการใชค้วามพยายามร่วมกนัของบุคคล                
(ท่ีได้รวบรวมเอาบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการ) รวมทั้งกลุ่มของบุคคลภายในองค์การ                    
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การวางแผน 

การควบคุม 

ท่ีในเบ้ืองตน้มีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารนั้น ๆ และเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เป้าหมาย             
ท่ีตั้งไวบ้รรลุผลอยา่งสุขมุรอบคอบ 
 จากทรรศนะของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การบริหารจดัการ 
หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยด าเนินการตามกระบวนการบริหาร หลกัเกณฑ์ 
หรือนโยบายท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด   
 3.1.4  กระบวนการจัดการ (Management  Process)  

           บุตรี จารุโรจน์ และคณะ (2549) กล่าววา่ในการจดัการองคก์ารภาคธุรกิจนั้น                  
มีภารกิจหลายด้านแม้จะเป็นองค์การขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า การจ าหน่ายสินค้า         
การให้บริการ การติดตามทวงหน้ี และอ่ืน ๆ ผูบ้ริหาร จึงต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า                   
ในการประสานภารกิจ ทุกด้านซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกันให้องค์กรสามารถเคล่ือนตัวไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอ้งมีระบบงานท่ีดี ซ่ึงไดแ้ก่ขั้นตอนในการปฏิบติังาน จึงจะประสานหนา้ท่ีต่าง ๆได ้
นอกจากน้ียงัต้องมีผูรั้บผิดชอบในหน้าท่ีต่างๆและมีการติดตามจนปรากฏความส าเร็จตามท่ี     
ตอ้งการ กระบวนการจดัการจึงประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการจดัการ มีช่ือยอ่วา่ POCL ดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 กระบวนการจดัการ 
ท่ีมา: บุตรี  จารุโรจน์  และคณะ, หลกัการจดัการ (กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล, 2549).  

กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย  

     1.  การวางแผน (Planning)  

          เป็นส่ิงท่ีองค์การตอ้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็นสะพาน
เช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงท าไดโ้ดยการ ให้บรรลุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ                          
การวางแผนจึงตอ้งอาศยัก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  แมว้า่พื้นฐานของการจดัการโดยทัว่ไป             
เป็นงานของผูบ้ริหาร การวางแผนเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการปฏิบติัตามกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จ 

การจดัองคก์าร 

การอ านวยการ 
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และการประเมินกลยุทธ์ เพราะว่า การจดัการองค์การ การจูงใจ การจดับุคคลเข้าท างาน และ
กิจกรรมควบคุม ข้ึนกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผูบ้ริหารและ
พนกังานภายในองคก์าร 

 การวางแผนจะช่วยให้องค์การก าหนดขอ้ดีจากโอกาสภายนอกและท าให้
เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต ่าสุด โดยตอ้งมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเพื่อคาดคะเน
เหตุการณ์ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจ (Mission)                           
การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การก าหนดวตัถุประสงค์ และ              
การเลือกกลยทุธ์ท่ีใช ้
   การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปล่ียนแปลงของตลาด และ
สามารถก าหนดเป้าหมายได ้การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นตอ้งการให้องคก์ารติดตามในลกัษณะเชิงรุก 
(Proactive) มากกวา่ท่ีจะเป็นเชิงรับ (Reactive) องคก์ารท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งควบคุมอนาคต
ขององค์การมากกว่าท่ีจะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน         
การตดัสินใจ (Decision Making) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผน การปรับตวัเป็นส่ิงจ าเป็น
เพราะวา่มีการเปล่ียนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งทัว่โลก จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จท่ีดีของ
ธุรกิจคือการวางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลไดจ้ริง ยดืหยุน่มีประสิทธิผลและทรงประสิทธิภาพ 

 2.  การจัดการองค์การ (Organizing) 
 จุดมุ่งหมายของการจัดการองค์การ คือ การใช้ความพยายามทุกกรณี                     

โดยการก าหนดงานและความส าคญัของอ านาจหนา้ท่ี การจดัการองคก์ร หมายถึง การพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีตอ้งการท าและผูท่ี้จะท ารายงาน มีตวัอย่างในประวติัศาสตร์ของธุรกิจท่ีมีการจดัองค์กรท่ีดี
สามารถประสบผลส าเร็จในการแข่งขนัและสามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขนัและสามารถ
เอาชนะคู่แข่งขนัได้ ธุรกิจท่ีมีการจดัองค์การท่ีดีสามารถจูงใจผูบ้ริหารและพนกังานให้มองเห็น
ความส าเร็จขององคก์าร 

   การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization)โดยการแบ่งงาน
ประกอบด้วยงานท่ีก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอ านาจหน้า ท่ี              
(Delegating Authority) การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน                     
(Job Description) และคุณสมบติัของงาน (Job Specification)เคร่ืองมือเหล่าน้ี มีความชดัเจนส าหรับ
ผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงตอ้งการทราบลกัษณะของงาน 

 การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) 
ขนาดของการควบคุม (Span of control) และสายการบงัคบับญัชา (Chain of command)               
การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ตอ้งการการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ ๆ ท่ีสร้างข้ึน
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หรือลดลงหรือรวมกัน โครงสร้างองค์การจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซ่ึง
วตัถุประสงคมี์การก าหนดข้ึนในธุรกิจ การสนบัสนุนทรัพยากรและก าหนดวตัถุประสงคต์ามสภาพ
ทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจาก โครงสร้างดา้นผลิตภณัฑห์รือลูกคา้ 

 รูปแบบทั่วไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้า ท่ี (Functional) ตามฝ่าย
(Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (Strategic Business Unite) และดา้นแมททริกซ์ (Matrix)  

  3.  การน าหรือการส่ังการ (Leading/Directing) 
            เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังานและน าไปสู่ความส าเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีระบุไวห้รือเป็นกระบวนการจดัการให้สมาชิกในองค์การท างานร่วมกนัได้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีซับซ้อนและเขา้ใจถ่องแทไ้ด้ยาก การน าหรือการ      
สั่งการ จึงต้องใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร               
การจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองคก์าร และการท างานเป็นทีม เป็นตน้ หนา้ท่ีในการน าหรือสั่งการน้ี                          
มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าหน้าท่ีอ่ืน เพราะผูบ้ริหารจะต้องแสดงบทบาทของผูส้ั่งการอย่างมี
คุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้น แผนงานท่ีวางไวต้ลอดจนทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไวอ้าจไม่เกิดประสิทธิผล             
ถ้าผูบ้ริหารด าเนินกิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ ดังนั้ น การสั่งการจึงเป็นเร่ืองของความรู้                
ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะชักจูงให้พนักงานร่วมกนัปฏิบติังานไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามตอ้งการ 

 4.  การควบคุม (Controlling)  
        การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ขององคก์าร ถือวา่เป็นกระบวนการตรวจสอบ หรือ

ติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนกังาน เพื่อรักษาให้องคก์ารด าเนิน
ไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวตัถุประสงค์หลักขององค์การ ในเวลาท่ีก าหนดไว้
องค์การหรือธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมท่ีไร้
ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการควบคุม ละเลย เพิกเฉย หรือ
ในทางกลบักนัคือ มีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคก์ารเอง การควบคุมจึงเป็นหนา้ท่ี
หลกัทางการบริหารท่ีมีความส าคญั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการทางการบริหาร 
 การควบคุม เ ป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติ ง าน                  
โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและด าเนินการปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่า จะบรรลุผลลพัธ์ตามตอ้งการ 
นอกจากน้ี การควบคุมยงัเป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกด้วย                     
(John R, Schermerhorn,op.cit. p.327) อาจกล่าวถึงบทบาทส าคญัของการควบคุมไดว้า่ อยูท่ี่ค  า 4 ค า 
ได้แก่ มาตรฐาน (Standard) การวดัผล (Measurement) การเปรียบเทียบ (Comparison) และ          
การปฏิบติั (Take Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแลพื้นท่ี 4 พื้นท่ีใหญ่ ๆ ของการบริหาร 
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(Stephen P. Robbins, Managing Today, 1997, P.391) กล่าวคือ พฤติกรรมบุคคลในองคก์รการเงิน 
การปฏิบติัการ และข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรประกอบด้วย มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การเงิน ตลอดจนทรัพยากรขอ้มูลขององคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในกระบวนการ
บริหารจดัการทรัพยากรขององคก์รโดยอาศยัหนา้ท่ีทั้ง 4 ประการน้ี ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  แสดงขอบเขตของกิจกรรมการบริหารจดัการ 
ท่ีมา: ธงชยั  สันติวงษ,์ การเงินธุรกิจ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2541). 

  จากภาพด้านบน อธิบายได้ว่า ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารจดัการงานและคน               
ซ่ึงจดัเป็น“ส่ิงน าเขา้” (Input) โดยผา่น “กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรม การวางแผน การจดั
องคก์าร  การน าสั่งการ และการควบคุมให้สามารถประสานท างานร่วมกนัไป เพื่อให้ได ้“ผลลพัธ์” 
(Output) ซ่ึงก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเร็จต่าง ๆ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้ 

  3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ   
 3.2.1 แนวคิดของ ลูเธอร์ กูลคิ และลนิดัล เออร์วคิ (Luther Gulick and Lyndall Urwick)    
  ลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick) อา้งถึงใน              
(พิมลจรรย ์ นามวฒัน์, 2544) เป็นนกัทฤษฎีท่ีอยูใ่นกลุ่มการศึกษาการจดัการตามหลกัการบริหารได้
เสนอหลกัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ซ่ึงคนท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งท ามีหน้าท่ีส าคญัอยู่ 7 ประการ คือ           
การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและ
การงบประมาณ หรือเรียกสั้น ๆ วา่ “POSDCoRB” ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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 1. การวางแผน (Planning) คือ หนา้ท่ีหรือบทบาท ในการก าหนดการท างาน
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวา่ จะท าอะไร จะท าอยา่งไร จะท าเม่ือไร ใครเป็นผูท้  า จะใชง้บประมาณเท่าไร 
  2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเก่ียวกบัเร่ือง               
การก าหนดภารกิจหน้าท่ี การแบ่งงานกันท า การก าหนดอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ                
การจดัสายการบงัคบับญัชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจดัตั้งหน่วยงานหลกั (Line) และ
การจดัตั้งหน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) 
  3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ หนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                    
ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนก าลงัคน การสั่งการ การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ                
การ ฝึกอบรม การประ เ มินผลการปฏิบัติ ง าน  การ เ ล่ือนขั้ น  ลดขั้ น  การโยกย้าย  และ                                
การใหพ้น้จากงาน 
   4. การส่ังการ (Directing) คือ การท่ีผูบ้ ังคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ปฏิบติังานตามแผนงานหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะสั่งการดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้
  5. การประสานงาน (Coordinating) คือ หนา้ท่ีในการประสานกบัหน่วยยอ่ย
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารให้ท างานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการประสานงานนั้น
อาจท าได ้โดยการจดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองงาน การจดัโครงสร้างองคก์ารให้มีความชดัเจน 
การใชว้ธีิการงบประมาณ เป็นตน้ 
  6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความกา้วหนา้ 
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ใน                  
การติดตาม การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการท างาน              
  7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หนา้ท่ีในการจดัสรร การวางแผน
งบประมาณ ให้กับองค์การ และหน่วยย่อยต่าง ๆ ให้มีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอใน              
การท างาน 

 3.2.2  แนวคิดเกีย่วกบัวงจรคุณภาพ PDCA 
 แนวคิดเก่ียวกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เร่ิมข้ึนคร้ังแรกโดยนักสถิติ                
วอลเตอร์ ชูว์ฮาร์ท (Walter Shewhart) ซ่ึงพฒันามาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติใน
สหรัฐอเมริกา เม่ือทศวรรษ 1950 และได้มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง โดย ดบัเบิ้ลยู เอ็ดเวิร์ด       
เดมม่ิง (W.Edward Deming) หลายคนจึงเรียกวงจรน้ีวา่ วงจรเดมม่ิง  
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 ภานุกานต์  ช่อผกา (2548)  ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพโดยสรุปไว้ว่า                 
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ยขั้นตอนในการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. Plan (วางแผน) เป็นการก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในการวางแผนจะต้องท า                 
ความเข้าใจ   กับเป้าหมาย วตัถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายท่ีก าหนดจะต้องเป็นเป้าหมาย                  
ตามนโยบาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั                
ทัว่ทั้งองคก์าร การวางแผนในบางดา้นอาจจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานของวธีิการท างานหรือเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกนั ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเป็นมาตรฐานน้ี ช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน เพราะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบไดว้า่ การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้ะบุไวใ้น       
แผนหรือไม่ 
  2. Do (ปฏิบัติ)  เป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ก่อนท่ีจะ
ปฏิบติังานใด ๆ จ าเป็นตอ้งศึกษาข้อมูลและเง่ือนไขต่าง ๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวขอ้งเสียก่อนใน
กรณีท่ีเป็นงานประจ าท่ีเคยปฏิบติัหรือเป็นงานเล็ก อาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง    
แต่ถา้เป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ท่ีตอ้งใชบุ้คลกรจ านวนมาก อาจตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะ
ปฏิบติัจริง  การปฏิบติัจะตอ้งด าเนินการไปตามแผน วธีิการ และขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้และจะตอ้ง
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
  3. Check (ตรวจสอบ)  เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพื่อประเมินผลว่ามีการ
ปฏิบติังานตามแผน หรือไม่มีปัญหาเกิดข้ึน ในระหวา่งปฏิบติังานหรือไม่ ขั้นตอนน้ีมีความส าคญั 
เน่ืองจากในการด าเนินงานใด ๆ มกัจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุไป           
ตามแผนอยู่เสมอ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินปัญหาจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน เพื่อจะได้
ทราบขอ้มูลเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบติังานจะตอ้งตรวจสอบอีกดว้ยวา่การปฏิบติันั้น เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของงาน  
 4. Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทีเกิดข้ึน
หลงัจากไดท้  าการตรวจสอบแลว้ การปรับปรุงอาจเป็นการแกไ้ขแบบเร่งด่วน เฉพาะหนา้ หรือเพื่อ
คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาซ ้ ารอยเดิม การปรับปรุง อาจน าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานท่ีต่างจากเดิม เม่ือมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
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 3.2.3  แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 
 เกิดจากความพยายามของนักคิดและนักวิชาการท่ีคิดคน้ก าหนดหลกัการ
บริหารให้ชดัเจน ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาแนวคิดการจดัการเชิงบริหาร คือ อองรี ฟาโยล ์                   
(Henry Fayol : 1841-1925) ต่อมาไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “บิดาแห่งทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่” 
(สาคร สุขศรีวงศ,์ 2554: 47 อา้งถึงใน Fayol, H 1949) ผลงานท่ีส าคญั คือ การริเร่ิมก าหนดกิจกรรม
หลักในองค์กรธุรกิจ (Business Activities) หน้าท่ีทางการจัดการ (Management Functions) 
คุณลกัษณะของผูจ้ดัการและหลกัการจดัการ (Principles of Management) โดยมีหน้าท่ีทางการ
จดัการ 5 ประการ เรียกวา่ POCCC ไดแ้ก่  

 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจดัองคก์ร Organizing  
 3. การบงัคบับญัชา (Commanding) 
 4. การประสานงาน (Coordinating)  
 5. การควบคุม (Controlling) 

 

 
 
 
 

 

  หลกัการจัดการ 14 ประการ 
  1. การแบ่งงานกนัท า แบ่งงานกนัท าตามความสามารถหรือความช านาญเฉพาะ
ดา้น เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในการท างาน 
  2. อ  านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ก าหนดให้อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ   
เป็นของคู่กนั ดงันั้นในการท างานใด ๆ หากมีการให้อ านาจหนา้ท่ีก็ตอ้งให้ความรับผิดชอบในงาน      
นั้น ๆ ดว้ย และหากใหค้วามรับผดิชอบก็จะตอ้งมอบอ านาจหนา้ท่ีใหด้ว้ยเช่นกนั 
  3. ระเบียบวนิยั ผูบ้ริหารตอ้งมีระเบียบวนิยัในการท างาน 
  4. เอกภาพในการบงัคบับญัชา การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา
เพียงคนเดียว เพื่อมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสับสน เพราะหากมีผูบ้งัคบับญัชาหลายคน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ยอ่มไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ หากผูบ้งัคบับญัชาเหล่าน้ีสั่งการแตกต่าง
หรือขดัแยง้กนั 
  5. เอกภาพในแนวทางส่วนต่าง ๆ ขององคก์ร ควรมีแนวทางหรือวตัถุประสงคใ์น    
การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  6. ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชนส่วนรวม บุคลากรในองคก์ารตอ้งยึดถือ
ผลประโยชน์โดยรวมขององคก์รส าคญักวา่ผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล 
  7. ผลประโยชน์ตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนตอ้งชัดเจนและเป็นธรรมแก่           
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  8. การรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง การก าหนดศูนย์กลางในการใช้อ านาจไวท่ี้
ผูบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาอาจกระจายอ านาจ (Decentralization) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามควร
แก่กรณี 
  9. การจดัสายการบงัคบับญัชา การบริหารงานต่าง ๆ ภายในองคก์รจะตอ้งระบุสาย
งานการบงัคบับญัชา ทั้งแนวด่ิงและแนวราบให้ชดัเจน โดยเฉพาะการจดัสายงานจากผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดไปจนถึงพนกังานระดบัล่างสุด เพื่อให้เขา้ใจแนวทางการติดต่อส่ือสาร การรายงานผลการ
ปฏิบติังานและการสั่งการภายในองคก์รท่ีชดัเจน  
  10. การสร้างความเป็นระเบียบ การจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะตอ้งจดัเก็บให้
เป็นระบบระเบียบและจดัวางไวย้งัต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการคดัเลือก
และสั่งการบุคลากรจะตอ้งวางต าแหน่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร 
  11. ความเสมอภาค การสร้างความยุติธรรมในการท างาน โดยเนน้พิจารณาความดี
ความชอบจากผลงาน ผูท่ี้มีความส าเร็จหรือผลงานเสมอกนัจะไดรั้บผลตอบแทนเท่าเทียมกนั 
  12. ความมัน่คงในการจ้างงาน การสร้างความรู้สึกมัน่คงในการจ้างงานให้แก่
พนกังานเพื่อใหพ้นกังานไม่รู้สึกหวาดหวัน่ต่อความรู้สึกท่ีอาจถูกเลิกจา้งในเวลาใดก็ได ้
  13. ความริเร่ิม การส่งเสริมใหส้มาชิกขององคก์รไดมี้ความกลา้ท่ีจะแสดงความคิด
ริเร่ิมในการท างาน 
 14. ความสามคัคี การส่งเสริมให้เกิดความสามคัคีระหว่างสมาชิกในองค์การ                 
(สาคร สุขศรีวงศ,์ 2554: 47-48)  
                           ทั้ งน้ี เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ Luther Gulick and Lyndall Urwick 
ท่ีเรียกว่า POSDCoRB มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยศึกษาการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ตั้ งแต่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน             
เขา้ท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน และการบริหารงบประมาณ          
เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารอยา่งมีกระบวนการและเป็นไป
ในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
   การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                
กระทรวงวฒันธรรม โดยมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษาการบริหารจดัการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลัด              
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กระทรวงวฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร       
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
  พรรณวดี  เอ่ียมตะโก (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการโลหิตของศูนยบ์ริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษากระบวนการบริหารจดัการโลหิตของ
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจดัการ
โลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า                       
ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นฐานในการด าเนินงาน  
เพื่อการบริหารจัดการโลหิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงทุกฝ่ายจะให้ความส าคัญในเร่ือง
กระบวนการบริหารจัดการโลหิตทุกขั้ นตอน เ ร่ิมตั้ งแต่การวางแผน การจัดการองค์กร                  
การอ านวยการ การควบคุม การประสานงาน และการรายงาน โดยเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการ
บริหารจดัการท่ีผสมผสานระหว่างทฤษฎี POCCC ของ Henry Fayol และทฤษฎี POSDCoRB            
ของ Gulick Urwick จึงท าให้การบริหารจัดการโลหิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้ ง
กระบวนการ อย่างไรก็ตามการวิจยัคร้ังน้ี ยงัพบปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการโลหิต ดงัน้ี 1) ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรท่ีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน 2) ความไม่สม ่าเสมอ
ของปริมาณโลหิตท่ีจัดหาได้  3) ยอดการเบิกใช้โลหิตท่ีไม่สอดคล้องกับการเบิกใช้โลหิต                 
จากผลการวจิยัจะน าไปสู่การพฒันากระบวนการบริหารจดัการโลหิตของศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และครอบคลุมในทุกดา้น เพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนใหล้ดลง และเพื่อใหโ้ลหิตมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชท้ัว่ประเทศ  

 นาฏยา  มหิงษ์  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์กายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของการจดัการพิพิธภณัฑ์กาย
วิภาคศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจยั คือ การเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบันิสิตคณะแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ พิพิธภณัฑ์กายวิภาคศาสตร์
ควรมีการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการและขอสนับสนุน
งบประมาณส าหรับเป็นการลงทุน และค่าใชจ่้ายการปรับปรุงการจดัแสดงในการจดัท าวตัถุช้ินส่วน 
และจดัหาครุภณัฑ์เพิ่มเติมส าหรับห้องพิพิธภณัฑ์เพื่อส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นควา้เพิ่มเติม
ส าหรับนิสิต และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และการจดัการ
พิพิธภณัฑเ์พื่อด าเนินการเฉพาะทางดา้นกายวภิาค  

  ธนพล  ทบัทิม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์บา้นบุคคลส าคญั ครูมนตรี 
ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการของพิพิธภณัฑ์ครูมนตรี ตราโมท 
ศิลปินแห่งชาติ และ เพื่อน าเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการให้เป็นอนุสรณ์และ
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แหล่งเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดว้ยวิธีการศึกษา
จากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม รวมถึงสัมภาษณ์ทายาทผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ ผลการศึกษา
พบวา่ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี มีโครงสร้างการบริหารงานภายใตมู้ลนิธิมนตรี ตราโมท 
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัญหาท่ีพบคือ จ านวนผูเ้ขา้ชม
ท่ีผ่านมายงัไม่มากนกั ส่วนหน่ึงมาจากดา้นของท าเลท่ีตั้ง รวมทั้งไม่มีบุคลากรประจ าให้บริการ  
การเขา้ชมตอ้งนดัหมายล่วงหนา้ ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางและรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์บา้น
ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ของการเป็น
แหล่งเรียนรู้ต่อไป  

  กฤษฎา  ตสัมา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณ อ าเภอแม่ใจ 
จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีเหมาะสม              
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาระบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ และ              
สภาพปัญหาของพิพิธภณัฑว์ดัศรีสุพรรณ จากทศันคติของเจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณ ผูดู้แลพิพิธภณัฑ ์
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณไดศึ้กษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูช้มจากการสัมภาษณ์ สมุดเยีย่มชมพิพิธภณัฑ ์และตอบแบบสอบถามเพื่อไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ท าให้ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปวิเคราะห์รูปแบบในการจดัการพิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณท่ีเหมาะสม                          
ผลการศึกษาพบวา่ พิพิธภณัฑ์วดัศรีสุพรรณมีสภาพปัญหาในการจดัการพิพิธภณัฑ์ เป็นการจดัการ                
โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้พิพิธภัณฑ์มีการด า เ นินกิจการพิพิธภัณฑ์ท่ีขาด              
ความต่อเน่ืองขาดการพฒันา และขาดความต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ ์ 

 กมนทรรศน์  พึ่งถนอม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์การบริหารจดัการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิในอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม                                
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหาร          
ส่วนต าบลมหาสวสัด์ิในอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม การพฒันาการบริหารจดัการดา้น
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ และ ภาพรวมการบริหารจดัการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ ทั้งน้ีไดน้ า PAMS-POSDCORB มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นด้วย โดยปัญหาท่ีส าคญั คือ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิไม่ให้ความสนใจกบั            
การรายงานผลการปฏิบติังาน ด้านข้อมูลข่าวสารของบุคลากรต่อผูบ้ริหารอย่างรวดเร็วและทนั
เหตุการณ์ การพฒันาท่ีส าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ ควรควบคุมและตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดในเร่ืองการรายงานผล การปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู ้บริหาร และภาพรวม            
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การบริหารจดัการท่ีส าคญั คือในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาสวสัด์ิ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารสูงกวา่ในอดีต 

 เขมจิรา  บริภารักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน ในโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน จังหวดัล าพูน  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน จงัหวดัล าพูน ผูใ้ห้ขอ้มูลใน
การศึกษา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอ้  านวยการโรงเรียน       
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูส้อน ของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
จงัหวดัล าพูน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สารสนเทศยงัไม่เป็นปัจจุบนั 
ไม่ไดจ้ดัหมวดหมู่ท่ีดี จึงไม่สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาเป็นทรัพยากรได ้รวมถึงการมอบหมาย
งานให้บุคลากรด าเนินงานไม่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ              
จึงปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่มีการพฒันา แนวทางการ
แกปั้ญหาคือ สถานศึกษาควรแต่งตั้งทีมงานสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อท าหนา้ท่ีรวบรวม
และบนัทึกขอ้มูล โดยส่งเสริมให้มีการจดัเก็บขอ้มูลในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่ ก  าหนดฟอร์มการเก็บ
ให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ีสถานศึกษาควรเลือกสรรบุคลากร                 
มาด าเนินงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของบุคคล โดยตอ้งมีความเขา้ใจงานสามารถจดัระบบ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  สิทธิชยั  ธรรมเสน่ห์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการธุรกิจสปา ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารธุรกิจสปา              
โดยกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา และผูใ้ชบ้ริการสปา ผลการศึกษา
พบวา่ ดา้นการจดัองคก์ร มีการจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีชดัเจนโดยแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบกนั                   
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
ผูป้ระกอบการมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน โดยเน้นการสร้างคุณภาพใน            
การบริการดว้ยหลกัของ 6s  และเนน้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ปัญหาและอุปสรรค
ท่ีพบคือ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ   

 มงคล  ใบแสง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารกระบวนการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
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พนกังานครู พนกังานครูอตัราจา้งของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาของ
กระบวนการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังานการบริหารการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนขาดการวางแผนในการปฏิบติังาน การบริหารจดัการยงัไม่ค่อยชัดเจนและเป็นระบบ 
ขาดงบประมาณสนับสนุน ยงัไม่เพียงพอต่อการวางแผนปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามแผน            
การบริหารการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน บุคลากรยงัไม่ปฏิบติัตามแผนการปฏิบติัการและ          
ไม่สอดคลอ้งกบัแผนงานของเทศบาลนครเชียงราย บุคลากรขาดความรับผิดชอบ งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผล ด้านการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
กระบวนการใช้ส่ือการสอนในโรงเรียนไม่มีการสรุปประเมินผลกบัการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงพฒันา ไม่ตรงตามท่ีโรงเรียนไดว้างแผน ส่วนแนวทางการ
บริหารการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นบริหารจดัการ ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์/สถานท่ี ด้านงบประมาณ ควรได้รับการสนับสนุนให้มากข้ึนทุกด้านจากหน่วยงาน                
ตน้สังกดั   
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ องคก์ารส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคญัของ             
การบริหารจดัการ มีการศึกษาถึงการบริหารจดัการ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ        
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 ซ่ึงผูว้จิยัสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว น าไปอภิปรายผล
และน าไปเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีประโยชน์ต่องานวิจยัเร่ืองน้ี และสามารถท่ีจะพฒันา
ผลการวจิยัให้มีประเด็นใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ ท่ีจะเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ใหมี้ความพร้อมมากยิง่ข้ึนและสามารถท่ีจะใหบ้ริการกบัประชาชนไดอ้ยา่งครบวงจร  
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. เกณฑก์ารคดัเลือกพื้นท่ี 
  2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัและเกณฑก์ารคดัเลือก   
  3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
1. เกณฑ์การคัดเลอืกพืน้ที่ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาพื้นท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองต่าง ๆ ของ                       
กระทรวงวฒันธรรม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระทรวงวฒันธรรม หากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการบริหารจดัการ      
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม มีการพฒันาท่ีดียิง่ข้ึน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจคดัเลือกพื้นท่ีดงักล่าวใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัและเกณฑ์การคัดเลอืก   
  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์                        
ของการศึกษาโดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ดงัน้ี 
  2.1 ผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 1 คน  
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 ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเข้าท างาน    
การสั่งการ และการบริหารงบประมาณ ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 2.2 เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 3 คน  
 ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบ ในเร่ืองการประสานงาน และการรายงานผลการปฏิบติังาน                    
ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 2.3 ประชาชนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
จ านวน 10 คน 
 ในฐานะเป็นผูท่ี้เขา้มาใช้บริการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
โดยเลือกประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม          
ดว้ยตนเอง และยนิดีท่ีจะใหข้อ้มูลและใหส้ัมภาษณ์  
 
3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  เพื่อให้การเก็บรวบรวมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
      ขอ้มูลในแหล่งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด 

ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ รวมไปถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
  3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
       โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์เชิงลึ กรายบุคคลกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก  3 ก ลุ่ม คือ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ เจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และประชาชนผูม้าใช้บริการ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ดว้ยแนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม และปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม   
 
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
4.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีการก าหนดประเด็นค าถามไวล่้วงหนา้ตาม

วตัถุประสงคก์ารศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ 
       ชุดที ่1  ส าหรับผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
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 โดยก าหนดแนวค าถามในประเด็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม และปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร ส านักงานปลัด กระทรวงวฒันธรรม ในเร่ือง การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคน         
เขา้ท างาน การสั่งการ และการบริหารงบประมาณ  

 ชุ ดที่  2 ส าห รั บ เ จ้ าห น้ าที่ ป ระจ า ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร  ส า นั กง านปลั ด                      
กระทรวงวฒันธรรม  

  โดยก าหนดแนวค าถามในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                  
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม และปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ในเร่ือง การประสานงาน และการรายงานผลการปฏิบติังาน  

 ชุดที่  3  ส าหรับประชาชนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด      
กระทรวงวฒันธรรม  
 โดยก าหนดแนวค าถามในประเด็นเก่ียวกับการเข้ามาใช้บริการท่ีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ในเร่ือง ความพึงพอใจในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

  4.2 อุปกรณ์ช่วยเกบ็ข้อมูล  
 กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดจด เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดในการสัมภาษณ์                             

ซ่ึงก่อนการบนัทึกเทปในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัจะขออนุญาตเพื่อให้ได้รับความยินยอมก่อนทุกคร้ัง                 
เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ จะน าไปถอดเทปเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก       
จะน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล แบบสามเส้าดา้นวิธีการ (Methodological Triangulation) วิเคราะห์เน้ือหา สรุปผลและ
น าผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา จากนั้นน ามาสรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 
(Descriptive) ในแต่ละประเด็นการศึกษา และท าการสังเคราะห์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลภายใตก้รอบแนวคิด
และวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  การ ศึ กษา เ ร่ื อ ง  “การบ ริหา รจัดก า รศู นย์ข้อมู ลข่ า วส า ร  ส า นัก ง านปลัด                  
กระทรวงวฒันธรรม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั  
กระทรวงวฒันธรรม  และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                          
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และ                 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี   
 ส่วนท่ี 1  การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 ส่วนท่ี 2  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                                
  กระทรวงวฒันธรรม 
 

ส่วนที ่1 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 จากการศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม              
โดยศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน          
การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน 
และ การบริหารงบประมาณ และผลการศึกษาสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี   
 1. ขั้นตอนการวางแผน  
      จากการศึกษา แผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร พบวา่ แผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ก าหนดเป็นระยะ 1 ปี เรียกว่า แผนปฏิบติัการ (Action Plan)             
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม เกิดจากการประชุมร่วมกนัของผูอ้  านวยการ
กลุ่มประชาสัมพนัธ์และเจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิธีการด าเนินงาน ในการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
 โดยเน้ือหาและรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานจากการด าเนินงานในปี 2558                 
ท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 
  1.1 ระยะเวลาของแผนงาน คือ ระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2557-เดือนกนัยายน 2558)       
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  1.2  ผู้รับผดิชอบแผนงาน คือ กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
      1.3 กจิกรรมทีด่ าเนินงาน มีดงัน้ี   

    1.3.1 จดัระบบขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ของส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

    1.3.2 ตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบดว้ย การรวบรวม จดัเก็บขอ้มูลตามมาตรา 7 ให้ครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนั การรวบรวม จดัเก็บขอ้มูลตามมาตรา 9 ให้ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และการจดัท าดชันี
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ได ้

    1.3.3 ปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
    1.3.4 รายงานผลการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540   
    1.3.5 อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติั

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
     1.3.6 การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  

 จากการสังเกต พบว่า เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม ปฏิบัติงานโดยใช้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน             
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด้อย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่งผลให้การปฏิบติังานท่ี            
ศูนยข์้อมูลข่าวสารท่ีผ่านมา เป็นไปด้วยความราบร่ืน เน่ืองจากทุกคนท่ีปฏิบติังาน ใช้แผนงาน
ดงักล่าวเป็นตน้แบบในการปฏิบติังาน  

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า แผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม ไดจ้ดัท าไวใ้นช่วงปลายปีงบประมาณของปีนั้น ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ให้กบัเจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ทั้ง 3 คน ในการใช้ปฏิบติังานได้ตรงตามระยะเวลาท่ี           
ก าหนดไว ้ซ่ึงเรียกวา่ แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ก าหนดไวเ้ป็นรายปี จากการประชุมหารือและ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ และเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 แผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ไดจ้ดัท าไวเ้ป็นระยะ              
1 ปี เรียกว่า แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือใช้ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                          
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมใช้ เ ป็นแนวทางในการด า เ นินงาน ท่ีศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร                   
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 
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 2. ขั้นตอนการจัดองค์การ  
     จากการศึกษาเอกสารในขั้นตอนการจดัองคก์าร พบวา่ ศูนยข์อ้มูลข่าวสารมีภารกิจ
หนา้ท่ีในการเป็นสถานท่ีส าหรับใหบ้ริการทางดา้นขอ้มูลข่าวสารทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระทรวงวฒันธรรมไปยงัประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มีการจดัท าโครงสร้าง                
การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม แบ่งตามหน้าท่ี                        
ความรับผดิชอบของการปฏิบติังาน ดงัภาพท่ี 4 ประกอบดว้ย  
    2.1 ผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์  
          มีอ านาจสูงสุดในการบริหารศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การบริหารงาน  การวางแผนงาน  อ านาจในการสั่งการ  
อ านาจในการตดัสินใจการด าเนินงานทุก ๆ เร่ือง รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายมาจาก
หวัหนา้ส่วนราชการตามนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเร่งด่วน   
    2.2 หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
          ปฏิบัติงานตามค าสั่ งโดยตรงจากผู ้อ  านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์                 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ได้แก่ ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร สอนงานและให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้แก่เจา้หนา้ท่ีประจ า            
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมการประชุมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ปฏิบัติง าน เ ร่ือง ต่าง  ๆ  แทนผู้อ  านวยการก ลุ่มประชาสัมพัน ธ์  ในกรณี ท่ีผู ้อ  านวยการ                             
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ไปราชการและติดภารกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ คดัเลือก ข้อมูลข่าวสารของ                 
ทางราชการส าหรับไว้ให้บ ริการประชาชนภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด                  
กระทรวงวฒันธรรม 
    2.3 เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
          มีจ  านวน 2 ต  าแหน่ง เป็นผูป้ฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ได้แก่ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ รวบรวมจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัเพื่อใหบ้ริการกบัประชาชน จดัท าดชันีขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถเผยแพร่ได ้
ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร จดัเก็บสถิติและ
สรุปผลการมาใชบ้ริการ และรายงานไปยงัหวัหนา้ส่วนราชการท่ีรับผดิชอบศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และ
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ภาพท่ี 4 โครงสร้างการปฏิบติังานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  

 จากการสังเกต พบว่า  การปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เ ป็นไปด้วย                 
ความเรียบร้อย ตามหน้า ท่ีความรับผิดชอบ โดยก าหนดตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน                    
จากผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ สั่งการไปยงัหัวหน้าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และไปยงัเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า การจัดองค์การของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด                              
กระทรวงวฒันธรรม แบ่งหน้าท่ีการปฏิบติังานไวต้ามโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยมีผูอ้  านวยการ                 
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ เป็นผูบ้ริหารสูงสุด สั่งการไปยงัหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และไปยงัเจา้หนา้ท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยยึดหลกัการท างานเป็นทีม และ
ร่วมกันปฏิบติังานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีได้ก าหนดไว ้ท าให้เจ้าหน้าท่ีประจ า         
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารสามารถท่ีจะปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี และเป็นไป 
ดว้ยความเรียบร้อย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 โครงสร้างการปฏิบติังาน มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้แก่ผูป้ฏิบติังานอย่างชดัเจน              
ตามหนา้ท่ี สัง่การโดยผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสมัพนัธ์ ไปยงัหวัหนา้ศูนยข์อ้มลูข่าวสารไปจนถึงเจา้หนา้ท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสาร (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 

ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสมัพนัธ์ (ขา้ราชการ) 

 

หวัหนา้ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม (ขา้ราชการ) 

เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

(ขา้ราชการ) 
 

เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

(พนกังานราชการ) 
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 3. ขั้นตอนการจัดคนเข้าท างาน  
      จากการศึกษาขั้นตอนการจดัคนเข้าท างาน พบว่า ปัจจุบันยงัไม่มีการวางแผน
อตัราก าลงัท่ีชดัเจน บุคลากรของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม มีจ านวน              
3 ต  าแหน่ง เป็นบุคลากรจาก กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
  3.1 หวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 1 ต  าแหน่ง 
โดยเป็นขา้ราชการ ของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
       3.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม จ านวน                        
2 ต  าแหน่ง โดยเป็นขา้ราชการ จ านวน 1 ต  าแหน่ง และพนกังานราชการ จ านวน 1 ต  าแหน่ง 

      3.1 เกณฑ์การคัดเลอืกบุคลากร 
          บุคลากรผูป้ฏิบติังาน คดัเลือกจากบุคลากรท่ีกลุ่มประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจาก          
ศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงว ัฒนธรรม  อยู่ ในความ รับผิดชอบของ                       
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ มีเกณฑ์ในการคดัเลือก คือ เป็นผูท่ี้ผา่นการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานรัฐ จากส านกังาน
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีให้ความรู้และจดัอบรมใน
เร่ืองขอ้มูลข่าวสารของราชการ สามารถจดัระบบขอ้มูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9ไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั มีทกัษะในการประสานงาน รวมทั้งมีใจรักในงานบริการ
และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

            3.2 การเข้ารับการอบรม  
        บุคลากรประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม               
เม่ือเขา้มาปฏิบติังานแล้ว ตอ้งเขา้รับการอบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานรัฐ จากทางส านกังานคณะกรรมการ
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร และมีทกัษะในการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารได้อย่างถูกตอ้ง  เป็นระบบและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยการฝึกอบรมก าหนดไว้
เป็นประจ า ทุกปี  ปีละ 1 ค ร้ัง เพื่อ เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความรู้  ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานรัฐ จดัอบรมโดย
ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
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    3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          บุคลากรประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารของส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม         
โดยต าแหน่งแลว้คือขา้ราชการและพนกังานราชการของส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จึงตอ้ง
มีการประเมินผล การปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ปีละ 2 คร้ัง (6 เดือนต่อ  1 คร้ัง) โดยผูอ้  านวยการ      
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาตามจริง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วดัผลใน
การเล่ือนเงินเดือน หรือหากผลการประเมินไม่ผ่าน ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ก็สามารถ
โยกยา้ยเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ไปอยูใ่นต าแหน่งอ่ืนได ้และคดัเลือกคนใหม่เขา้มาแทน  

 จากการสังเกต พบวา่ บุคลากรประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารมีจ านวน 3 คน ท าหนา้ท่ีใน
การให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ        
ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยยงัไม่มีการวางอตัราก าลงั
ท่ีชดัเจน จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม                 
ยงัไม่มีการวางแผนก าลงัคน บุคลากรผูป้ฏิบติังานปัจจุบนัมีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย หัวหน้า         
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารจ านวน 2 คน เป็นบุคลากร
จากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ โดยมีการคดัเลือกจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ เป็นผูผ้่านการทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจา้หน้าท่ี        
ในหน่วยงานรัฐ จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ได้อย่างครบถ้วนและ             
เป็นปัจจุบนั มีทกัษะในการประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้ ง มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและยิ้มแยม้แจ่มใสในการให้บริการแก่
ประชาชน  
  ทั้งน้ี โครงสร้างการปฏิบติังานดงักล่าว กล่าวได้ว่าบุคลากรท่ีมีอยู่ยงัไม่เพียงพอกบั                     
การปฏิบติังาน เน่ืองจากปริมาณงานท่ีมีมากแต่จ านวนคนท่ีปฏิบติังานมีน้อย จึงไม่เหมาะสมกนั                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 โครงสร้างท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารปัจจุบนัยงัไม่มีการวางแผนก าลงัคน การปฏิบติังานตอนน้ี          
มีจ านวน 3 คน บุคลากรดงักล่าวเป็นขา้ราชการและพนกังานราชการจากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ เพราะว่า            
กลุ่มประชาสัมพนัธ์เป็นผูดู้แลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยเป็นผูท่ี้        
ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                   
ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานรัฐ และมีทักษะทางด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร เพ่ือใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารกบัประชาชนได ้(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1, 2559) 
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 4. ขั้นตอนการส่ังการ  
      จากการศึกษาขั้ นตอนการสั่ งการ พบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด              
กระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ภายใตก้ารดูแลของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านกังานปลดั                 
กระทรวงว ัฒนธรรม อ านาจหน้าท่ีในการสั่งการโดยตรง จึงเป็นหน้าท่ีของผู ้อ  านวยการ             
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารและสั่งการ การด าเนินงานไปยงัหัวหน้าศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร ในรูปแบบสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) โดยมีวธีิการสั่งการ 2 วธีิ คือ 
      1. เร่ืองเร่งด่วน ใช้วิธีการสั่งการด้วยวาจา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร สามารถปฏิบติังานไดท้นัที เพราะการสั่งการดว้ยวาจา หมายถึงเร่ืองท่ีสั่งการมีความส าคญั
และเร่งด่วนมาก และมิใหเ้กิดความเสียหายต่อการปฏิบติัของราชการ  
     2. เร่ืองไม่เร่งด่วน ใช้วิธีการสั่งการดว้ยลายลกัษณ์อกัษร คือ หนงัสือทางราชการ             
สั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารปฏิบติังานตามท่ีสั่งการ เพราะการสั่งการดว้ยหนงัสือ
ทางราชการ หมายถึง เร่ืองท่ีสั่งการไม่เร่งรีบ ไม่ด่วน และถือเป็นเร่ืองท่ีด าเนินการตามปกติ  
      ทั้งน้ี การสั่งการในรูปแบบบนลงล่าง (Top-Down) ถือเป็นการสั่งการท่ีช่วยให ้          
การด าเนินเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเกิดความเขา้ใจและสามารถท่ี
จะปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมาย  

      จากการสังเกต พบวา่ การสั่งการในรูปแบบบนลงล่าง (Top-Down) จากผูอ้  านวยการ
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ไปยงัหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และไปยงัเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ส่งผลให้การด าเนินงานภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ย            
ความเรียบร้อย เน่ืองจากช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามค าสั่ง 

  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ การสั่งการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม ใชรู้ปแบบการสั่งการแบบบนลงล่าง (Top-Down) เพื่อลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนแก่เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานท่ีได้รับค าสั่งโดยตรงจากผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ในการด าเนินงานและ
สามารถปฏิบติัตามดว้ยความเขา้ใจและไม่สับสน 
  หากเป็นเร่ืองเร่งด่วนและตอ้งการให้ปฏิบติัทนัที ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ 
ก็จะสั่งการดว้ยวาจาไปยงัหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารแบบทนัที เม่ือหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารไดรั้บ
ค าสั่งมา ก็จะสั่งการต่อทนัทีมาท่ีเจา้หน้าท่ีประศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ปฏิบติังานตามค าสั่งท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองไม่เร่งด่วนจะเป็นการสั่งการด้วยลายลกัษณ์อกัษร คือหนังสือ
ราชการส่งมาท่ีหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โดยจะแจง้รายละเอียดในเร่ืองท่ีให้ปฏิบติัและสั่งการไว้
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อยา่งชดัเจน ส่งมาตามระบบและมีการลงรับเร่ืองไวอ้ย่างถูกตอ้งตามระบบสารบรรณของราชการ 
การสั่งการแบบน้ีหมายถึงเร่ืองท่ีสั่งการมีระยะเวลาให้ด าเนินการ เช่น ภายใน 1 สัปดาห์ ภายใน                
1 เดือน หรือภายในไตรมาส (3 เดือน) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว             
ไม่เร่งรีบและมีระยะเวลาก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ตามท่ีสั่งการไวใ้นหนงัสือราชการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 กระบวนการในเร่ืองการสัง่การของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เป็นการสั่งการโดยตรงจากตวัผมเอง
ใชรู้ปแบบบนลงล่าง (Top-Down) สัง่การไปยงัหวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จากนั้นก็สั่งการไปยงัเจา้หนา้ท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โดยสั่งการทั้งดว้ยวาจาในกรณีเป็นเร่ืองเร่งด่วน และสั่งการดว้ยลายลกัษณ์
อกัษรในกรณีท่ีไม่เร่งด่วน คือ หนงัสือราชการ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559)  
 
 5. ขั้นตอนการประสานงาน  
     จากการศึกษาในขั้นตอนการประสานงาน พบวา่ การประสานงานมาจาก 2 ส่วน คือ  
     5.1 หน่วยงานภายในส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

                 5.1.1  กลุ่มคลังและพัสดุ ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการส่งขอ้มูลข่าวสาร           
ท่ีได้ก าหนดไวต้ามมาตรา 9 มาไวใ้นแฟ้มขอ้มูลข่าวสารเพื่อเตรียมไวใ้ห้บริการขอ้มูลข่าวสาร               
แก่ประชาชน ประกอบดว้ย  

  1.  ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ ง
ความเห็นขดัแยง้ และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว ไดแ้ก่ บนัทึกคณะกรรมการ
จดัจ้างโดยวิธีพิเศษ ประกาศกระทรวงวฒันธรรม/ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ประกาศ              
ผูช้นะการประกวดราคา ขอบเขตของงาน และหนังสือตกลงจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบติั
ราชการ ณ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
  2. ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ ประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาจดัจา้งจดัจา้งในรอบเดือน 

                5.1.2  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดก้ าหนดไวต้ามมาตรา 9 มาไวใ้นแฟ้มขอ้มูลข่าวสารเพื่อเตรียมไวใ้ห้บริการขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ประกอบดว้ย  

 1. นโยบาย หรือ การตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
                               1.1 นโยบายของหน่วยงาน 
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                               1.2 นโยบายของผูบ้ริหารหน่วยงาน ได้แก่ นโยบายของรัฐมนตรี                     
ว่าการกระทรวงวฒันธรรม นโยบายของปลัดกระทรวงวฒันธรรม นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี 
 2. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลัง
ด าเนินการ ได้แก่ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี แผนงานของส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
โครงการของส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม งบประมาณประจ าปี แผนภูมิความเช่ือมโยง
รัฐบาลกบัโครงการส าคญัของกระทรวงวฒันธรรม แผนภูมิ/ผงั เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณ และแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ   

 5.1.3  กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ
ในการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีได้ก าหนดไวต้ามมาตรา 9 มาไวใ้นแฟ้มข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมไว้
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือ
ข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ค าสั่งแต่งตั้งขา้ราชการ และค าสั่งมอบหมายและอ านาจหนา้ท่ี 

                             5.1.4 กลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนยข์้อมูลข่าวสาร              
มีหน้าท่ีในการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ มาไวใ้นแฟ้มขอ้มูลข่าวสารเพื่อเตรียมไว้
ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน ประกอบดว้ย 

    1. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าท่ีของเอกชน ได้แก่ ขอ้มูลศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการตามพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิทธิรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร              
ของราชการ พ.ศ. 2540 คู่มือการขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
คู่มือในการขอตรวจข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม            
คู่มือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม และคู่มือการบริหารจดัการงานวฒันธรรมของภาคีเครือข่ายวฒันธรรม 
   2. ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรค 2  

          2.1 แผ่นพบัแนะน าการขอรับบริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั 
กระทรวงวฒันธรรม  

                                2.2 ส่ิ งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการของส านักงานปลัด        
กระทรวงวฒันธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 5.2 หน่วยงานภายนอกส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
  ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกส านักงานปลัด               
กระทรวงวฒันธรรม 1 หน่วยงาน คือ ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยประสานงาน 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น นโยบายจากรัฐบาลในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารของ
ภาครัฐ โครงการ อบรมขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ  เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทราบ 
แต่ไม่ตอ้งรวบรวมไวใ้หป้ระชาชน 

  จากการสังเกต พบว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่ในแฟ้มข้อมูลข่าวสาร ท่ีศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับมาจากหน่วยงานภายใน      
เพื่อน ามาเตรียมไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชน จดัเรียงตามแฟ้มขอ้มูลข่าวสาร ส่วนขอ้มูลจากหน่วยงาน
ภายนอกบางคร้ังก็ไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาใหบ้ริการแก่ประชาชน  

  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ การประสานงานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
      1.  หน่วยงานภายใน ได้แก่  
                   1.1 กลุ่มคลงัและพสัดุ เพื่อน าขอ้มูลข่าวสาร ในเร่ืองของการผลการพิจารณา
หรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชนฯ ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด              
อาทิ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ฯลฯ  
            1.2  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ในเร่ืองของนโยบาย แผนงานการด าเนินงานต่าง  ๆ  
                 1.3 กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมติคณะรัฐมนตรี 
                 1.4 กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองของคู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีฯ และส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรค 2 
       2. หน่วยงานภายนอก  
           โดยประสานงานกบั ส านกังานคณะกรรมขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวและการด าเนินงานต่าง ๆ จาก
ทางรัฐบาล และสามารถท่ีจะด าเนินงานไปได้อย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีมาจากส านักงาน
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่ในแฟ้มขอ้มูลข่าวสารของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                 
กระทรวงวฒันธรรม มาจากการประสานงานกบัหน่วยงานภายในส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย กลุ่มคลงัและพสัดุ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ  
และกลุ่มประชาสัมพนัธ์ และประสานกบัหน่วยงานภายนอกส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม คือ 
ส านกังานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 2, 2559) 
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      เรามีการประสานงานเพ่ือขอขอ้มูลข่าวสารมาไวใ้ห้บริการแก่ประชาชน โดยแบ่งหนา้ท่ี
กนัประสานงาน ขอ้มูลข่าวสารมาจาก 2 แหล่ง คือ หน่วยงานภายในส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมและ
หน่วยงานภายนอกส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 3, 2559) 

       การประสานงานมีทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร          
ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประสานงาน ก็จะถูกน ามาเรียงไวใ้นแฟ้มขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยขอ้มูลท่ีมา
จากหน่วยงานภายในมีไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชน ส่วนขอ้มลูจากภายนอกเป็นการแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 4, 2559) 
 
 6.  ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
      จากการศึกษาขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบติังานพบวา่ ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ก าหนดให้มีการรายงานทุก ๆ 3 เดือน รวม 4 คร้ังต่อปี              
โดยข้อมูลท่ีรายงานประกอบไปด้วย จ านวนผูม้าขอรับบริการ ประเภทของข้อมูลข่าวสารท่ี
ประชาชนเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด โดยในไตรมาสล่าสุด คือ ไตรมาสท่ี 2 ระหวา่งเดือนมกราคม-
มีนาคม 2559 พบวา่ ขอ้มูลท่ีประชาชนมาขอรับบริการเป็นประจ ามากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 คือ ขอ้มูลท่ี
เป็นเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ของกระทรวงวฒันธรรม   อันดับท่ี 2 คือ กฎหมายเก่ียวกับกระทรวง
วฒันธรรม อนัดบัท่ี 3 คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นโครงสร้างของกระทรวงวฒันธรรม  
      การรายงานผลการปฏิบติังาน มีการรายงานในรูปแบบของหนงัสือราชการไปยงั
หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม                
เพื่อเป็นการรายงานถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในแต่ละไตรมาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ  
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ต่อไป 

      จากการสังเกต พบว่า การรายงานผลการปฏิบติังาน มีการด าเนินงานในรูปแบบ
บนัทึกขอ้ความทางราชการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อรายงานผลการปฏิบติังานในรายไตรมาสให้
หวัหนา้ส่วนราชการไดท้ราบเป็นประจ า 

      จากการสัมภาษณ์ พบว่า การรายงานผลการปฏิบติังานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม พบว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาส               
(ทุก 3 เดือน) รวม 4 คร้ังต่อปี คือ เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม (ไตรมาสท่ี 1) เดือนมกราคม-           
เดือนมีนาคม (ไตรมาสท่ี 2) เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน (ไตรมาสท่ี 3) และเดือนกรกฎาคม-            
เดือนกนัยายน (ไตรมาสท่ี 4) โดยรายงานผลการด าเนินงานไปยงัหวัหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของบนัทึกข้อความของทางราชการ ให้ได้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาประชุม ปรึกษาหารือ แกปั้ญหาและน ามาซ่ึงการพฒันา
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ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

   ระบบการรายงานผลการปฏิบติังานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จะรายงานเป็นรายไตรมาส 
คือ 3 เดือนคร้ัง รวม 1 ปี รายงานทั้งหมด 4 คร้ัง จดัท าในรูปแบบของหนงัสือราชการ ท่ีจะรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาใหห้วัหนา้ส่วนราชการไดท้ราบ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 2, 2559) 

   ขอ้มูลท่ีน ามารายงานผลการปฏิบติังาน จะเป็นในส่วนของสรุปการด าเนินงานในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงจ านวน  
ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการว่าในแต่ละไตรมาสมีความเคล่ือนไหวจากผูท่ี้มาใช้บริการอย่างไรบ้าง                                
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 3, 2559)          

   เรามีกระบวนการด าเนินงานด าเนินงาน ในการรายงานผลการปฏิบติังานเป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง แบบราย 3 เดือน ในรูปแบบบนัทึกขอ้ความ เพ่ือรายงานความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานของ
ผูม้าใชบ้ริการท่ีศูนยข์อ้มลูข่าวสาร (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 4, 2559)  
                          
  7. ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  
     จากการศึกษาขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่า งบประมาณของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ท่ีไดรั้บในแต่ละปีเป็นงบประมาณ จากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด าเนินงานภายใต้การดูแลของกลุ่มประชาสัมพนัธ์จากแผนงาน              
การด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ งบประมาณไดรั้บการจดัสรรเพียงปีละ 5,000 บาท ในการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ แผ่นพบั ป้ายต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด           
กระทรวงวฒันธรรม 

  จากการสังเกต พบวา่ การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุนจากทางหน่วยงานตน้สังกดั           
ยงัขาดซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ และองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

   จากการสัมภาษณ์ พบว่า  ปัจจุบนัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่มีงบประมาณในการ
ด า เนินงานเป็นของศูนย์ฯเอง เ น่ืองจากโครงสร้างของหน่วยงานอยู่ภายใต้การดูแลของ                     
กลุ่มประชาสัมพันธ์ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานปัจจุบัน ได้รับปีละ 5,000 บาท ต่อปี         
เพื่อน ามาใชด้ าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร อาทิ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แผน่พบั ฯลฯ              
งบดงักล่าวถือเป็นวงเงินท่ีน้อยมาก เม่ือเทียบกบัภารกิจในการด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
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ส่งผลให้การบริหารจัดการยงัขาดความคล่องตัวและไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว ้            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

  ปัจจุบนัทางศูนยข์้อมูลข่าวสาร ได้รับงบประมาณจากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ในวงเงิน                 
5,000 บาท ต่อปี  เพราะยงัไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง จึงไม่สามารถน ามาบริหารจดัการไดอ้ย่างทัว่ถึง
และบางอยา่งอาจไม่เพียงพอกบัการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสารใหมี้ประสิทธิภาพได ้            
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 
                          
ส่วนที่  2   ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด                        
กระทรวงวัฒนธรรม 

  จากการศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
จากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั พบปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม และผลการศึกษาสามารถ
อธิบายได ้ดงัน้ี  

  1. งบประมาณไม่เพยีงพอ 
        จากการศึกษาเอกสารแผนงานของศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

วฒันธรรม พบวา่ งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสารในแต่ละปี 
ได้รับในวงเงิน 5,000 บาท เพื่อน ามาใช้ในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แผ่นพบั ป้ายต่าง ๆ ภายใน            
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แต่งบประมาณดงักล่าวยงัไม่เพียงพอในการน ามาช่วยพฒันาการด าเนินงานของ
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารใหมี้ประสิทธิภาพได ้ 

       เน่ืองดว้ยภารกิจหลกัของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
คือ สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารของกระทรวงวฒันธรรม ส าหรับไวใ้ห้บริการแก่
ประชาชน จึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มี                
ความสะดวกสบาย เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความทนัสมยั ส าหรับเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสาร               
แก่ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อราชการ  

   การได้รับงบประมาณในวงเงินท่ีน้อยมากและจ ากดั จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค
ส าคญั ท่ีมาจากภายนอก เพราะส่งผลกระทบให้การบริหารจดัการของศูนยข์อ้มูลข่าวสารในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเกิดติดขดัและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ามแผนงาน ไดแ้ก่ 
  1. ปรับปรุงสถานท่ีตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมให้มี
พื้นท่ีอยา่งเหมาะสมในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  
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  2. จดัท าป้ายบอกสถานท่ีตั้ งศูนย์ขอ้มูลข่าวสารให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อ
ประชาชนในการเขา้มาใชบ้ริการ   
    3. มีอุปกรณ์ วสัดุ ของส านกังานท่ีมีความพร้อมและสมบูรณ์ในการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และส าหรับให้บริการแก่ประชาชน ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์                 
โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ 
    4. ปรับปรุงพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลข่าวสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชดัเจน 
และง่ายต่อการคน้หา 
    5. จดัท ามุมเคร่ืองด่ืม มุมพกัผอ่นไวส้ าหรับใหบ้ริการแก่ประชาชน  

  จากการสังเกต พบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีพื้นท่ีท่ีน้อยมาก ไม่เพียงพอและ             
ไม่สะดวกต่อการให้บริการ และยงัขาดอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการคน้ควา้ เช่น                         
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

    จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตามแผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ไดก้ าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้มีความพร้อมอยา่งสมบูรณ์ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนไว ้แต่ยงัไม่สามารถด าเนินงานได้จริง เน่ืองจากยงัขาด
งบประมาณท่ีเพียงพอในการน ามาบริหารจดัการเร่ืองต่าง ๆ ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จึงเป็นปัญหา
และอุปสรรคท่ีส่งผลระยะยาวใหศู้นยข์อ้มูลข่าวสาร ไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้ 
   เน่ืองจากทางศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  ยงัไม่มีงบประมาณเอง ปัจจุบนัโครงสร้างองคก์าร                 
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มประชาสัมพันธ์ งบประมาณในการด าเนินงานจึงมาจาก
งบประมาณของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ โดยได้รับงบประมาณเพียง 5,000 บาท ในทางปฏิบติัจริง 
งบประมาณดงักล่าวไม่สามารถน ามาใช้พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารในเร่ืองต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพได ้
เพราะเป็นงบประมาณท่ีนอ้ยมาก และไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

    ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก็คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด า เนินงาน                        
โดยงบประมาณข้ึนอยู่กับกลุ่มประชาสัมพันธ์ ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                       
การจดัสรรงบประมาณจึงมาจากงบประมาณเพียงเลก็นอ้ยจากการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ จึงไม่สามารถท่ีจะ
พัฒนาเ ร่ืองต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี                                         
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 

  ไม่ รู้ว่าสถานท่ีตั้ งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                        
อยูท่ี่ชั้นไหน เพราะไม่มีป้ายบอกสถานท่ีตั้ง จึงตอ้งเสียเวลาในการถามจากผูอ่ื้น (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 5, 2559) 
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  พ้ืนท่ีภายใน ถือว่าคบัแคบและไม่สะดวกสบาย ขอ้มูลข่าวสารก็ถูกจดัเรียงไวใ้นท่ีเลก็ ๆ                      
ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับคน้ควา้หาขอ้มลูในเร่ืองท่ีตอ้งการ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 6, 2559)       

  หากว่าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มีมุมส าหรับไวบ้ริการเคร่ืองด่ืม ขนม ก็จะเป็นเร่ืองท่ีดีมาก                   
เพราะจะท าใหส้ถานท่ีราชการ น่าเขา้มามากยิ่งข้ึน (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 7, 2559) 

  ควรจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับไวใ้ห้ประชาชนไดเ้ขา้มาสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารของ
กระทรวงวฒันธรรม เพ่ือท่ีจะไดค้น้ควา้หาขอ้มลูไดง่้ายยิ่งข้ึน (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 8, 2559) 

  ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ้ืนท่ีไม่สวยงามและไม่น่าสนใจและไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับ 
พกัผอ่นเลย (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 9, 2559) 

  อยากใหเ้พ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวก และปรับปรุงพ้ืนท่ีภายใน (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 10, 2559) 
 

  2.  แผนงานเป็นแผนระยะส้ัน  
   จากการศึกษาเอกสาร พบว่า แผนงานท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะ 1 ปี ท่ีเรียกว่า (Action Plan) ยงัเป็น
แผนงานท่ียงัไม่ชัดเจน เน่ืองจากเป็นแผนงานระยะสั้ น จึงท าให้แผนงานเป็นแบบหลวม ๆ                
โดยก าหนดไวเ้พียงรายละเอียดกวา้ง ๆ ท่ีจะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น แต่ยงัไม่ไดร้ะบุเร่ือง     
กลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานท่ีชดัเจน ดงันั้น  จึงไม่สามารถก าหนดทิศทางการปฏิบติังานให้แก่
บุคลากรผูป้ฏิบติังานได ้ 

    จากการสังเกต พบวา่ แผนงานท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั          
กระทรวงวฒันธรรม ยงัขาดรายละเอียดท่ีจะบอกถึงวิธีการด าเนินงานให้แผนงานดงักล่าวสามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเห็นผลไดจ้ริง  

  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ แผนงานระยะ 1 ปี ท่ีเรียกวา่ (Action Plan) เป็นแผนระยะสั้น
เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมนั้น ในทาง
ปฏิบติัจริงไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากยงัขาดรายละเอียดท่ีชดัเจนท่ีจะบอกทิศ
ทางการด าเนินงานให้สามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างเห็นผล อาทิ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน                  
และท่ีส าคญั คือขาดงบประมาณในการด าเนินงาน จึงท าใหแ้ผนงานดงักล่าวไม่สามารถน ามาพฒันา      
การด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

  ในการปฏิบัติงานจริงตามแผนงานท่ีผ่านมา ยงัไม่สามารถพฒันาศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร                   
ไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากการวางแผนงานยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองของกลยุทธ์ท่ีจะมาเป็นตวัช่วยพฒันา    
ศูนยข์อ้มลูข่าวสารใหมี้ความสมบูรณ์ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 
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  3.  บุคลากรไม่เพยีงพอกบัการปฏิบัติงาน 
   จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ปัจจุบนัโครงสร้างการปฏิบติังาน มีบุคลากรจ านวน       

3 คน ประกอบดว้ย หวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 1 คน 
และเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จ านวน 2 คน โดยถือวา่เป็นโครงสร้างท่ีเล็กมาก เม่ือเทียบ
กบัภารกิจหน้าท่ีของศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่  จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การด าเนินงาน
ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เห็นผลอย่างชัดเจน เพราะมีบุคลากรน้อย               
ไม่รองรับกับภาระงานท่ีมีอยู่จริง การด าเนินงานจึงเป็นไปอย่างสวนทางกันและไม่เหมาะสม                   
เพราะความเป็นจริงแลว้ดว้ยภารกิจหนา้ท่ีมาก ก็จะตอ้งมีบุคลากรปฏิบติังานเพียงพอและเหมาะสมกบั            
การปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั  

   จากการสังเกต พบว่า บุคลากรภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มีเพียง 3 คน ซ่ึงเป็น
จ านวนบุคลากรท่ีนอ้ยมาก และไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังานจริงท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ การท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารขาดการวางแผนเร่ืองอตัราก าลงั               
จึงส่งผลกระทบใหก้ารด าเนินงานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เป็นไปอยา่งยากล าบาก เน่ืองจากบุคลากรท่ี
จะมาท าหน้าท่ีไม่เพียงพอกบัภาระงานท่ีมีอยูจ่ริง กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การพฒันา
งานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งล่าชา้ และไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

  บุคลากรประจ าศูนยข์อ้มลูข่าวสาร ปัจจุบนัมีเพียง 3 คน ซ่ึงไม่เพียงพอกบัการปฏิบติังาน
จริงท่ีศูนยข์้อมูลข่าวสาร เพราะ เรามีภารกิจและหน้าท่ีท่ีตอ้งด าเนินการอีกมากมาย ส่งผลให้ปัจจุบัน                   
ศูนยข์อ้มลูข่าวสารยงัไม่มีการพฒันาไปมากกวา่เดิม (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559) 
 

  4.   บุคลากรขาดทกัษะความรู้เฉพาะในการปฏิบัติงาน  
       จากการศึกษาเอกสาร พบว่า บุคลากรประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด              
กระทรวงวฒันธรรมท่ีปฏิบติังานอยู่ปัจจุบนั จ  านวน 3 คน ยงัไม่สามารถปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงตามภารกิจหนา้ท่ี เน่ืองจากบุคลากรดงักล่าวขาดซ่ึงความรู้ความเขา้ใจ            
ในการปฏิบติังาน ในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ท่ีถือเป็นหลกัใหญ่ในการปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความตอ้งการของประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อขอรับบริการขอ้มูลข่าวสาร  
  ความรู้ท่ีส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ท่ีตอ้งมีไวใ้ห้บริการแก่
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ประชาชน การจดัระบบขอ้มูลข่าวสารใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั                             
การปฏิบติังาน 

   จากการสังเกต พบว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดเรียงไว้ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                    
ยงักระจดักระจายและไม่เป็นหมวดหมู่ เน่ืองมาจากเจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้               
ความเขา้ใจในการปฏิบติังานทางดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 

   จากการสัมภาษณ์  พบว่า บุคลากรท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมูลข่ าวสาร                   
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ยงัไม่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ                  
การขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานทางด้านขอ้มูลข่าวสารของราชการ จึงไม่สามารถ
จดัการกระบวนการทางดา้นขอ้มูลข่าวสารให้เป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ท าใหป้ระชาชนไม่สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

  ขอ้มูลข่าวสารท่ีเรียงไวใ้นศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัของขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ เน่ืองจากยงัไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กระจดักระจาย และไม่ตรงตามหมวดหมู่ท่ีก าหนดไว ้ 
ท าใหป้ระชาชนคน้ควา้ไดย้ากและเสียเวลา เป็นเพราะว่า เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีปฏิบติังานอยู ่           
ยงัขาดทกัษะความรู้เฉพาะในการปฏิบติังาน (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, 2559)  

   ขอ้มูลข่าวสารค้นหายากและไม่เรียงตามหมวดหมู่ จึงไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามท่ี
ตอ้งการ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 11, 2559) 

  เม่ือเขา้มาใชบ้ริการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ไม่รู้ว่าจะเร่ิมจากตรงไหนก่อน เน่ืองจากขอ้มูล
ข่าวสารยงักระจดักระจายและไม่เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 12, 2559)                              

   ขอ้มูลท่ีต้องการบางเร่ืองก็สลบักันอยู่คนละแฟ้ม ท าให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล              
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 13, 2559)    

   ขอ้มูลข่าวสารยงัไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บางเร่ืองก็ปะปนกนัจนหาไม่เจอ (ผูใ้หข้อ้มูล
คนท่ี 14, 2559)    
 

  5.  ความล่าช้าในการส่งข้อมูล 
       จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีมีไวใ้นแฟ้มท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ส าหรับให้บริการแก่ประชาชน มาจากการประสานงานกับหน่วยงานภายในส านักงานปลัด               
กระทรวงวฒันธรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 



48 

 

ประกอบด้วย กลุ่มคลังและพสัดุ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและประสาน
ราชการ และกลุ่มประชาสัมพนัธ์  

   จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ หน่วยงานภายในยงัไม่ใหค้วามร่วมมือในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารมาให้ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่  
มีนอ้ย ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน  

    จากการสังเกต พบวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูภ่ายในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มีจ านวนนอ้ย 
บางขอ้มูลยงัเป็นขอ้มูลเดิม และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนั  

  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ศูนยข์้อมูลข่าวสารมีการประสานงานไปยงัหน่วยงาน
ภายในส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เพื่อขอขอ้มูลข่าวสารมาจดัเรียงไวภ้ายในศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร เป็นประจ าทุกเดือน แต่ย ังไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากหน่วยงาน ประกอบด้วย              
กลุ่มคลังและพสัดุ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ และ                         
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ แต่ผลการปฏิบติังานยงัไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ      
ยงัไม่ได้รับอย่างต่อเน่ืองจากหน่วยงานดงักล่าว มีผลให้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบนัตามหลกัเกณฑข์องขอ้มูลข่าวสารท่ีก าหนดไว ้และประชาชนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการก็ไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

   จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่สามารถจดัเรียงขอ้มูลข่าวสารไว้
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองในการส่งข้อมูล            
ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน ข้อมูลข่าวสารจึงมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกเร่ืองส าหรับประชาชน                
(ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 2, 2559) 

  เรามีการประสานงานไปยงัหน่วยงานภายในอย่างต่อเน่ือง แต่กลบัไดข้อ้มูลข่าวสารท่ี
ล่าชา้ จึงท าใหข้อ้มลูไม่เป็นปัจจุบนั (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 3, 2559) 

  ปัญหาท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารไม่ทนัสมยัและมีจ านวนน้อยก็เน่ืองจากการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีล่าชา้จากหน่วยงานภายใน (ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 4, 2559) 
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บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง  “การบริหารจดัการศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด            
กระทรวงวฒันธรรม ผลการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ส่วนที ่1 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 จากการศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
พบวา่  มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจดัการ POSDCoRB ทั้ง 7 ขั้นตอน โดยในแต่ละ
ขั้นตอนมีกระบวนการบริหารจดัการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. ขั้นตอนการวางแผน  
     จากการศึกษาในขั้ นตอนการวางแผนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด                
กระทรวงวฒันธรรม พบว่า แผนก าหนดเป็นระยะ 1 ปี เรียกว่า แผนปฏิบติัการ (Action Plan)             
ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เกิดจากการประชุมร่วมกนัระหว่าง
ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์และเจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เพื่อวางแผนการพฒันา
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้
  
 2. ขั้นตอนการจัดองค์การ  
     จากการศึกษา ในขั้นตอนการจดัองค์การของศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด                              
กระทรวงวฒันธรรม พบว่า โครงสร้างการด าเนินงานมีภารกิจหน้าท่ีในการเป็นสถานท่ีส าหรับ
ให้บริการทางดา้นขอ้มูลข่าวสารราชการของกระทรวงวฒันธรรม ไปยงัประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ
ขอรับขอ้มูลข่าวสาร โดยมีการด าเนินงานสั่งการจากผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ไปยงัหวัหนา้                    
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และต่อไปยงัเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร หลกัการท างานยดึหลกัเป็นทีม  
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 3. ขั้นตอนการจัดคนเข้าท างาน  
     จากการศึกษาในขั้นตอนการจดัคนเขา้ท างานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั               
กระทรวงวฒันธรรม พบว่า  เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานมีจ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรของ                       
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ขา้ราชการ) จ  านวน 1 คน และ
เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จ านวน 2 คน (ขา้ราชการ 1 คน และพนกังานราชการ 1 คน) 
โดยยงัไม่มีการวางแผนอตัราก าลงัท่ีชดัเจน  
     บุคลากรท่ีจะมาปฏิบติังานจะตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานรัฐ ซ่ึงจะเป็น                     
การรองรับความสามารถในการจดัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้มี                
ความครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งทกัษะการประสานงาน และรักในงานบริการ บุคลากร
ดงักล่าวตอ้งเขา้รับการอบรมขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ให้มากข้ึน
และสามารถน ามาปฏิบติังานให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกตอ้ง โดยต้องมีการประเมินผล         
การปฏิบติังานเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงมีผลต่อการเล่ือนเงินเดือนตลอดจนโยกยา้ยหน้าท่ี           
การปฏิบติังานดว้ย 
 
 4. ขั้นตอนการส่ังการ  
     จากการศึกษาในขั้นตอนการสั่งการของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม พบว่า ใช้รูปแบบการสั่งการแบบบนลงล่าง (Top-Down) สั่งการโดยตรงจากผูบ้งัคบับญัชา                 
คือ ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ไปยงัหัวหน้าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และไปยงัเจา้หน้าท่ีประจ า
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มี 2 วิธีคือ เร่ืองเร่งด่วน สั่งการด้วยวาจา หากเป็นเร่ืองท่ีไม่เร่งด่วน สั่งการ             
ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ในรูปแบบของหนังสือราชการ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
เขา้ใจอยา่งชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 5. ขั้นตอนการประสานงาน   
      จากการศึกษาในขั้นตอนการประสานงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                  
กระทรวงวฒันธรรม พบวา่ มีการประสานงาน 2 ส่วน คือ 

      1. หน่วยงานภายในส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ประกอบดว้ย กลุ่มคลงัและ
พัส ดุ ส านักนโยบายและยุ ทธศาสต ร์  ก ลุ่ มอ า น ว ยก า รและป ระส านร า ชก า ร  แ ล ะ                              
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ เพื่อน าขอ้มูลข่าวสารในส่วนท่ีก าหนดไว ้มาไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชน 
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 2. หน่วยงานภายนอกส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยประสานงานกบั
ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อประสานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ทางดา้นขอ้มูลข่าวสารของราชการจากรัฐบาล มาแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทราบและน าไปเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

 
 6. ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
     จากการศึกษาในขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม พบว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาส               
(ทุก 3 เดือน) รวม 4 คร้ังต่อปี คือ เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม (ไตรมาสท่ี 1) เดือนมกราคม-              
เดือนมีนาคม (ไตรมาสท่ี 2) เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน (ไตรมาสท่ี 3) และเดือนกรกฎาคม-          
เดือนกนัยายน (ไตรมาสท่ี 4)โดยรายงานผลการด าเนินงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ             
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ในรูปแบบของหนังสือราชการ ให้ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาประชุม ปรึกษาหารือ แกปั้ญหาและน ามาซ่ึงการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 7.  ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  
 จากการศึกษาในขั้นตอนการบริหารงบประมาณของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั              
กระทรวงวฒันธรรม พบว่า ใช้งบประมาณจากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแล               
ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนปีละ 5,000 บาท ซ่ึงถือเป็นงบประมาณท่ี          
นอ้ยมาก เพื่อใชใ้นการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แผน่พบั ป้ายต่าง ๆ ภายในศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  
 
 ส่วนที่ 2  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร                   
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

       1. งบประมาณไม่เพยีงพอ 
           จากการศึกษา พบว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการบริหารจัดการ            

ศูนย์ข้อมู ลข่ า วสารในแ ต่ละปี  ได้ รับในวง เ งิน  5,000 บ าท  โดย เ ป็นงบประมาณของ                      
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดูแลศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ซ่ึงงบประมาณดงักล่าวไม่เพียงพอใน
การน ามาช่วยพฒันาการด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ด ้
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ในเร่ืองของการปรับปรุงสถานท่ีตั้ง ศูนยข์อ้มูล เร่ืองวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ รวมทั้งจดัท ามุมเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการแก่ประชาชนและมุมพกัผอ่นส าหรับประชาชน 

 
   2.  แผนงานเป็นแผนระยะส้ัน 
  จากการศึกษา  พบวา่ แผนงานท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                   

กระทรวงวฒันธรรม ท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะ 1 ปี ท่ีเรียกว่า (Action Plan) ซ่ึงเป็นแผนระยะสั้ น               
จึงท าให้แผนงานยงัไม่ชัดเจน เป็นแบบหลวม ๆ โดยก าหนดไวเ้พียงรายละเอียดกวา้ง ๆ ท่ีจะ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น แต่ยงัไม่ได้ระบุเร่ืองกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
ดงันั้น จึงไม่สามารถก าหนดทิศทางการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรผูป้ฏิบติังานได ้ 

 
  3. บุคลากรไม่เพยีงพอกบัการปฏิบัติงาน 
      จากการศึกษา พบว่า โครงสร้างการปฏิบติังาน มีบุคลากรจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

หวัหนา้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีประจ า
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จ านวน 2 คน โดยถือวา่เป็นโครงสร้างท่ีเล็กมาก เม่ือเทียบกบัภารกิจหนา้ท่ีของ
ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่  จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การด าเนินงานภายในศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร เป็นไปอยา่งล่าชา้และไม่เห็นผลอย่างชดัเจน เพราะมีบุคลากรนอ้ยไม่รองรับกบัภาระงาน     
ท่ีมีอยูจ่ริง การด าเนินงานจึงเป็นไปอยา่งสวนทางกนัและไม่เหมาะสม เพราะความเป็นจริงแลว้ดว้ย
ภารกิจหนา้ท่ีมาก ก็จะตอ้งมีบุคลากรปฏิบติังานเพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั  

 
  4. บุคลากรขาดทกัษะความรู้เฉพาะในการปฏิบัติงาน 

     จากการศึกษา พบว่า บุคลากรประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรมท่ีปฏิบติังานอยูปั่จจุบนั จ  านวน 3 คน ยงัไม่สามารถปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง
ถูกต้องและตรงตามภารกิจหน้าท่ี เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าวขาดซ่ึงความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังาน ในเร่ืองข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ              
พ.ศ. 2540 ท่ีถือเป็นหลกัใหญ่ในการปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และตรงตาม ความตอ้งการของประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อขอรับบริการขอ้มูลข่าวสาร  
   ความรู้ท่ีส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 ท่ีตอ้งมีไวใ้ห้บริการแก่
ประชาชน การจดัระบบขอ้มูลข่าวสารใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั                             
การปฏิบติังาน 
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  5. ความล่าช้าในการส่งข้อมูล 
      จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีมีไวใ้นแฟ้มท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับ

ให้บริการแก่ประชาชน มาจากการประสานงานกับหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยส่งขอ้มูลข่าวสารมาให้ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย 
กลุ่มคลังและพสัดุ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ และ        
กลุ่มประชาสัมพนัธ์  

      จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ หน่วยงานภายในยงัไม่ให้ความร่วมมือในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารมาให้ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่              
มีนอ้ย ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด        
กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงพบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารถูกจัดตั้ งข้ึนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด            
กระทรวงวฒันธรรม เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการไดด้ว้ยตนเอง จดัข้ึนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้มูลประวติัของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการของประชาชนตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงนบัวา่เป็นประโยชน์ในการรับรู้ถึงภารกิจ 
อ านาจหนา้ท่ี ดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรม เพื่อให้ประชาชนไดรั้บรู้ 
เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการ
อนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชาติสืบไป โดยพบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม มีการบริหารจดัการตามกระบวนการบริหารจดัการ POSDCoRB ซ่ึงเป็น
กระบวนการส าคญัในการใชบ้ริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ดงัน้ี 

  ขั้นตอนการวางแผน แผนงานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ก าหนดเป็นแผนระยะสั้น 1 ปี 
เรียกวา่ แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เน่ืองจากการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารบ่อย                    
ตามกิจกรรมและโครงการท่ีเกิดข้ึนของส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จึงท าให้แผนงานเป็น
แบบระยะสั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและสามารถปรับเปล่ียนขอ้มูลภายในแผนไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และส่งผลดีต่อการด าเนินงานภายในองค์การตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า 



54 

 

แผนงานดงักล่าวมีความเหมาะสมกบับริบทแวดลอ้มของศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีสามารถปรับเปล่ียน
ได้ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุตรี จารุโรจน์ และคณะ (2549) ท่ีไดก้ล่าวว่า     
การวางแผน เป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยจุดเร่ิมต้นของของ
ความส าเร็จท่ีดีของธุรกิจ คือการวางแผนท่ีเหมาะสม  ยดืหยุน่ได ้และมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการจดัองค์การ ภารกิจของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม คือเป็นสถานท่ีในการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารของราชการและให้บริการขอ้มูลข่าวสาร
ราชการแก่ประชาชน โครงการการปฏิบติังาน มีผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์เป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
มีอ านาจในการสั่งการมายงัหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสั่งการต่อมายงัเจ้าหน้าท่ีประจ า              
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจต่องานท่ีปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์การ 
สอดคล้องแนวคิดของบุตรี จารุโรจน์  และคณะ (2549) ท่ีได้กล่าวว่า  การจัดองค์การ คือ                       
การพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งการท าและผูท่ี้จะท า เพราะการจดัองค์การท่ีดีสามารถช่วยให้งานประสบ
ผลส าเร็จ โดยมีการแบ่งงานออกเป็นแผนก การจดัแผนกและการมอบอ านาจหน้าท่ี ซ่ึงเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีจะช่วยสร้างความชัดเจนให้ผูบ้ริหารและพนักงานในรายละเอียดของงานท่ีปฏิบติัอย่าง
ชดัเจน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การจดัองคก์ารดงักล่าวถือวา่เป็นประโยชน์และส่งผลดีกบัศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรมอย่างมาก ท่ีจะสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน              
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อการบริการขอ้มูลข่าวสารต่อประชาชน               
ในวงกวา้ง 

   ขั้นตอนการจดัคนเขา้ท างาน พบว่า มีบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร          
เป็นขา้ราชการ จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร จ านวน 2 คน เป็นขา้ราชการ     
1 คน และพนกังานราชการ 1 คน โดยเป็นบุคลากรของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ บุคลาการผูป้ฏิบติังาน
ดงักล่าวตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 เน่ืองจากตอ้งน ามาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนท่ีมาใช้บริการ และผูป้ฏิบติังานตอ้งมีประเมินผลการปฏิบติังาน เน่ืองจากมีผลต่อ       
การเล่ือนเงินเดือน ตลอดจนการสับเปล่ียนโยกยา้ยการปฏิบติังาน สอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารจดัการ POSDCoRB ตามแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and 
Lyndal Urwick) เก่ียวกบัการบริหาร ในขอ้ของ การจดัคนเขา้ท างาน ว่าเป็นกระบวนการในการ
วางแผนก าลังคน การคัดเลือกบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือน
ต าแหน่ง โยกย้าย หรือให้พ้นจากการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้             
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ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ กระบวนการจดัคนเขา้ท างานถือวา่มี ความชดัเจนตามขั้นตอนซ่ึงเหมาะสมกบั           
การบริหารจดัการของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  

  ขั้ น ตอนกา รสั่ ง ก า ร  พบว่ า  มี ก า รสั่ ง ก า รแบบบนลง ล่ า ง  (Top-Down)                      
โดยผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ สั่งการไปยงัหวัหน้าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และไปยงัเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามล าดบั มีการสั่งการ 2 วิธี คือ ดว้ยวาจา ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
และดว้ยลายลกัษณ์อกัษรโดยท าเป็นหนงัสือราชการ ในกรณีท่ีเร่ืองไม่เร่งด่วนและมีระยะเวลาให้
สามารถท่ีจะด าเนินงานได้ เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบติังานได้อย่าง
ถูกตอ้งตามการสั่งการ สอดคล้องกับแนวคิดของบุตรี จารุโรจน์ และคณะ (2549) ท่ีได้กล่าวว่า            
การสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลของผูบ้ริหารเพื่อจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตาม โดยผูบ้ริหารตอ้ง
แสดงบทบาทอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิผล ดงันั้น ผูว้ิจยั เห็นว่า การสั่งการแบบบนลงล่าง (Top-Down) เป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เพราะเป็นการสั่งการตามล าดบัขั้น ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่สับสน
และเกิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  
  ขั้นตอนการประสานงาน มาจาก 2 ส่วน คือ 1. การประสานงานภายในส านกังานปลดั                 
กระทรวงวฒันธรรม ไดแ้ก่ กลุ่มคลงัและพสัดุ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและ
ประสานราชการ และกลุ่มประชาสัมพนัธ์ เพื่อขอความร่วมมือในการจดัส่งขอ้มูลข่าวสารให้กบั                         
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร น ามาไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชน 2. การประสานงานภายนอก เป็นการประสานงานไป
ยงัส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดจนความเคล่ือนไหวเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีจะ
น ามาเป็นแนวทางปฏิบติัให้เกิดการพฒันางานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร สอดคล้องกบักระบวนการ
บริหารจดัการ POSDCoRB ตามแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and                                
Lyndal Urwick)  ท่ีไดเ้สนอหลกัเก่ียวกบัการบริหาร ในขอ้การประสานงานวา่ เป็นการประสานกบั
หน่วยงานย่อยภายในองค์การ ให้ท างานสอดคลอ้งกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ผูว้ิจยั
เห็นว่าการประสานงานจากทั้ง 2 ส่วน เป็นเร่ืองท่ีดี เพราะจะช่วยให้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร มีขอ้มูล
ข่าวสารท่ีครบถว้นและเป็นประโยชน์กบัประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
  ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ านวน 4 คร้ัง ต่อปี เป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) คือ เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม เดือนเมษายน-          
เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม-เดือนกนัยายน และเดือนตุลาคม-เดือนธนัวาคม ในรูปแบบหนงัสือ
ราชการ ไปยงัหวัหนา้ส่วนราชการท่ีดูแลศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ไดรั้บทราบถึงผลการด าเนินงานใน
เร่ืองของจ านวนผู ้มาใช้บริการท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา                       
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การด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนสอดคลอ้งกบักระบวนการบริหาร
จดัการ POSDCoRB ตามแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal 
Urwick) ท่ีไดเ้สนอหลกัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ในขอ้การรายงานผลการปฏิบติังานวา่ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ                        
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการท างาน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า 
การรายงานผลการปฏิบติังานเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัต่อองค์การมาก เพราะจะท าให้ทราบถึง                
การด าเนินงานท่ีผา่นมา และสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไป  
  ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบวา่ ปัจจุบนัศูนยข์อ้มูลข่าวสารไดรั้บงบประมาณ    
ปีละ 5,000 บาท จากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เพื่อใช้
ในการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ แผ่นพบั  ป้ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารจัดการ POSDCoRB ตามแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค                  
(Luther Gulick and Lyndal Urwick)  ท่ีได้เสนอหลักท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ในข้อการบริหาร
งบประมาณวา่ เป็นหนา้ท่ีในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัองคก์าร โดยให้มีงบประมาณท่ีเหมาะสม
และเพียงพอในการท างาน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่างบประมาณดงักล่าวยงัเป็นงบประมาณท่ีน้อยมาก 
โดยในอนาคตควรมีการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากน้ี การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม ยงัพบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ดงัน้ี  
  งบประมาณไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรในการบริหาร
จดัการ ได้รับเพียง 5,000 บาทต่อปี ถือเป็นงบประมาณท่ีน้อยมาก และไม่เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เพราะไม่สามารถน ามาพฒันาในเร่ืองต่าง ๆ ได ้เช่น ปรับปรุง
สถานท่ีให้มีความสวยงาม  จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ส านักงานให้มีความทันสมัย อาทิ โต๊ะ เก้าอ้ี                
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จดัท ามุมเคร่ืองด่ืม /มุมพกัผ่อนไวใ้ห้บริการแก่ประชาชน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมงคล  ใบแสง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารกระบวนการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ขาดงบประมาณ
สนับสนุน งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงพฒันา ดังนั้ น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการจดัท า
โครงสร้างการด าเนินงานของ  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้ชดัเจน โดยแยกออกจากกลุ่มประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อสามารถท่ีจะของบประมาณมาใชใ้นการบริหารจดัการได ้

  อีกปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงวฒันธรรม คือ แผนงานเป็นแผนระยะสั้ น โดยแผนงานท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ี      
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ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร เรียกว่า แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เป็นแผนระยะสั้น (1 ปี) เพื่อใช้ในการ
พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้แต่จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ แผนงาน
ยงัไม่ชัดเจน เน่ืองจากยงัไม่มีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีเพียง
รายละเอียดกวา้ง ๆ ท่ียงัไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของการปฏิบติังาน ท่ีจะช่วยให้การพฒันา        
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารประสบผลส าเร็จได ้ส่วนหน่ึงเป็นเพราะศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงจะได้มีบาทบาทส าคัญในการช่วยจัดท าแผนงานให้มี               
ความชดัเจน สมบูรณ์ และมีกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการใช้เป็นแนวทางพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยเห็นว่า หากมีการจัดตั้ งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน                 
ก็จะส่งผลใหส้ามารถจดัท าแผนงานไดดี้ยิง่ข้ึน  

  นอกจากน้ียงัพบปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอกบัการปฏิบติังาน                  
จากโครงสร้างการปฏิบติังานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม พบว่า               
ยงัไม่มีการวางแผนอตัราก าลงั ปัจจุบนัมีบุคลากรผูป้ฏิบติังาน จ านวน 3 คน รับผิดชอบงานในเร่ือง
ของขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีจะให้บริการแก่ประชาชน  โดยบุคลากรท่ีมีอยู่ถือว่าน้อยมาก                
เม่ือเทียบกบัภารกิจและบทบาทหนา้ท่ีของศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูจ่ริง จึงท าให้การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณวดี  เอ่ียมตะโก (2556) ไดศึ้กษา
เร่ือง การบริหารจดัการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย ผลการศึกษาพบ
ปัญหาและอุปสรรค คือ ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรท่ีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ 
ควรมีการจดัท าภารกิจหนา้ท่ีงานใหมี้ความชดัเจนและเห็นถึงภาระงานท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย เพื่อท่ีจะ
สามารถขออตัราก าลงับุคลากรมาเพิ่มได ้

  และยงัพบปัญหาและอุปสรรคเร่ือง บุคลากรขาดทักษะความรู้เฉพาะในการ
ปฏิบติังาน เน่ืองจากยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชน เพราะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารของราชการ ท่ีเป็นเร่ืองส าคญัใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้บ่อยคร้ัง  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิชยั  ธรรมเสน่ห์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจสปา 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ การขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถต่อการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการจดัอบรม
ความรู้ทางดา้นขอ้มูลข่าวสารให้กบับุคลากรผูป้ฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีส าคญั และสามารถน ามาปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
  อย่างไรก็ตามการบริหารจดัการท่ีศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม ยงัพบปัญหาเร่ืองความล่าชา้ในการส่งขอ้มูล เพื่อน ามาไวใ้หบ้ริการแก่ประชาชนท่ีเขา้มา
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ใช้บริการท่ีศูนยข์้อมูลข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ มาจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ กลุ่มคลงัและพสัดุ 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กลุ่มอ านวยการและประสานราชการ และกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ท าให้
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารยงัไม่มีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอส าหรับให้บริการประชาชน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า 
ควรมีการเพิ่มช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน                                   
อาทิ Facebook   E-Mail   

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้  
      จากการศึกษาเ ร่ือง “การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด            

กระทรวงวฒันธรรม” เพื่อให้การบริหารจดัการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรมมีศกัยภาพมากข้ึน ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

  1. การจดัท าแผนงานยงัเป็นแผนระยะสั้ น โดยเป็นแผนระยะ 1 ปี ซ่ึงอาจท าให้
ส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัแผนงบประมาณ ดงันั้น ควรมีการปรับปรุงแผนงานให้เป็นแผน
ระยะยาวโดยด าเนินตามกิจกรรม/โครงการของส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เพื่อเป็นการ   
ช่วยประหยดังบประมาณและมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 
      2. การจดัท าแผนงานของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัไม่มีความชดัเจน เพราะขาดเร่ือง   
กลยุทธ์ท่ีจะช่วยท าให้แผนงานมีความชดัเจนสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ข้ึนจริง ดงันั้น ควรมีการ
จดัตั้งคณะกรรมการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในเร่ืองของ    
กลยทุธ์ของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อช่วยท าให้แผนงานมีความชดัเจนและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
           3. บุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม                       
ยงัมีจ  านวนน้อยไม่เพียงพอกบัภาระงานท่ีมี ดงันั้น ควรวางแผนเร่ืองอตัราก าลงัให้ชดัเจน เพื่อให้
เห็นถึงโครงสร้างงานท่ีชดัเจน ซ่ึงมีผลท าใหส้ามารถขออตัราก าลงัมาเพิ่มเติมได ้
           4. บุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ยงัขาดความรู้ต่องานท่ีปฏิบติัในเร่ือง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนั้ น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารควรมีการจัดท าโครงการอบรมความรู้             
ความเขา้ใจต่อการปฏิบติังานท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง  
                         5. การสั่งการแบบบนลงล่าง (Top-Down) อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพราะตอ้งรอการ  
สั่งการจากบุคคลเดียวเท่านั้ น ดังนั้ น ควรมีการเพิ่มความคล่องตัวในการสั่งการ โดยการให้
ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ มอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรองลงมา มีอ านาจสั่งการแทน
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ในเร่ืองเร่งด่วน เร่ืองส าคญัหรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจสอบถามข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ              
การใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
 6. ข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยงัมีจ  านวนน้อย ไม่ทันสมัยและ                         
ไม่ครบถ้วน เน่ืองจากการส่งข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายในล่าช้า ดังนั้ น ควรมีการเพิ่ม                   
ช่องทางการจดัส่งขอ้มูลข่าวสารเพิ่มมากให้มีความรวดเร็วและทนัสมยัมากข้ึน อาทิ Facebook   
หรือ E-Mail   
     7. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยงัไม่สามารถพฒันาไปได้อย่างเต็มท่ี 
เน่ืองจากยงัไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารจดัการ ดงันั้น ควรมีการผลกัดนัโครงสร้าง    
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นหน่วยงานท่ีแยกตัวออกจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ เพราะจะท าให้
โครงสร้างมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และสามารถได้รับการจดัสรรงบประมาณท่ีมากข้ึนและเพียงพอ     
โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารต่อไป 
    
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป    
                         1. เพื่อให้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบวงจร ควรมีการศึกษางานวิจยัในเชิงปริมาณ เพื่อให้ทราบถึง                       
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการใชบ้ริการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ว่าอยากให้มีการพฒันาอะไร
เพิ่มเติมอีกบา้ง 
                         2. ควรมีการศึกษาเร่ืองกระบวนการในการจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร เพื่อเป็นการ                  
หาแนวทางใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนมากข้ึน  
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พระราชบัญญัต ิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

--------------------------------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที่ ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภาดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา  ๑    พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 
 มาตรา  ๒    พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน  ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน
พระราชบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความวา่  ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิง
ใดๆ  ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ  และไม่
วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้
 “ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง                       
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ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา  ศาลเฉพาะใน
ส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์รควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของ
รัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
 “ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล  
เช่น  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวติัสุขภาพ  ประวติัอาชญากรรม  หรือประวติัการท างาน  บรรดา
ท่ีมีช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย รหสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้นได ้  เช่น  ลายพิมพ ์   
น้ิวมือ แผน่บนัทึกลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (๑) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อ     
ใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 
 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
 (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึง
เป็นคนต่างดา้ว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  
ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวง      
เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในสังกดัส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และให้
ค  าปรึกษา  แก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
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หมวด  ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 
 (๒) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวธีิการด าเนินงาน 
 (๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  หนงัสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัให้มีข้ึนโดยมีสภาพอยา่งกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 (๕) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลง
พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรค
หน่ึงแลว้ 
 ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท  าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
 มาตรา  ๘  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจา
นุเบกษา  จะน ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้  เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
นั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    
 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูล
ข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้   ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
 (๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ี            
ของเอกชน 
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 (๕) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชน
ในการจดัท าบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ี
น ามาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย 
 (๘) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง  ถา้มีส่วนท่ีตอ้งห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูด่ว้ย  ให้ลบหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้น 
 บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอ
ส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้ในการน้ี
ให้ค  านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 
  คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา  ๑๐  บทบญัญติัมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมี
กฎหมายเฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผย ดว้ยวธีิการอยา่งอ่ืน 
   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรือท่ีจดั
ไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้            
ถา้บุคคลใดขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการใน
ลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร ให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อ
ภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้ั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจดัหาให้หรือจะจดัท าส าเนาให้ในสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูล
ข่าวสารนั้นก็ได ้
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะให้ได ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วิเคราะห์ จ าแนก  รวบรวม  หรือจดั
ให้มี ข้ึนใหม่ เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการ
บนัทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด              



70 

 

แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้  และเป็นเร่ือง
ท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผูน้ั้ นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  
หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้็ได ้
 บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการ
ใดข้ึนใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ 
 ให้น าความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารใหต้ามมาตราน้ี โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีท่ีมีผูย้ื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีขอจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่ง
นั้นหรือจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับค า
ขอใหค้  าแนะน า เพื่อไปยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีจดัท า               
โดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุห้ามการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา  ๑๖ 
ใหส่้งค าขอนั้นใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 
 มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั
ขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตาม
มาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้หรือเห็นวา่ตน
ไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น
ตามมาตรา  ๑๗  หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้            
แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 
 

หมวด  ๒ 
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

_______________ 
 
 มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยจ์ะเปิดเผยมิได ้
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 มาตรา  ๑๕  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได ้โดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 
          (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ   และความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ            
หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่
ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท า
ความเห็นหรือค าแนะน าภายในดงักล่าว 
 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้ห้
มาโดยไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
 (๗) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎีกา 
 ค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้  แต่ตอ้งระบุไว้
ดว้ยวา่ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือวา่การมีค าสั่ง
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หน้าท่ีของรัฐตามล าดบัสายการ
บงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารได้ตามท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา  ๑๖ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด    วิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการ
รักษาความลบัของทางราชการ 
 มาตรา  ๑๗  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอ 
ค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งให้เวลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้ ซ่ึงตอ้งไม่
นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
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 ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง  หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็น
หนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบ 
 ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น  เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการ
พิจารณาให้ผูค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค  าวินิจฉัยให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้ 
แลว้แต่กรณี 
 มาตรา  ๑๘  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ั้นอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าสั่งนั้นโดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
 มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ได ้ จะตอ้ง
ด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ  าเป็นแก่การ
พิจารณาและในกรณีท่ีจ าเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้
 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใด แมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใด  ใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
มีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิ่งกว่าท่ีเก่ียวกบั
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย  สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล  และค าสั่งนั้นได้
กระท าโดยสมควรแก่เหตุ  ในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสาร
นั้นตามความเหมาะสมก็ได ้
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพน้จากความรับผิด
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 
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หมวด  ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติ
ไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 มาตรา  ๒๒  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิให้น าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (๓) ของ
มาตรา ๒๓  มาใช้บงัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ดงักล่าวก็ได ้
 หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓)  จะเป็น
อุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 
 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ตอ้งจดัให้มีระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์เท่านั้น  และยกเลิกการจดัให้มีระบบ
ดงักล่าวเม่ือหมดความจ าเป็น 
          (๒) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิง
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอ้มูลไว ้
  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
  (ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 
  (จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
  (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
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 (๕) จดัระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม      
เพื่อป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
 ในกรณีท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล  หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของ
ขอ้มูลทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใช ้ ลกัษณะการใช้
ขอ้มูลตามปกติ  และกรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้ขอ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณี
มีกฎหมายบงัคบั 
 หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบในกรณีมีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะ
การใชข้อ้มูลตามปกติ 
 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของ
ขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิได ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
 (๒) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัให้มีระบบขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น 
 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดว้ยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 
 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยั โดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้วา่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 
 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖              
วรรคหน่ึง  เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
 (๖) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  การสืบสวน              
การสอบสวน  หรือการฟ้องคดี  ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็น เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ี
จะ ขอขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มี           
การจดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท่ี
ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นจะตอ้งให้บุคคลนั้นหรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือ
ไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น  และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด  ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะ
เปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ้
 ถา้บุคคลใดเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง               
ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้นได ้ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าว และแจง้ให้
บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชกัชา้ 
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมีค าขอ 
ให้ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัได้รับแจง้ค าสั่งไม่ยินยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร  โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ  และไม่วา่กรณีใดๆ ให้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค า
ขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 ให้บุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และ
มาตราน้ีแทนผูเ้ยาว ์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึง         
แก่กรรมแลว้ก็ได ้
 
 

หมวด  ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร์ 

___________ 
 
 มาตรา  ๒๖  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ง
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มอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงให้แยกประเภท   ดงัน้ี 
 (๑) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี 
 (๒) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยีสิ่บปี 
 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์
ในการใชส้อย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัให้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 (๒) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่  ขอ้มูลข่าวสารนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากบั
ไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 
แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 บทบญัญติัตามมาตราน้ี มิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่
ตอ้งเก็บรักษา 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี                      
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม  
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  
ปลดักระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวงพาณิชย  ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ  เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ  และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ 
 ให้ปลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคน
หน่ึงเป็นเลขานุการ  และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
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 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) สอดส่องดูแล และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๒) ให้ค  าปรึกษาแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีตามท่ีไดรั้บค าขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๔) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ัง
คราวตามความเหมาะสม  แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 (๖)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
 (๗)  ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูใ่นต าแหน่ง
คราวละสามปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้
 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๒๗  พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  คณะรัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี  
หรือหยอ่นความสามารถ 
 (๔)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือให้ส่งวตัถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอไม่วา่จะ
เป็นกรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการท่ีเก่ียวขอ้งได ้และแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม 
 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

________________ 
 
 มาตรา  ๓๕  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยั
อุทธรณ์ค าสั่ง    มิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือค าสั่งไม่รับฟังค า
คดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม
มาตรา  ๒๕ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งตาม
สาขาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมัน่คงของประเทศ  
เศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ  หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบดว้ยบุคคล
ตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน  และให้ขา้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้
 กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้
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 มาตรา  ๓๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร  โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมีค า
วนิิจฉยัจะมีขอ้สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณี
ใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
 ใหน้ าความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๓๘  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร แต่ละสาขา             
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๓๙  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทก าหนดโทษท่ี
ประกอบกบับทบญัญติัดงักล่าวมาใช้บงัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดย
อนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
 มาตรา  ๔๒  บทบญัญติัมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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 ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตาม
วรรคหน่ึงไวเ้พื่อให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได้ แลว้แต่กรณี   ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการจะไดก้ าหนด 
 มาตรา  ๔๓  ให้ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี  
เวน้แต่ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให้
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็น  เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องกบั
ความเป็นจริง  อนัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและ
จ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ี
ส าคญัของเอกชน   ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี  เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหน่ึง
ดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-สกุล    นางสาวณิชวรรณ  ปานเทวญั  
ท่ีอยู ่     234  ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท 
       
 
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนนัทา 

 พ.ศ. 2557    ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
     ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 
ประวตัิการท างาน  
 พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั   ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม  
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 ณิชวรรณ  ปานเทวญั: การบริหารจดัการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วฒันธรรม, อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล. 81 หนา้.    

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดั                
กระทรวงวฒันธรรม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ 
เ จ้ าหน้ า ท่ี ประจ าศูนย์ข้อมู ลข่ าวสาร และประชาชนผู้มาใช้บริการศู นย์ข้อมู ลข่ าวสาร                             
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม รวม 14 คน มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบ        
สามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) วิเคราะห์เน้ือหา สรุปผลและน าเสนอผล
การศึกษาเชิงพรรณนาความ  

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจดัการศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลดักระทรวง
วัฒนธรรม ด า เนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร POSDCoRB 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ               
การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน และการบริหารงบประมาณ โดยพบปัญหาและ
อุปสรรคจากการบริหารจดัการ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ แผนงานเป็นแผนระยะสั้น บุคลากร            
ไม่เพียงพอกบัการปฏิบติังาน บุคลากรขาดทกัษะความรู้เฉพาะในการปฏิบติังานและความล่าช้า      
ในการส่งข้อมูล จากผลการศึกษาคร้ังน้ี  จะสามารถน าไปก าหนดนโยบายหรือวางแผน                    
ในการพฒันา ปรับปรุงการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม               
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 NICHAWAN PANTEWAN: THE MANAGEMENT OF INFORMATION CENTER, 
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF CULTURE. THESIS 
ADVISOR: SAWANYA THAMMA-APIPON, Ph.D. 81 pp. 

 This research aimed to study the management of Information Center, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Culture as well as problems and obstacles of the management of 
Information Center, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture. The research was 
conducted by using qualitative research methodology with individual in-depth interviews.           
The respondents were divided into three main groups: 1) Director of Public Relations Department            
2) The permanent staffs of Information Center 3) The people who used the services of 
Information Center, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture total 14 people.       
The research methods were checking the accuracy of methodological triangulation, content 
analysis, conclusions and descriptive presentation of the research results. 
 The results of the study could be found that the management of Information Center, 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture was implemented according to the 
management process POSDCoRB which consists of seven processes including planning, 
organizing, recruiting staffs, direction, coordination, performance reporting, and budget 
management. The problems and obstacles of the management.  Including insufficient budget 
Planning a short-term lack of personnel with the operation. Lack of skilled personnel specialized 
knowledge in operations and delays. Data transmission. The study results can be applied in 
determining policies or planning to develop the management process of Information Center, 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture, for maximum efficiency.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความมานะ และความตั้ งใจของผู ้วิจ ัย               
โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย ์ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                 
ได้ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ี เป็นประโยชน์ส าหรับผู ้วิจัย รวมทั้ ง                                      
ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . วิ โรจน์   เจษฎาลักษณ์  ประธานกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์                                
และอาจารย ์ดร.  สุทิศา  ลุ่มบุตร  ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ                
ท่ี เป็นประโยชน์ส าหรับผู ้วิจ ัยช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส า เ ร็จลุล่วงและถูกต้องสมบูรณ์               
ตามกระบวนการ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน อยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 

  ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการกลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
วฒันธรรม ท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปท าการศึกษางานวิจยัในเร่ืองน้ี และเสียสละเวลาในการให้
สัมภาษณ์ ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งประชาชนทุกคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์รวมทั้งให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์       
ต่องานวจิยัเล่มน้ี 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะพี่ เล็ก ท่ีคอยให้ก าลังใจ                 
อยูเ่คียงขา้ง ส่งเสริมและช่วยสนบัสนุนใหก้ารท าวจิยัเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 

  สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คณาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และอาจารยพ์ิเศษทุกท่านท่ีไดม้อบความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา                 
ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร และท่ีส าคญัขอขอบคุณตวัผูว้ิจยัเองท่ีมีความตั้งใจ มานะ บากบัน่ มีก าลงัใจ         
ท่ีดี และเป็นแรงผลกัดนัใหง้านวจิยัเล่มน้ีประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไวด้ว้ยดี 
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