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รายงานน้ีเปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



 ง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 การศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคน

ไทยในตางประเทศ” เปนการศึกษาปญหา และแนวทางรวมทั้งวิธีการดําเนินการเพื่อนํามาวิเคราะห 

และประมวลออกมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทําหนาที่คุมครองดูแลคนไทย

ในตางประเทศ จากประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการในกระทวงการตางประเทศของผู

ศึกษาที่ผานมากวา 30 ป โดยเฉพาะในชวงที่ทําหนาที่บุคคลที่สองของสถานเอกอัครราชทูตสอง

แหงโดยกํากับดูแลและกลั่นกรองงานดานวิชาการ และบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ไดพบวา 

งานดานการเมือง เศรษฐกิจ สารนิเทศ และพิธีการทูต ไดดําเนินไปตามปกติไมคอยพบปญหา

รุนแรงในเน้ือหา และการปฏิบัติงาน และบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดังกลาวเปนขาราชการที่ผานการ

คัดเลือก และฝกอบรมกอนออกประจําการตางมีพื้นฐานความรู และความสามารถในระดับดี แต

งานบริการกงสุลและงานดานคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ เปนงานบริการและแกไขปญหา

ที่ผูปฏิบัติจะตองมีความรู และแมนยําเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ทั้งของไทยและทองถิ่น

ของประเทศที่ประจําการซึ่งพลาดหรือบกพรองไมได รวมทั้งเปนงานที่ตองสัมผัสกับประชาชน 

ฉะน้ันความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนทัศนคติ และบุคลิกที่เหมาะสมกับงาน

บริการ (Service mind) ของบุคลากรจึงมีความสําคัญและละเอียดออนที่จะสงผลกระทบถึง

ภาพลักษณขององคกร คือกระทรวงการตางประเทศ 

 ในอดีตที่ผานมาสาธารณชนทั่วไปสวนใหญไมเขาใจบทบาทหนาที่ของกระทรวงการ

ตางประเทศวา การตางประเทศกระทบและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเขาอยางไร กระทรวง

การตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักในการคุมครองดูแลและชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน

ตางประเทศไดพยายามปรับปรุงบทบาทหนาที่ และภาพลักษณเพื่อการเขาถึงประชาชนมากขึ้นใน

การดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน การทูตเพื่อวัฒนธรรม โดยในสวนกลางคือ กรมการกงสุล

น้ันไดมีการปรับปรุงระบบงานรวมทั้งปรับปรุงการใชเทคโนโลยีแบบใหมที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง

เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน แตการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรยังคืบคลานไปชา

กวา ผูศึกษาเห็นวา หัวใจหลักของการพัฒนาองคกร คือ “คน” และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน

องคกรเกิดจาก “คน” การพัฒนาคุณภาพของคนเปนคุณคาขั้นพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาองคกร 

 ผูศึกษาจึงไดศึกษาโดยคนควาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของตาง ๆ ในบทที่ 2 เปนกรอบการ

พิจารณา และไดศึกษาคนควาขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณ และผูปฏิบัติงาน

รวมทั้งผูรับบริการ ซึ่งผลการสัมภาษณสอดคลองกับความเห็นแนวความคิดของผูศึกษาจึงไดนํามา

ประมวลรวมกับแนวคิดจากการศึกษาเปรียบเทียบตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากแนว



 จ 

ปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนและฮังการี พบวา 

- การบริการประชาชนดานงานกงสุลมีระบบงานที่ดี มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัย ปญหาที่มีอยูเกี่ยวของกับบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ เชน เจาหนาที่มีแนวปฏิบัติไม

เหมือนกัน ขาดความรู ความแมนยําเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ไมมี service mind ในขณะที่ความคาดหวัง

ของประชาชนตอการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพของภาครัฐมีมากขึ้น 

- ควรตองเนนการคัดเลือก บุคลากรที่มีบุคลิกสวนตัวเหมาะสมกับงานและทัศนคติที่ดีใน

การปฏิบัติหนาที่  (Put the right man to the right job) 

- เนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยการฝกอบรม ความรู ความชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะและความรูดานตาง ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสารกับ

ประชาชน (Communication skills) ตลอดจนความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่จําเปน เปนตน 

นอกจากน้ียังตองเนนถึงการปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ปจจุบันกอนปฏิบัติหนาที่ดวย 

 ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรผูศึกษาไดเสนอ “ขอเสนอแนะ การดําเนินการ” ดังน้ี 

- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ผูบริหารของกระทรวงตองสนับสนุนการสรางทัศนคติ ใหความสําคัญตองานคุมครอง

ดูแลคนไทยใหเทียบเทียมและเสมอภาคกับงานที่มีสารัตถะทางวิชาการดานอ่ืน และตระหนักวางาน

ดานน้ีเปนงานบริการที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน จึงมีความสําคัญและละเอียดออนที่

สงผลตอภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ 

 2.  ผูบริหารตองมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะปฏิบัติ

หนาที่และการใหผลตอบแทน 

 3.  กระทรวงการตางประเทศจะตองสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและตอเน่ือง

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ และทันการณ 

- ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

 1. สํานักบริหารบุคคล รวมประสานกับกรมการกงสุลในการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ดานน้ีอยางเหมาะสมและเสนอตอกระทรวงฯ เพื่อเปนบรรทัดฐาน โดยนํากลยุทธของ

ขบวนการบริหารงานบุคคล ภายใตแนวความคิดเร่ือง Recruitment มาเปนเคร่ืองมือและตัวกําหนด 

โดยจําแนกความสําคัญ 3 ดาน คือ 

  1.1  การจัดหาและคัดเลือกบุคลากรใหไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 

  1.2  การพัฒนาเพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคกร 

กรณีศึกษาน้ีผูศึกษาเห็นวา “หลักสูตรการอบรมขาราชการกอนออกประจําการ” น้ันหากทาง
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สถาบันฯ จะพิจารณาเพิ่มหลักสูตร และเน้ือหารวมทั้งระยะเวลาในการฝกอบรมเฉพาะทางที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยมีเน้ือหาครอบคลุมความรูทุกดานที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและทันการณและเพื่อพัฒนาศักยภาพของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่คุมครอง

ดูแลคนไทยในตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหการฝกอบรมดังกลาวมีความชัดเจนเปน

มาตรฐานและเปนการยกระดับใหขาราชการของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ มีความรู

ความสามารถในระดับสากลอีกดวย 

  1.3 การบํารุงรักษาบุคลากรเพื่อรักษาสถานะใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน 

  -    สรางแรงจูงใจ (Motivation) ใหขาราชการเกิดความเชื่อมั่นอยูเสมอวาจะไดรับ

การยอมรับและการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายอาชีพการทูต เชน เกี่ยวกับงานดานอ่ืน ๆ 

  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) ผูบังคับบัญชาตองตระหนักถึง

ภาระและความรับผิดชอบของงานดานน้ีวามีความยาก ซับซอนและออนไหวซึ่งตองใชทั้งความรู

ความสามารถและความอดทนเปนพิเศษ และเปนงานบริการประชาชน  ซึ่งมีความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศโดยตรง ผูปฏิบัติงานจึงสมควรไดรับการ

พิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้น และการโยกยายที่เปนธรรม

และเสมอภาคกับผูปฏิบัติงานดานอ่ืนเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจ    

  - นอกจากน้ีผูบริหารตองสรางทัศนคติ และจิตสํานึกใหแกขาราชการกระทรวง

การตางประเทศ ใหเห็นวางานบริการกงสุลและงานคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศเปนหัวใจ

หลักงานหน่ึงของกระทรวงฯ ซึ่งหนวยงานคือกรมการกงสุลจะตองเปนจุดเชื่อมสําคัญในการ

ประสานงานระหวางหนวยราชการภายในของกระทรวงการตางประเทศกับสวนราชการอ่ืนรวมทั้ง

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานคุมครองดูแลชวยเหลือคนไทยใน

ตางประเทศใหสามารถดําเนินการไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางทัศนคติในเชิงบวก

ตอสาธารณชน และสนองตอนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอยางสมบูรณ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการศึกษาน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหและคําแนะนําอันมีคุณคายิ่ง จาก

คณะอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนความรวมมือ แรงใจ จากคณะบุคคลตาง ๆ ดังน้ี 

• คณะอาจารยที่ปรึกษา เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ  ศาสตราจารย ดร.  

ชัยวัฒน ค้ําชู  ซึ่งไดใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนยิ่ง ตอการศึกษาน้ี และรองศาสตราจารย ดร.

อภิญญา  รัตนมงคลมาศ ไดกรุณาเสียสละเวลาชวยตรวจทาน แนะนํา และกลั่นกรองรายงาน

การศึกษา ต้ังแตตนจนลุลวง 

• กลุมบุคคลทุกคณะที่ใหสัมภาษณ ซึ่งใหขอคิดเห็น เสนอแนะและกลุมบุคคลที่ 

ตอบแบบสอบถามในการทํารายงานการศึกษาคร้ังน้ี  

• กลุมเพื่อนรวมรุน นบท.รุนที่ 1 ที่ไดรวมเรียนรู ศึกษา แลกเปลี่ยนความคิด และ 

ประสบการณ รวมทั้งรวมทํารายงานกลุม และกิจกรรมตาง ๆ  ทั้งใน และตางประเทศกันอยาง

ใกลชิด และผูกพัน   

• เพื่อน ๆ นอง ๆ พี่ ๆ และผูใหญในกระทรวงการตางประเทศ และสถาน 

เอกอัครราชทูต  เอกอัครราชทูตเปยมศักด์ิ  มิลินทจินดา  อดีตนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

(นบส.) รุนที่ 31 ไดใหคําแนะนํา และสนับสนุนผูศึกษาใหเขารับการอบรมคร้ังน้ี คุณจักรพันธ  ยุวรี 

ที่ชวยสัมภาษณบุคคลและหาขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชน  คุณมยุรี  ศิริมาตยนันท คุณรัชนีวรรณ  

ฉิมคลาย  คุณศรีตระกูล  วงษทวีทรัพย ชวยพิมพและตรวจทาน รวมทั้ง เอกอัครราชทูตอดิศักด์ิ  

ภาณุพงศ  ที่ชวยแนะนํา ใหคําปรึกษา  ใหกําลังใจและชวยถายทอด และเปรียบเทียบประสบการณ 

ในฐานะที่เคยเขารวมการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 1 

• ผอ.จันทรทิพา  ภูตระกูล และคณะเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ เทวะวงศวโร 

ปการ ที่ชวยดําเนินการจัดการอบรมคร้ังน้ีไดอยางเปนมืออาชีพ  ทําใหการอบรมซึ่งมีเวลาสั้นมาก

ดําเนินไปอยางเปนระบบ  และผูเขารับการอบรมไดรับการดูแลเอาใจใสอยางอบอุนและทั่วถึง   

ทําใหการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 เสร็จสิ้นลงดวยความสําเร็จ 

• ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกษิต  ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การตางประเทศ ทานปลัด กระทรวงฯ วิทยา  เวชชาชีวะ  ทานปลัดกระทรวงฯ สาโรจน ชวนะวิรัช 

ผูทรงคุณวุฒิ อดีตผูบริหารกระทรวงฯ และผูบริหารกระทรวงฯ ทานปลัดกระทรวงฯ วีระศักด์ิ    

ฟูตระกูล  ทานรองปลัดกระทรวงฯ ชัยสิริ  อนะมาน ทานรองปลัดกระทรวงฯ   จิตริยา  ปนทอง   

ที่รวมผลักดันใหมีหลักสูตร นบท.รุน 1 เกิดขึ้นได รวมทั้งกรุณาแนะนํา และสนับสนุนผูศึกษาให

เขารับการอบรมคร้ังน้ี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1    ความเปนมา 

กระทรวงการตางประเทศในฐานะเปนองคกรนําที่มีบทบาทและหนาที่ในการเจริญสัมพันธ 

ไมตรีกับประเทศตาง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ดวยการกําหนดวิสัยทัศนของกระทรวงการ

ตางประเทศที่วา “เปนองคกรนําและมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศที่

สามารถปกปอง รักษา สงเสริมสถานะและผลประโยชนของประเทศไทยในความสัมพันธระหวาง

ประเทศตลอดจนเพิ่มศักยภาพของสังคมไทยใหรูเทาทันและใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ” 1  โดยแบงพันธกิจเปน 5 มติิหลัก คือ 1.งานดานพิธีการ 2.งานดานเจรจา  

3.งานดานการขาว / ขอมูล 4.งานดานวัฒนธรรม / สารนิเทศ 5.งานดานกงสุล และงานคุมครองดูแล

ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ การดําเนินยุทธศาสตรและภารกิจของกระทรวงการ

ตางประเทศเพื่อใหบรรลุพันธกิจที่สําคัญประการหน่ึงคือ หนาที่ของนักการทูตในการใหความ

คุมครองและดูแลผลประโยชนของชาวไทยในตางประเทศภายใตการดําเนินงานของสถานเอกอัคร 

ราชทูตและสถานกงสุลใหญที่ประจําอยูในประเทศตาง ๆ  

ในการสง “ผูแทนทางการทูต” ไปประจําการในประเทศที่มีความสัมพันธทางการทูต

ระหวางกัน งานหลักในหนาที่ของนักการทูต  คือ 

ก. งานการเปนผูแทนของประเทศ (representative) 

ข. งานการเจรจา (negotiation) 

ค. งานการขาวสาร (information) 

ง.  งานการคุมครอง (protection) 

จ.          งานการสรางสัมพันธไมตรีและการแกปญหา 
2
 

                                                 
1 แผนปฏบิัติราชการของกระทรวงการตางประเทศ (ภาคผนวก ข.) 
2 ศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ  งานการทูตและคุณสมบัตขิองนกัการทูต 
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การศึกษาน้ีจะมุงประเด็นหนาที่ในขอ ง. คืองานการคุมครอง “ในโลกที่มีการติดตอ

สัมพันธกันมากขึ้น ไมวาในยามสงบหรือในยามที่มีขอขัดแยง ทุกประเทศจะมีคนชาติ (nationals) 

ของตนหรือทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนทางการคา การประกอบธุรกิจ การ

ลงทุนหรือการต้ังถิ่นฐานไปพํานักอยูในประเทศอ่ืนมากบางนอยบางตามแตกรณี ซึ่งงานการทูตมี

หนาที่ใหความคุมครองแกคนชาติ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน ๆ และใหไดรับความเปนธรรม 

ความปลอดภัยและความยุติธรรม ซึ่งในกรณทีี่จําเปนอาจจะตองแทรกแซงในลักษณะของความ

คุมครองทางการทูต (diplomatic protection) ในการปฏิบัติงานดานน้ีนักการทูตจะตองมีความเอาใจ

ใสตอทุกขสุขของคนรวมชาติในตางประเทศ จะตองมีความรูในขอมูลและความเปนไปตางๆ 

เกี่ยวกับคนชาติและผลประโยชนของคนชาติตนจะตองติดตามดูแลวาอะไรจะเปนโอกาสที่จะเพิ่ม 

พูนประโยชนของชาติและอะไรจะกระทบ กระเทือนหรือเปน อุปสรรคซึ่งจะตองหาทางแกไข” 2 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดวางกรอบของ “ ขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลผลประ 

โยชนของคนไทยในตางประเทศ”  ซึ่งประกอบดวยทั้งขาราชการสายการทูตและสายสนับสนุนของ

กระทรวงการตางประเทศที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เมื่อไปประจําการในตางประเทศโดย

ตองปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงสมบูรณและสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ในเร่ืองนโยบายการตางประเทศและ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ (ขอ 7) ในขอ 7.9 ความวา 

“คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ 

เอกชนไทยในตางประเทศและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก ชุมชนไทยในตางประเทศ” 

 

1.2 ความสําคัญของปญหา 

ก. ในระดับกระทรวงฯ   

 ปจจุบัน มีขาราชการกระทรวงการตางประเทศทั้งสายการทูตและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติ

หนาทีคุ่มครองดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศและบริการดานกงสุลโดยเปนขาราช 

การที่ประจํา การกรมการกงสุล และขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในตางประเทศ   

            บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ จะตองปฏิบัติ 

งานแทนหนวยราชการอ่ืน อาทิ  งานตรวจลงตรา  งานทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย งาน

ดูแลแรงงานไทยของกระทรวงแรงงาน  ที่ไมมีผูแทนไปประจําการ ซึ่งแมวาขาราชการที่จะไป

ประจําการในตางประเทศจะไดเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับขาราชการกอนออกประจําการที่

กระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น แตเน้ือหาสาระของหลักสูตรจะเปนไปในภาพกวางคลอบคลุมมิติ

ตาง ๆ โดยรวมและบริบทของหนาที่พื้นฐานโดยมีการจัดใหดูงานเฉพาะดานในระยะเวลาสั้นๆอยู
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แลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติภารกิจจริง ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว ควรจะตองไดมี

เวลาและโอกาสศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายทั้งของไทยและทองถิ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมเสีย 

กอน  แตบุคลากรเหลาน้ีจะตองไปเรียนรูเองระหวางปฏิบัติหนาที่ (on job training)  

เทาที่ผานมากระทรวงฯ ยังมิไดจัดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับ

ภารกิจงานกงสุลในลําดับตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากรในดานน้ี

ยังไมเพียงพอ นอกจากน้ีในเบื้องตนกระทรวงฯยังขาดนโยบายที่จะเนนใหความสําคัญกับการคัด 

เลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะสมกับงานดานน้ีซึ่งเปนงานบริการและเขาถึงประชา ชน 

ข. ในระดับหนวยงาน 

 ลักษณะงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ แตละแหงมีความซับซอนและ

แตกตางกัน จึงมีความจําเปนที่ตอง customize การอบรมและการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับ

ลักษณะงานและปญหาในพื้นที่ และการที่บุคลากรเหลาน้ีมิไดมีโอกาสศึกษาหรือเขารับการอบรมที่

เพียงพอ อีกทั้งมีโอกาสเรียนรูงานในหนาที่หรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากเจาหนาที่คนเดิมในระยะ 

เวลาซอนงานกันเพียง 15 วันตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนระยะเวลาที่

สั้นมากและเจาหนาที่เพิ่งเดินทางไปรับตําแหนงก็มีภารกิจอ่ืนที่ตองดําเนินการ และเรียนรูดวย 

 ปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงที่มักเกิดขึ้นในกระทรวงการตางประเทศหรือในสถานเอก 

อัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตางๆคือ การสงบุคลากรที่มีบุคลิกและอุปนิสัยไมเหมาะสมกับงาน 

บริการคนไทยและงานดานกงสุลเน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากรสงผลใหไมสามารถดําเนินการให

สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตรของกระทรวงฯได รวมถึงการไมสามารถตอบรับความตองการ/ความจํา 

เปนในการดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญตางๆไดอยางเต็มที่ 

 

1.3 วัตถุประสงค 

1.3.1 เพื่อเสนอแนวทางสําหรับกระทรวงการตางประเทศ ในการคัดเลือกและพัฒนาศักย 

ภาพบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจในการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อ

สนองตอนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ 

1.3.2 นําเสนอแนวทางเสริมในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติ

หนาทีคุ่มครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศทั้งที่ปฏิบัติงานที่กรมการกงสุลกระทรวง

การตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและ

บังเกิดประสิทธิผลสมบูรณ 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 การศึกษาคร้ังน้ี จะมุงเนนตอภารกิจภายหลังป ค.ศ. 2000  ซึ่งเปนชวงที่งานดานกงสุล

มีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากมีชาวไทยเดินทางไปตางประเทศดวยวัตถุประสงคตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  

ดวยการสมรส การศึกษาตอ การไปทองเที่ยวและการเดินทางไปประกอบอาชีพทั้งโดยสวนตัวหรือ

ตามโครงการสงเสริมอาชีพของรัฐบาล อาทิ พอครัว พนักงานนวดไทย สงผลใหภารกิจของ

กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ในดานการคุมครองดูแล

ผลประโยชนคนไทยมีความหลากหลายของปญหาและความสําคัญมากขึ้น 

1.4.2 การศึกษาคร้ังน้ีจะเนนประเด็นการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะ

ปฏิบัติภารกิจดานการคุมครองและดูแลผลประโยชนชาวไทยโดยจะมีกรอบการเสนอ 3 ขอ คือ     

                       1) กรอบและขั้นตอนการจัดหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจ    

                       2)  การพัฒนาระบบการฝกอบรมและการใหความรูเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพในการ

ปฏิบัติภารกิจ  

                       3) การสรางทัศนคติ (Attitude) ในการทํางานในสายงานน้ีวาเปนหนาที่สําคัญและมี

เกียรติ รวมทั้งการยกระดับใหเจาหนาที่กงสุลของกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสลุใหญ มีความรูความสามารถในระดับสากล 

 

1.5  วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะเปนการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพถึงปญหา/อุปสรรคในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผูปฏบิัติภารกิจคุมครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศดวยการใชแนว 

คิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  แนวคิดเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหมและบทศึกษาวาดวย

คุณสมบัติพิเศษของนักการทูต  การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูมีประสบการณเกี่ยวกับการ

ทํางานดานน้ีรวมทั้ง   การใชขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกและการฝกอบรมบุคลากรของกระทรวงการ

ตางประเทศในเชิงเปรียบเทียบจากขอมูลตัวอยางของกระทรวงการตางประเทศของประเทศอ่ืน เพื่อ

นํามาประกอบการวิเคราะหพรอมทั้งเสนอแนะถึงการวางแนวทางที่จะแกไขปญหาและอุปสรรค

ตางๆ เพื่อใหบรรลุผลกอใหเกิดประโยชนตอราชการและคนไทยในตางประเทศมากที่สุด 

 

 1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.6.1 เปนการนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางทั้งกรอบในการพัฒนาระบบการฝกอบรม

รวมถึงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานดังกลาวของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและเปนมาตรฐานสากล อันจะเปนการ
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เสริมสรางความเขมแข็งใหแกงานดานการคุมครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ ซึ่งเปน

หน่ึงในหนาที่หลักของกระทรวงการตางประเทศโดยตรงตอไป อีกทั้งยังเปนการยกระดับนักการ

ทูตของไทยใหมีขีดความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่ใหอยูในระดับสากล

ของนักการทูตทั่วโลก 

  1.6.2 สามารถสนองตอบนโยบายการทูตสาธารณะและการดําเนินการตามยุทธศาสตรของ

กระทรวงการตางประเทศ ในเร่ืองการคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพบรรลุ

ตามวัตถุประสงคยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในมิติการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคน

ไทยในตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเสริมบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ ในนโยบายเชิงรุก 

โดยเฉพาะในเร่ือง “การทูตเพื่อประชาชน” ตอไป 

1.6.3 เปนการสงเสริมพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต /

สถานกงสุลใหญ ตาง ๆ ทั่วโลกดวยการสนับสนุนการสรางเครือขายและสรางความไววางใจของ

ชาวไทย อันจะสงผลใหงานประชาสัมพันธและการทูตเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ ของกระทรวงการตาง 

ประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะ

สงผลใหเกิดความสามัคคีและความเปนเอกภาพของชุมชนชาวไทยในตางประเทศอันจะนําเขาสู

การบูรณาการจากทุกฝายอีกดวย 

1.6.4 สงเสริมภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/ 

สถานกงสุลใหญตาง ๆ ทั่วโลกตอสังคมภายในประเทศและตอนานาประเทศ รวมทั้งเปนปจจัยสง 

เสริมในการขยายผลนโยบายหรือโครงการเชิงรุกตาง ๆ ของรัฐบาล อาทิ โครงการครัวไทยสูโลก 

โครงการสงเสริมการนวดไทยในตางประเทศเปนตน 

 



     
 

บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชเปนพื้นฐานและขอมูลในการศึกษาวิเคราะหคือ 

1. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

2. แนวคิดเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหม (New Personnel Management) 

3. บทศึกษาวาดวยคุณสมบัติพิเศษของนักการทูต 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม3 

การบริหารจัดการภาครัฐเปนศาสตรที่พัฒนามาจากทฤษฎีทางดานรัฐศาสตรและการ 

บริ หารรัฐกิจ ซึ่งมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง หากพิจารณาการพัฒนาการจัดการภาครัฐแนวใหม 

จะเห็นวา พัฒนามาจากการจัดการภาครัฐโดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางเพื่อการ

ปลดปลอยและมุงเนนตลาดและการจัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางน้ี มีลักษณะเดนคือความพยายาม

แกระบบราชการแบบด้ังเดิมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับปรุงในดานประสิทธิภาพและการใหบริการ

ประชา ชน ซึ่งหัวใจสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมก็คือการปฏิรูประบบราชการน่ันเอง 

ดังน้ันในสถานการณปจจุบันทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนแนวโนมการเปดเสรีในดานตาง ๆ  

เศรษฐกิจไรพรมแดน การแขงขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น เศรษฐกิจสังคมเขาสูยุคการเรียนรู  

กระแสสังคมเขาสูยุคประชาธิปไตย การบริหารจัดการแนวใหมยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ซึ่งสถาน การณดังกลาวสงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะตองเพิ่ม

ศักยภาพและความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลง

ไป ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม New Public Management จึงเปนแนวคิดพื้นฐานของ

การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร

ดานตางๆ ที่เปนรูปธรรม โดยแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี 

                                                 
3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 
 



     
 

7 

1) การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 

2) คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก 

3) รัฐควรมีบทบาทเฉพาะที่รัฐทําไดดีเทาน้ัน 

4) ลดการควบคุมจากสวนกลางเพิ่มอิสระแกหนวยงาน 

5) ระบบบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

6) มีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยี 

7) เนนการแขงขันระหวางหนวยงานภาครัฐกับเอกชน 

ในการน้ี  เพื่อใหบรรลุถึงผลลัพธที่ดี  การบริหารอาจใชเคร่ืองมือ การบริหารจัด การเชิง

คุณภาพทั่วองคกร(Total Quality Management- TQM)  มาสนับสนุนและปรับใชในการดําเนินการ

ตามความหมายคือ4 

        T (Total) หมายถึง  ทุกคนในองคกรจะมีสวนรวมในการสรางคุณภาพนับต้ังแต

ผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน 

         Q (Quality) หมายถึง  คุณภาพของสินคาหรือบริการที่สามารถสรางความพอใจแก 

ลูกคาคือ ประชาชนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดแทจริง 

  M (Management) หมายถึง  การบริหารคุณภาพที่มุงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพ 

อยางตอเน่ือง 

2.1.2  แนวคิดเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหม5 ( New Personnel Management)  

การบริหารบุคคลแนวใหมจะมุงใหความสนใจในเร่ืองระบบเปดและยอมรับบรรยากาศ

ทางการเมืองดวย โดยในระบบเปดน้ีองคกรจะมีปฏิสัมพันธอยางกวางขวางกับสภาพแวดลอมตางๆ 

เพื่อใหมีสถานะอยูรอดและมั่นคงซึ่งจําเปนจะตองปรับตนเองอยูเสมอ 

บทบาทของผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลแนวใหม ตองเปนนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี

โลกทัศนที่กวางและไกล มีความเขาใจกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางดีและพรอมที่จะใชขอมูลตาง ๆ 

มาทําการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีดังน้ี 

1) การบริหารงานบุคคลควรจะบูรณาการเขาเปนสวนหน่ึงของการบริหารรัฐกิจ 

2) การบริหารงานบุคคลเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติตอเน่ือง 

                                                 
4 ขอมูลหาไดจากที ่ http//cn.wikipedia.org/wiki/Total Quality Management 
5 ภาพรวมการบริหารงานบคุคลแนวใหม  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 
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3) เปาหมายที่สําคัญของการบริหารงานบุคคลคือการใหความสําคัญเกี่ยวกับการจูงใจ

และคุณภาพชีวิตงาน 

4) คํานึงถึงคานิยมที่สําคัญคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความเสมอภาค

ทางสังคม การคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ประชาธิปไตยและ

จริยธรรม 

5) สอดคลองกับนโยบายของรัฐแตละดานที่สําคัญของประเทศ 

6) ควรจะใหความสําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาสมรรถภาพของขาราชการ

ใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ที่เอ้ือตอการ

ปฏิบัติราชการ 

                     ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบดวยกระบวนการจัดการ 

งานบุคคล (Personnel Management Process) และการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) อาจจําแนกไดเปน

งานสําคัญ 3 ดานคือ 

ก)   การจัดหาบุคลากรเพื่อใหไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะกับงาน 

ข) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอ

องคกรมากยิ่งขึ้น 

ค) การบํารุงรักษาบุคลากรเพื่อรักษาสภาพใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน 

สําหรับการคัดเลือกตัวบุคคลในการปฏิบัติงานน้ันมีวิธีการคัดเลือก 3 แบบคือ การ

สอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกโดยตรง 

สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองใหความสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการ

ที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในระยะเวลาที่

กําหนด  นอกจากน้ี ยังหมายถึงกิจกรรมทางดานการบริหารงานบุคลที่เกี่ยวของกับวิธีการซึ่ง

หนวยงานพยายามที่จะกําหนดใหทราบวัตถุประสงคของการประเมินผลเพื่อการบริหาร ซึ่งไดแก

การกําหนดความดีความชอบ การเพิ่มเงินเดือน การเลื่อนขั้น การโยกยายและการจัดระบบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการบํารุงรักษาบุคลากร 

ความสําคัญของการประเมินผลปฏิบัติงานมีดังน้ี 

1) เปนปจจัยเกื้อหนุนตอระบบคุณธรรมเพราะคุณสมบัติและความรูของ

ผูปฏิบัติงานจะเปนสิ่งนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน

ตําแหนงและขึ้นขั้นเงินเดือน 

2) เปนสิ่งที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาที่จะปรับปรุงการ

บริหารงานขององคกรหรือหนวยงาน 
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3) ชวยผดุงความยุติธรรม 

2.1.3 บทศึกษาวาดวยคุณสมบัติพิเศษของนักการทูต6 

งานการทูตเปนงานที่ตองการคุณสมบัติพิเศษหลายประการจากผูประกอบวิชาชีพหรือการ

ปฏิบัติงานดานน้ีเปนที่ยอมรับกันวา นักการทูตที่ดีจะตองเปนผูมีความรู ไหวพริบ ความสุภาพ 

ความสุจริต  ความเยือกเย็น  ความอดทน ความกลาหาญ และความขยันหมั่นเพียร คุณสมบัติกวางๆ 

เหลาน้ีอาจจะไมกอใหเกิดความกระจางพอวานักการทูตควรจะตองมีอะไรเปนพิเศษ เพราะหาก

พิจารณาโดยรวมแลวก็คือลักษณะของคนทั่วไปทั้งหลาย การพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปจากสภาพงาน

ที่นักการทูตตองปฏิบัติจริง ๆ เทาน้ัน จึงจะทําใหเห็นวาการจะทํางานการทูตใหไดผลดี ผูปฏิบัติงาน

จะตองมีคุณสมบัติพิเศษจากดานอ่ืน ซึ่งพอจะจําแนกไดดังน้ี 

              1)   เปนผูมีความรู ซึ่งความรูที่ตองใชในการปฏิบัติงานการทูตอาจจะพิจารณาได 

4 ประเภทคือ 

                                     1.1)  ความรูทางหลักวิชา ซึ่งคลอบคลุมในสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ รัฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร กฎหมายทั้งภายในและระหวางประเทศ 

                              1.2)  ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หมายถึงการรูสถานะความเปนไปและความ 

เคลื่อนไหวดานตาง ๆ ในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของประเทศที่ตนไปประจําการ 

1.3) ความรูดานภาษา หมายความรวมถึงภาษาของตนเองและภาษาตางประ 

เทศโดยอาจผนวกภาษาทองถิ่นของประเทศที่ประจําอยูดวย 

                                     1.4)  ความรูจากประสบการณ ซึ่งจะชวยใหทราบถึงเทคนิค การปฏิบัติและ

วิธีการในการทํางานแตละกรณีไดเปนอยางดี 

                            2)   เปนผูที่มีไหวพริบและความฉับพลัน ไหวพริบ คือการมีสัญชาตญาณ 

(Intuition) และปญญา (Intelligence) ประกอบกับการวินิจฉัย (Judgment) ที่ถูกตองและสามารถ

ตัดสินใจนํามาใชประโยชนไดทันทวงที 

                            3)  เปนผูมีคุณสมบัติทางมนุษยสัมพันธทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับคนตางชาติ เพื่อน

รวมงานและชุมชนชาวไทยในประเทศที่ประจําการอยู 

                            4)  คุณลักษณะสวนตัวบุคคล ไดแก คุณสมบัติทั้งหลายของคนที่ดีทั่วไป ความ

สุจริตตอหนาที่ ตอวิชาชีพและตอราชการเปนคุณสมบัติเบื้องตน  ความอดทนเยือกเย็นทําใหเกิด 

ความรอบคอบ  ความขยันทําใหมีความรูเพิ่มขึ้นและการงานละเอียดเรียบรอย 

 

                                                 
6 ศาสตราจารย ดร.อรุณ  ภาณุพงศ  “ วิวัฒนาการของมิติการทูตและสถานะนักการทูต” 
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2.2 สรุปกรอบแนวคิด 

การนําเสนอแนวความคิดในขอ 2.1.1 และ 2.1.2 ผนวกกับบทศึกษาในขอ 2.1.3 มาเปน

ฐานขอมูลจะทําใหรายงานการศึกษาน้ีสามารถวางกรอบแนวคิดของการพัฒนาทั้งในกรอบใหญคือ 

สถาบันกระทรวงการตางประเทศและกรอบรองคือการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ

ของขาราชการที่ปฏิบัติภารกิจในการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศให

สอดคลองและบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเปาประสงคเพื่อสงเสริมความเปนสากลของระบบงาน

และภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ  สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วโลก

ใหเปนที่ยอมรับตอทั้งสังคมภายในประเทศและตางประเทศ  ทั้งน้ี โดยมีขาราชการที่มีศักยภาพและ

ขีดความสามารถสูงเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายการทูตสาธารณะ และการ

ทูตเพื่อประชาชนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายความไววางใจและความเขมแข็งของชุมชนชาว

ไทยในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะสงผลใหเกิดความ

สามัคคีและความเปนเอกภาพของชุมชนชาวไทยในตางประเทศอันจะนําเขาสูการบูรณาการจากทุก

ฝายอีกดวย ดังจะไดศึกษาวิเคราะหและเสนอแนะในบทตอ ๆ ไป 



     
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

3.1  วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคน

ไทยในตางประเทศ” จะเปนการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพที่จะมุงพิจารณาถึงสภาวการณ สภาพ

ความเปนจริง ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันของหนวยงานและบุคลากรที่มีภาระและ

ความรับผิดชอบในหัวขอดังกลาว พรอมทั้งศึกษาและเสนอแนะถึงการวางแนวทางที่จะแกไข

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและพฒันาประสิทธิภาพในอันที่จะกอใหเกิด

ประโยชนทั้งตอราชการและตอคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศใหมากที่สุด โดยใชระเบียบวิธี

ศึกษาประกอบดวย 

3.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการคนควา รวบรวมและ 

วิเคราะหเอกสารขั้นตน และขั้นรองถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับหนวยงานหลักใน

การรับผิดชอบ คือ กรมการกงสุลและกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ 

เพื่อใชเปนพื้นฐานและกรอบงานในภาพรวมขององคกรหลักที่ควบคุม กํากับดูแลใหงานและ

บุคลากรสามารถดําเนินการสนองตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการตางประเทศไดอยาง

สัมฤทธิ์ผล 

3.1.2 วิเคราะหถึงคุณสมบัติของการเปนนักการทูตที่ดี ซึ่งจะเปนแนวทางใน 

การที่นํามาเปนพื้นฐานและแนวปฏิบัติตอการจะพัฒนาศักยภาพของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ใน

ดานน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ศึกษาวิเคราะหถึงแนวความคิดเร่ืองการบริหารงานบุคคลแนวใหมเพื่อ 

นํามาเปนรูปแบบในการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจคุมครองดูแลผลประโยชนคน

ไทยในตางประเทศ  ทั้งในบริบทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเปนหนวยงานหลักและ

ขาราชการในฐานะผูปฏิบัติ  ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการเพิ่มความสําคัญของระบบการคัดเลือก

บุคคล  การยกระดับคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการขยายวงกรอบของ

การฝกอบรมใหมีเน้ือหาสาระและความหลากหลายมากขึน้ 
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3.1.4 การศึกษาแบบอยางการปฎิบัติที่ดี (Best Practice) คือ   การศึกษาจากการใชขอมูล

เกี่ยวกับการอบรมเจาหนาที่ในเชิงเปรียบเทียบจากขอมูลที่เปนแบบอยางการปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) ของบางประเทศมาประกอบการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบ  

3.1.5      การสัมภาษณขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ  ที่มีประสบการณในการ

ทํางานและที่เปนผูปฏิบัติงานคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ  ประชาชนผูรับบริการ ผูบริหาร

สถาบันฝกอบรมขาราชการและผูบริหารสํานักบริหารบุคคลของกระทรวงการตางประเทศ  รวมทั้ง

การสัมภาษณเจาหนาที่กงสุลและผูบริหารกรมการกงสุลของประเทศอ่ืน เพื่อขอทราบขอมูลเชิง

เปรียบเทียบดวย                                                                                                                                                                                                                      

ทั้งน้ี  เมื่อไดรับขอมูลแลวจะนําผลที่ประมวลวิเคราะหและสังเคราะหทั้งหมดมาใชเปน

ฐานคิดในการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานน้ีใหกาวสูระดับที่

นาพอใจ มีความเปนมืออาชีพ และเปนสากล 

 

3.2  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

3.2.1  เอกสาร (Documentary research) ทั้งที่เผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพหรือแผนพับซึ่ง

เปนเอกสารราชการเพื่อความรูของประชาชน บทความ บทวิเคราะห ขาว รวมทั้งขอมูลที่เผยแพร

ในฐานขอมูลทางอิเลคโทรนิกส เชน เวปไซตตาง ๆ เปนตน 

3.2.2  กลุมผูใหสัมภาษณ    ผูศึกษาไดกําหนดกลุมผูใหสัมภาษณแยกเปน 5 กลุม คือ 

ก. ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

ใหญ ที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการทํางาน และผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวทั้งในและตางประเทศ  

ซึ่งเปนผูที่มีสวนสําคัญในการปฏบิัติงานการคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศและทราบถึงสภาพ

ที่แทจริงและสามารถสะทอนปญหาขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

ข. ผูบริหารสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและผูบริหารสํานักบริหาร

บุคคลของกระทรวงการตางประเทศ  เน่ืองจากเปนผูมีประสบการณโดยตรงในการทํางาน  ทั้งดาน

บริหาร  และอํานวยการเกี่ยวกับการฝกอบรมขาราชการและการบริหารบุคคล 

ค. กลุมผูรับบริการไดแก  คนไทยที่ขอรับบริการงานกงสุล  จากกรมการกงสุล  

กระทรวงการตางประเทศ  และผูขอรับบริการ และความชวยเหลือจากสถานเอกอัคราชทูตและ

สถานกงสุลใหญในตางประเทศ 

ทั้งน้ี  โดยมีหัวขอและประเด็นที่สอบถามที่เกี่ยวของกับงานดานคุมครองดูแล  

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศโดยมุงใหครอบคลุมถึงทัศนะคติ  ขอคิดเห็น  ประสบการณ
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และปญหาที่ประสบมาเปนพื้นฐานสําคัญ( รายละเอียดของคําถามในการสัมภาษณมีปรากฎใน

ภาคผนวก) 

ง.  กงสุลญ่ีปุน  สถานเอกอัคราชทูตญ่ีปุนประจําฮังการี  ซึ่งไดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก  และอบรมบุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคนชาติของตนใน

ตางประเทศ  เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ 

จ. ผูบริหารของกรมการกงสุลของกระทรวงการตางประเทศฮังการี  ซึ่งไดให

ขอมูลเกี่ยวกับงานดูแลคนชาติและงานบริการกงสุลของกระทรวงการตางประเทศฮังการี  ซึ่งอยูใน

กรอบของระบบ Schengen  

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ   

ผูศึกษาไดใชวิธีสัมภาษณโดยตรงกับกลุมเปาหมายบางทานและใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และทัศนคติของผูปฏิบัติหนาที่และ

ผูรับบริการทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยจะเปนแบบถาม – ตอบ 3 ชุด ตอผูใหสัมภาษณ 3 

กลุม โดยจําแนกประเด็นไดดังน้ี 

        -      ขอบเขตของความรับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศในเร่ืองงานการดูแล

คนไทยในตางประเทศ                                                                                                                               

   -      ทัศนคติตอการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดานกงสุลโดยเฉพาะการคุม 

ครองและดูแลผลประโยชนของคนในชาติ          

       -       สถานะของการปฏิบัติหนาที่บริการดานกงสุลในสายตาของสังคมทั่วไป 

                     -   ปญหาและอุปสรรคที่ประสบอยูเสมอในระหวางการปฏิบัติหนาที่ 

        -       ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการยกระดับของการฝกอบรม 

                     -      คุณสมบัติของผูปฏิบัติหนาที่ดานน้ี 

                     -      แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที ่

         -     แนวทางการกําหนดหลักสูตรเฉพาะรวมทั้งระยะเวลาการฝกอบรมที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ดานน้ี 

        -     ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ทั้งน้ี  เมื่อไดรับขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูศึกษาจะประมวล  เรียบเรียงและสรุปแนว

ทัศนะเพื่อนําไปผนวกเสริมขอมูลจากเอกสาร นํามาศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหตอไป โดยผล

การศึกษาจะเปนฐานคิดในการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
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ใหมีคุณสมบัติทั้งในดานความรู ประสิทธิภาพ  และความพรอมในการจะปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประ 

โยชนของคนไทยในตางประเทศอยางสมบูรณแบบ  ซึ่งจะกลาวในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตอไป 

 



     
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 วิธีการศึกษาตามกระบวนการตาง ๆ ดังปรากฏในบทที่ 3 ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดขอเสนอ

แนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ 

โดยพิจารณาผลการศึกษาดังน้ี 

 

4.1  ศึกษาจากความสําคัญของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4.1.1     ภาระและหนาที่ของกองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ  

กรมการกงสุล 

แนวความคิดของกระทรวงการตางประเทศตอการใหความสําคัญของงานดานกงสุลไดถูก

ริเร่ิมขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการไดขึ้นดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวง

การตางประเทศ ใน พ.ศ. 2428 โครงสรางของกระทรวงการตางประเทศไดรับการปรับปรุงให

ทันสมัยขึ้นโดยแรกเร่ิมไดมีการจัดต้ังกองซึ่งมีฐานะเทียบเทากรมในปจจุบันขึ้นจํานวน 5 กอง โดย

กองการกงสุลไดเปนหน่ึงในหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ7  

 ตอมาเมื่อวิทยาการและนวัตกรรมใหม ๆ ไดพัฒนาขึ้น ทําใหการติดตอสื่อสาร การคาขาย 

การคมนาคมและการเดินทางไปยังสวนตาง ๆ ของโลกมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น การ

เจริญความสัมพันธระหวางประเทศทั้งหลาย ทั้งในสวนของรัฐบาลและประชาชนโดยทั่วไปก็ไดแผ

ขยายและพัฒนาขึ้นโดยลําดับ  สงผลใหงานดานกงสุลทวีความสําคัญและเพิ่มพูนขึ้น ทั้งในดานการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง การตรวจลงตรา งานนิติกรณและการคุมครองและดูแล

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองน้ี  

ดังน้ัน ในการปรับโครงสรางของกระทรวงฯ ใน พ.ศ. 2541  จึงไดมีการจัดต้ังกรมการกงสุลขึ้นดวย

การรวบรวมหนวยงานที่รับผิดชอบในกิจการกงสุลเขาไวดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงาน

ดานน้ีเปนการเฉพาะ และกรมการกงสุลไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 

25428  ซึ่งประกอบดวยสวนราชการดังน้ี 

 

                                                 
7 ประวัติความเปนมาของกรมการกงสุล จัดทําโดยกรมการกงสุล  
8 ประวัติความเปนมาของกรมการกงสุล จัดทําโดยกรมการกงสุล 
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1.    สํานักงานเลขานุการกรม 

2.    กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ “หัวใจของกรม” 

3.    กองสัญชาติและนิติกรณ 

4.    กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางของคนตางดาว 

5.    กองหนังสือเดินทาง 

6.   ศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร9 

ลักษณะของการแบงกองตาง ๆ เปนไปตามภาระรับผิดชอบของงาน “การกงสุล” ซึ่งมปีริ 

มาณเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนที่การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและ

การต้ังถิ่นฐานในตางประเทศของคนไทยเปนเร่ืองปกติวิสัย  ดังน้ัน ในทางปฏิบัติกรมการกงสุลซึ่ง

เปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ ที่รับรองงานดานบริการประชาชน โดยประสานกับ

หนวยงานดานการปกครองและทะเบียนราษฎรทั้งในและนอกประเทศอยางใกลชิด พรอมกันน้ันยัง

ดําเนินการพัฒนาใหหนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทางของประเทศไทยและเอกสารการตรวจลง

ตราของประเทศไทยมีความทันสมัยและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพื่อใหเปนที่ยอมรับใน

ประชาคมระหวางประเทศ10 

 ปจจุบันกรมการกงสุลไดกําหนด “วิสัยทัศนและพันธกิจ” ที่สําคัญคือ  

วิสัยทัศน 

 ดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตาง 

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศและ

กระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรมเพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชนตาม

นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” 12 

พันธกิจ 

ประสานและอํานวยความสะดวกกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุในการใหความ

ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศภายใน 24 ชั่วโมง และดําเนินมาตรการ/โครงการ

ปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและนอกประเทศ 

                                                 
9 โครงสรางของกรมการกงสุล (รายละเอียดปรากฏตามพระราชบญัญัติแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ พ.ศ. 2541 – ภาคผนวก 1) 
10 เอกสารกรมการกงสุล จัดทําโดยกรมการกงสุล 
12 เอกสารกรมการกงสุล จัดทําโดยกรมการกงสุล 
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 เมื่อพิจารณาจากการเปาประสงคของการจัดต้ังกรมการกงสุลและใหบริการดานกงสุลจะ

เห็นไดวางานที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญแรกและถือเปน “หัวใจ” ของงานดานการกงสุล คือ 

งานที่อยูในความรับผิดชอบของกองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ซึ่งมี

อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญ 

ชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทยรวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ ดังปรากฏอยูใน

ภารกิจสําคัญของหนวยงานดังกลาว  9  ประการคือ 

1. การใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศและประสบปญ 

หาไมสามารถชวยตัวเองได เชน นักทองเที่ยวถูกโจรกรรมทรัพยสิน หนังสือเดินทาง เจ็บปวย ประ 

สบปญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย ถูกจับกุมหรือขาดการติดตอกับญาติพี่นอง สามารถรอง

ขอใหชวยเหลือสงตัวคนไทยที่ตกทุกขไดยากกลับประเทศไทย ชวยตรวจสภาพความเปนอยูของคน

ไทยในตางประเทศ ชวยติดตามหาญาติที่สูญหายหรือขาดการติดตอ 

2. ชวยเหลือคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประ 

เทศอยางถูกตองตามกฏหมายแตไมไดรับการปฏิบัติตามสัญญา เชน ไมไดทํางานในตําแหนงที่ตก

ลงกันไว หรือไมไดรับคาจางหรือสิทธิประโยชนตามที่ไดตกลงกันไว หรือไมไดรับการปฏิบัติตาม

กฏหมายแรงงาน สามารถรองขอใหสถานเอกอัคราชทูตหรือสถานกงสุลใหญหรือหนวยงานของ

ฝายแรงงาน (หากมี) ชวยเหลือเจรจากับนายจาง หรือหนวยงานราชการของประเทศน้ันใหปฏิบัติ

ตามสัญญา  

3. ชวยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปตางประเทศแลวตกทุกขไดยาก สามารถขอให

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญพิจารณาชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทยได 

4. ชวยเหลือเรือประมงและลูกเรือที่ถูกจับกุมในตางประเทศในกรณีเรือประมงไทยและ

ลูกเรือประมงถูกจับกุมในนานนํ้าตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลใหญในประ 

เทศที่มีการจับกุมเรือประมง สามารถใหความชวยเหลือ ประสานงานกับทางการประเทศน้ัน เพื่อ

เขาไปดูแลชวยเหลือ  รวมทั้งประสานในขั้นตอนเกี่ยวกับการปลอยเรือประมงและลูกเรือที่ถูกจับกุม

เพื่อใหไดรับความยุติธรรมและชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทยเมื่อพนโทษแลว 

5. ชวยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงไปคาประเวณี  ปจจุบันมีหญิงไทยถูกหลอกลวงและ

ต้ังใจไปคาประเวณีในตางประเทศเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบตาง ๆ เชน ไปทํางานเปนหมอนวดแผน

โบราณ ไปทํางานในรานอาหารหรือไปรําไทย แตปรากฏวาเมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกบังคับใหคา 

ประเวณีหรือมีการบีบคั้นหรือผิดขอตกลง เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทราบ 

หรือเมื่อไดรับแจงจากญาติในประเทศไทยก็จะประสานงานกับตํารวจทองถิ่นใหไปชวยเหลือและ

ประสานงานในการสงตัวกลับประเทศไทย 
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6. ชวยเหลือดูแลคนไทยที่กระทําความผิด ถูกจับกุม คุมขังและถูกจําคุกในตางประเทศ 

การชวยเหลือมีต้ังแตการดูแลใหไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดี การเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ 

หากถูกตัดสินใหจําคุกไปจนถึงการพิจารณาความเปนไปไดในการขอลดโทษและประสานงานใน

การที่ผูตองโทษจะขออภัยโทษในกรณีประหารชีวิต 

7. ชวยเหลือคนไทยกรณีเกิดภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติกรณีที่เกิดภาวะสงครามหรือ

ภัยพิบัติ เชน แผนดินไหว โรคระบาด วินาศกรรม หรือเกิดเหตุการณ วิกฤตทางการเมือง ซึ่งจะไม

ปลอดภัยตอคนไทยที่อาศัยอยูในประทศน้ัน ๆ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ จะ

จัดเตรียมแผนและใหความชวยเหลือคนไทยที่อาจไดรับผลกระทบ ต้ังแตการแจงขาวสาร การเตือน

ภัยการอพยพคนไทยไปอยูในที่ปลอดภัย  อพยพไปอยูในประเทศขางเคียงหรืออพยพกลับประเทศ

ไทย และในกรณีที่คนไทยเกิดแผนดินไหว ไมมีที่อยูอาศัยหรือเคร่ืองนุงหม สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสลุใหญจะประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นของประเทศที่ไดรับผลกระทบ เชน ใน

การชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ เทาที่จะทําไดตามลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

8. คุมครองผลประโยชนของคนไทยและธุรกิจไทย การชวยเหลือคุมครองของกระทรวง

การตางประเทศ รวมไปถึงการประสานงานกับหนวยงานของประเทศที่เกี่ยวของเพื่อชวยติดตาม

ทรัพยสินที่สูญหายหรือผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เชน ติดตามเรือสินคาที่ถูกโจร

สลัดปลน หรือชวยประสานใหมีการบังคับตามคําพิพากษาของศาล  เชน ใหชําระเงินคาสินคาหรือ

ใหสงมอบที่ดินหรืออาคารใหคนไทยหรือบริษัทไทยตามสิทธิและเปนไปตามระเบียบกฏเกณฑของ

ประเทศน้ัน ๆ  

9. ชวยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ ในกรณีที่คนไทยเสียชีวิตในตางประเทศ 

จะใหความอนุเคราะหในเร่ืองการจัดการศพตามคํารองขอของญาติในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ

เองได โดยชวยเหลือประสานงานในการจัดสงศพกลับประเทศในกรณีที่กระทําได หรือฌาปนกิจ

ศพแลวสงอัฐิกลับประเทศไทยและในการออกมรณะบัตร13 

4.1.2 ผลการประเมินหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เมื่อวิเคราะหและประมวลจากแนวนโยบายและการจัดรูปองคกรบริหารใหมของกระทรวง

การตางประเทศ ดวยการจัดต้ังกรมการกงสุลและมอบภาระกิจและหนาที่ความรับผิดชอบงานดาน

กงสุลขึ้นโดยเฉพาะ  ยอมเปนสิ่งที่ปรากฏอยางชัดเจนวา กระทรวงการตางประเทศตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเปนในเร่ืองการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยทั้งในและ

ตางประเทศเปนอยางมาก  ทั้งน้ี โดยมีหลักการพื้นฐานคือ การเคารพและใหความสําคัญตอสิทธิขั้น

พื้นฐานของการเปนบุคคลสัญชาติไทยและสิทธิประโยชนที่พึงไดรับจากการเปนพลเมืองของ

                                                 
13 เอกสารกรมการกงสุล จัดทําโดยกรมการกงสุล 
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ประเทศไทยดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมการกงสุลในฐานะหนวยงาน

หลักที่รับผิดชอบงานดานน้ีแลวจะเห็นไดวา แนวนโยบายในการดําเนินการและระเบียบปฏิบัติได

ดําเนินมาในทิศทางที่ถูกตองและมีความเปนสากล  ดังน้ัน เพื่อใหเปนการสอดคลองตอเปาประสงค

ของกรมการกงสุลในการที่จะสนองตอนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงการตางประเทศใน

เร่ืองการทูตเพื่อประชาชน การใหความสําคัญตอคุณสมบัติของบุคลากรที่จะรับผิดชอบปฏิบัติงาน

คุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศทั้งในการปฏิบัติหนาที่อยูในกระทรวง

การตางประเทศ และในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ  จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งดังจะ

ปรากฏในขอ 4.2 

สถิติการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

ป 2551 

ประเภทการใหความชวยเหลือ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 

การชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก

ท่ัวไป 

140 94 123 146 83 112 134 88 205 85 92 296 1598 

การชวยเหลือแรงงานไทย 4 8 2 1 3 17 5 1 73 - 3 73 190 

การชวยเหลือชาวประมงไทย 8 4 21 8 1 6 1   8 - 4 61 

การชวยเหลือคนไทยท่ีถูกหลอกไปขาย

บริการ 

3 57 56 49 7 6 107 6 2 29 4 20 409 

การชวยเหลือกรณีเสียชีวิต ติดตามเงิน

พึงได และญาติท่ีสูญหาย 

13 12 15 10 13 6 19 13 18 9 15 13 156 

ติดตามเงินพึงไดและผลประโยชนอื่นๆ 5 3 5 4 8 2  1 14 6 10 7 65 

ติดตามหาญาติและตรวจสอบสถานภาพ

ความเปนอยู 

9 11 9 5 7 8 15 3 7 5 1 - 80 

อื่น ๆ 10 6 16 2 1 - 13 17 17 3 1 9 95 

งานดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศ(ทุน

รัฐบาลและขาราชการท่ีฝกงาน) 

77 88 81 106 124 70 109 63 153 110 98 74 1153 

รวมทั้งหมด 269 283 328 331 247 290 403 192 489 255 224 496 3807 

 

4.2  คุณสมบัติของนักการทูต14 

 ในการศึกษาคุณสมบัติของนักการทูตที่ดี ผูศึกษาไดเล็งเห็นวา ขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศทั้งสายการทูตและสายสนับสนุนตางมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาใหไปประจําการ 

ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทุกคน โดยเมื่อถึงเวลาไปปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ 

บุคลากรดังกลาวจะมีฐานะทั้งเปนขาราชการและเปนนักการทูตของประเทศไทยประจําประเทศ

ผูรับ  ดังน้ัน นอกจากจะตองประพฤติตนในกรอบของการเปนขาราชการที่ดีแลว ยังจะตองมี

คุณสมบัติของนักการทูตที่ดี เพื่อจะเปนแนวทางในการที่จะนําคุณสมบัติดังกลาวมาเปนพื้นฐาน

                                                 
14 ศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ “วิวัฒนาการของมิติการทูตและสถานะนักการทูต” 
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และแนวปฏิบัติตอการจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่ในงานคุมครองและดูแล

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

  โดยขอเท็จจริง  การทูตเปนงานที่ตองการคุณสมบัติพิเศษหลายประการของผูประกอบ

วิชาชีพหรือปฏิบัติงานดานน้ี ในวงการเมืองระหวางประเทศเปนที่ยอมรับกันวา นักการทูตที่ดี

จะตองเปนผูมีความรู ไหวพริบ ความสุภาพ ความสุจริต ความเยือกเย็น ความอดทน ความกลาหาญ

และความขยันหมั่นเพียร ซึ่งคุณสมบัติกวาง ๆ เหลาน้ี อาจจะไมกอใหเกิดความกระจางพอวา

นักการทูตควรจะตองมีอะไรเปนพิเศษ เพราะหากพิจารณาโดยรวมแลวก็คือ ลักษณะของคนทํางาน

โดยทั่วไป  แตหากพิจารณาใหลึกลงไปถึงสภาพงานที่นักการทูตตองปฏิบัติจริง ๆ  โดยเฉพาะการ

มุงศึกษาคุณสมบัติผูที่จะปฏิบัติภารกิจดานคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ

แลว ผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติพิเศษดานอ่ืนที่เหมาะสมกับภารกิจดังกลาว ซึ่งอาจ

จําแนกไดดังน้ี 

4.2.1 เปนผูมีความรู ซึ่งเปนความรูที่ตองนํามาใชในการปฏิบัติงานดานน้ีอาจพิจารณาได  

4  ประเภทคือ 

1. ความรูทางหลักวิชา ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขารัฐศาสตรและนิติศาสตร โดยนักการ

ทูตที่จะปฏิบัติงานดานน้ีจะตองติดตามและเขาใจถึงนโยบายของรัฐบาลประเทศที่ตนประจําอยูเกี่ยว

การปฏิบัติตอคนตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวหรือพํานักอาศัยอยูในประเทศอยางไร มีขอจํากัด

หรือขอสงวนใดบางที่อาจสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนไทยในประเทศน้ี อีกทั้ง นักการทูต

จะตองศึกษากฏหมายทั้งกฎหมายของไทยและกฏหมายทองถิ่นของประเทศที่ประจําการ ทั้งทางแพง

และอาญา โดยเฉพาะในมาตราหรือตัวบทที่เกี่ยวของหรืออาจสงผลกระทบกับการดํารงชีวิตของคน

ไทยที่อาศัยอยูในประเทศน้ัน  แมในอดีตเคยมีนักวิชาการบางทานใหความเห็นวา “นักกฏหมายไม

เปนนักการทูตที่ดี” 15แตการทูตสมัยปจจุบันกฎหมายเปนหลักวิชาที่จําเปนอยางมาก เพราะกฎหมาย

เปนหลักที่รัฐใชสนับสนุนและพิสูจนความชอบธรรมของนโยบายและกิจกรรมของรัฐในการ

เรียกรองและปองกันสิทธิของประเทศและคนในชาติ16 

2. ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หมายถึงการรูสถานะความเปนไป ทัศนคติ และ

ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของประเทศที่ตนไปประจํา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนของ

คนไทย อาทิ ทัศนคติของคนทองถิ่นตอคนตางชาติหรือตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคนไทย

และประเทศไทยหรือกฏระเบียบขอปฏิบัติของหนวยงานที่รับผิดชอบการเขาประเทศดวย

วัตถุประสงคตาง ๆ ของคนตางชาติ เปนตน  ทั้งน้ี เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานและให

                                                 
15 De Calliere; The Art of Deplomacy 
16 ศาสตราจารยอรุณ ภาณุพงศ “วิวัฒนาการของมิติการทูตและสถานะนักการทูต” 
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ความรูแกคนไทยในประเทศน้ัน ๆ ในการน้ี มีขอพึงสังเกตประการหน่ึงคือ ความรูในสาขาหรือมิติ

ตาง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยก็มีความสําคัญอยางมากเชนกัน เพราะโดยการรูจักประเทศของตนเองดี

น้ัน นักการทูตจึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไดดีและรูวาผลประโยชน

แหงชาติและคนในชาติอยูที่ใด 

3. ความรูดานภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาของตนเองและภาษาตางประเทศ ซึ่งในปจจุ 

บันภาษาการทูตสากลคือ อังกฤษหรือฝร่ังเศส ซึ่งนักการทูตควรมีความสันทัดอยางนอยที่สุดใน

ภาษาใดภาษาหน่ึงของสองภาษาน้ี และถาหากสามารถเรียนรูภาษาของประเทศที่ไปประจําอยูก็จะ

เปนการเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความเปนนักการทูตที่ดีของประเทศไทยแลว ยังจะเปนประโยชนอยางมากในการติดตอกับทั้ง

ภาครัฐและเอกชนของประเทศน้ัน ๆ อีกดวย 

4. ความรูจากประสบการณ ซึ่งจะชวยใหทราบถึงเทคนิค การปฏิบัติ ชั้นเชิงและ 

ยุทธวิธีและวิธีการทํางานในแตละกรณีไดเปนอยางดี เฉพาะอยางยิ่งในงานดานคุมครองดูแลคน

ไทยในตางประเทศที่จะตองประสบกับการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งผูที่เคยมีประสบการณ

จากการศึกษาหรือเรียนรูหรือไดเคยประสบดวยตนเองมากอนจะสามารถเขาใจและแสวงหาลูทาง

ในการแกไขปญหาไดอยางถูกจุดและมีผลเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด 

4.2.2 เปนผูที่มีไหวพริบและความฉับพลัน ไหวพริบ คือ การมีสัญชาติญาณ (Intuition) 

และปญญา (Intelligence) ประกอบการวินิจฉัย (Judgement) ที่ถูกตองอันนํามาใชการไดทันทีใน

ขอบขายของงานคุมครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศน้ัน ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมี

ระดับของความเขมขน รุนแรง และการสูญเสียประโยชนมากบางนอยบางแลวแตกรณีและโอกาส 

ซึ่งเปนหนาที่ของนักการทูตที่จะตองปกปองรักษาผลประโยชนของคนไทยใหมากที่สุด  ดังน้ัน 

การมีไหวพริบจะทําใหนักการทูตเขาใจเร่ืองการรูชั้นเชิงและเจตนาของฝายตรงขาม รูจังหวะเวลา

และถอยคําที่จะใชพูดหรือดําเนินการใหเหมาะสมเพื่อการสนับสนุนหรือตอบโตและการหาทาง 

ออกที่ดีที่สุด สวนความฉับพลันน้ันเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับในยุคโลกาภิวัฒน เพราะในบางกรณี

หากไมดําเนินการโดยฉับพลันอาจจะทําใหคนไทยตองประสบภาวะทุกขยากหรือเสียผลประโยชน

มากขึ้น อาทิ ตองถูกจําคุก หรือสูญเสียทรัพยสินไปได  ทั้งน้ี ไหวพริบความฉับพลันและการ

ตัดสินใจที่ถูกตองจึงเปนสิ่งที่จะตองมีพรอมกันไป 

4.2.3 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดีทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับคนตางชาติ เพื่อนรวมงานและ

ชุมชนชาวไทยในประทศที่ประจําการอยู  ทั้งน้ี เพราะงานการทูตเปนงานที่ตองติดตอและ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  ดังน้ัน การที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญและมีสวนชวยเกื้อกูล

อยางมากตองานคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ   ซึ่งในบางคร้ังการติดตอกับเจาหนาที่ทองถิ่น 
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เมื่อคนไทยที่ไปทองเที่ยวหรืออาศัยอยูในประเทศ มีปญหาทั้งในเร่ืองการใชชีวิตสวนตัว ปญหาดาน

นิติกรณและปญหาดานอาชญากรรม  การติดตอโดยชองทางปกติ อาจจะลาชาไมทันการณหรือไม

ไดรับการอํานวยความสะดวกเทาที่ควร แตหากผูทําหนาที่ดานน้ีของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกง 

สุลใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดี สรางความคุนเคยหรือทัศนคติที่ดีตอทั้งฝายราชการและประชาชนของ

ประเทศเจาบานก็อาจจะมีสวนชวยใหแกไขปญหาไดรวดเร็วและบังเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4.2.4 คุณลักษณะสวนตัวบุคคล ไดแก คุณสมบัติทั้งหลายของคนดีทั่วไป ความสุจริตตอ

หนาที่ ตอวิชาชีพและตอราชการเปนคุณสมบัติเบื้องตน   คุณสมบัติสําคัญประการหน่ึงคือ ตองมี

ความอดทน โดยเฉพาะงานที่ตองติดตอและชวยเหลือคนไทยในตางประเทศเพราะในหลายวาระ

และโอกาส ปญหาและอุปสรรค   ยังไมสามารถแกไขใหลุลวงไปไดโดยงายหรือโดยเร็ว เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานจะตองมีความอดทนจนกวาจะสามารถแกไขอุปสรรคหรือปญหาเพื่อชวยเหลือคนไทย

ไดโดยไมยอทอ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 - กระทรวงการตางประเทศจะไดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีคุณสม บัติที่

เหมาะสมกับภารกิจ เปนนักการทูตที่ดี มีความเปนมืออาชีพในระดับสากล  สามารถปฏิบัติหนาที่

สนองนโยบายของรัฐบาลในการคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของประเทศไทยใน

ตางประเทศ ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  ตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคกร 

 - คนไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาความทุกขยากและตองการความชวย เหลือก็จะ

ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและทันการณดวย 

 - เปนการสนองตอนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและสรางความเปนเอกภาพตอชุมชนชาว

ไทย อีกทั้งเสริมภาพลักษณและความรูสึกที่ดีของคนไทยในตางประเทศตอกระทรวงตางประเทศ

และสวนราชการของไทยอีกดวย 

 

4.3     ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหม 

ในการวิเคราะหเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหมน้ี ผูศึกษาไดวางกรอบการพิจารณาถึง

สภาพการณที่เปนจริงและปญหาของการบริหารที่ปรากฏ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับหนวย 

งาน ซึ่งหากไดมีการปรับปรุงหรือยกระดับการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง ก็จะมีสวน

เสริมใหงานดานคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศมีความสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โดยการศึกษา

ปญหาจะแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวงและระดับหนวยงาน 

4.3.1     ปญหาในระดับกระทรวง 



 
 

 

23 

 

1.   ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีขาราชการทั้งหมด 1583 คน17 แบงเปนสาย

การทูต 1011 คน และสายสนับสนุน 572 คน โดยมีขาราชการสายการทูตปฏิบัติงานในกระทรวง 

59.25 เปอรเซ็นต ปฏิบัติงานในตางประเทศ 40.75 เปอรเซ็นต สายสนับสนุนปฏิบัติงานใน

กระทรวงฯ 79.20 เปอรเซ็นต และตางประเทศ 20.63 เปอรเซนต  ซึ่งจากจํานวนและอัตราสวน

ดังกลาวปรากฏวา มีขาราชการประจําการที่กรมการกงสุล 74 คน โดยแบงเปนสายการทูตและอ่ืน ๆ 

47 คน สายสนับสนุน 27 คน  ทั้งน้ี  ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ดานกงสุลและการคุมครองดูแล

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศทั้งหมดประมาณ 192 คน หรือคิดเปนรอยละ 13 ของบุคลากร

ของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งหมด อน่ึง ตามขอเท็จจริงยังมีขาราชการอีกจํานวนมากที่ไดเคย

ปฏิบัติงานกงสุลเมื่อประจําการอยูในตางประเทศหรือปฏิบัติหนาที่ในกรมการกงสุลมากอน ซึ่งคาด

วาจะมีจํานวนประมาณรอยละ 30 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 1 สัดสวนของขาราชการในกระทรวงการตางประเทศ 

สัดส่วนของข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ

572 คน, 36%

1011 คน, 64%

ข้าราชการสายการทูต

ข้าราชการสายสนับสนุน

 
 

 

 

                                                 
17 อัตราสวนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เอกสารขอมูลฝายบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ 

(สํารวจ 1 พฤษภาคม 2552) 
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แผนภูมิที่ 2 สัดสวนของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่กงสุลทั้งในประเทศและตางประเทศ 

สัดส่วนของข้าราชการที�ปฎิบัติหน้าที�กงสุลทั�ง
ในประเทศและต่างประเทศ

74 คน, 31%

118 คน, 49%

47 คน, 20%

ข้าราชการที�ปฏิบัติหน้าที�กงสุลในต่างประเทศ

ข้าราชการสายการทูตประจํากรมการกงสุล

ข้าราชการสายสนับสนุนประจํากรมการกงสุล

 

 

แผนภูมิที่ 3 สัดสวนของขาราชการที่ปฏิบัติงานดานกงสุลตอขาราชการในกระทรวงฯ 

สัดส่วนข้าราชการที�ปฎิบัติงานด้านกงสุลต่อ
ข้าราชการในกระทรวงฯ

47คน, 3%

74 คน, 5%
118 คน, 7%

1344 คน, 85%

ข้าราชการที�ปฏิบัติหน้าที�กงสุลในต่างประเทศ
ข้าราชการสายการทูตประจํากรมการกงสุล
ข้าราชการสายสนับสนุนประจํากรมการกงสุล
ข้าราชการอื�นๆ ในกระทรวงฯ
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2. ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานกงสุลของ

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ   จะตองปฏิบัติงานแทนหนวยงานราชการอ่ืน อาทิ ดาน

ทะเบียนราษฎรนิติกรณและงานตรวจลงตรา ของ กระทรวงมหาดไทย  งานดูแลแรงงานไทยของ

กระทรวงแรงงาน ซึ่งหลายแหงไมมีตัวแทนไปประจําการ   แมวาขาราชการที่จะไปประจําการใน

ตางประเทศจะไดรับการอบรมหลักสูตรสําหรับขาราชการกอนออกประจําการที่กระทรวงการ

ตางประเทศจัดขึ้น  แตกรอบและเน้ือหาสาระของหลักสูตรจะเปนไปในภาพกวาง  โดยมุงเนนถึง

ขั้นตอน  ความพรอมและวิธีการของการดํารงชีวิตใหสมฐานะนักการทูตเปนหลัก อาทิ ควร

ประพฤติหรือละเวนการประพฤติในเร่ืองใด  มารยาทในการเขาสังคมและการปรับตัวใหเขากับ

สภาวะแวดลอมของแตละประเทศอยางไร  รวมทั้งการเสริมความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดาน

ตางๆทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งผลทีไ่ดรับคือผูเขาอบรมจะไดเห็นและรับทราบขอมูล

ตางๆในภาพรวมที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน

ของผูที่จะไปปฏิบัติหนาที่ดานกงสุลและการคุมครองดูแลคนชาติน้ัน  การไดรับการอบรมเสริม

ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆรวมทั้งความรูเบื้องตนทางดานกฎหมายระหวาง

ประเทศ  กฎหมายไทย  และกฎหมายทองถิ่น  กฎระเบียบวาดวยการเขาเมือง  การมีถิ่นพํานักอาศัย  

และการสมรส  เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากในการปฏิบัติหนาที่ทางดานน้ี  เจาหนาที่

จะตองพบกับปญหาที่เกี่ยวกับขอกฎหมายอยูเสมอ18  ดังน้ัน การมีความรูและความแมนยําในเร่ือง

กฎหมายและกฎระเบียบตางๆจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกข

ไดยากหรือตองคดี หรือกระทําความผิดตองโทษตามกฎหมายบานเมือง  ใหไดรับความเปนธรรม

ในการพิจารณาคดี  และไดรับสิทธิเทาเทียมเสมอภาคอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ 

อน่ึง ระยะเวลาของการอบรมรวมทั้งการจัดใหดูงานเฉพาะรวม 30-45 วันน้ันสั้นเกิน 

ไปเน่ืองจากในทางปฏิบัติแลวขาราชการสวนใหญที่มีสิทธิเขารับการอบรม  ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ 

ในตนสังกัดของตนอยูตอไป  ทําใหไมสามารถทุมเทเวลาใหกับการฝกอบรมไดอยางเต็มที่19 

3. ในสภาพความเปนจริงน้ัน ที่ผานมากระทรวงฯ ยังไมไดใหความสําคัญตอการ 

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจดานงานกงสุลในลําดับตน โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดฝกอบรม การให

ความรู และการพัฒนาบุคลากรสําหรับผูไดรับแตงต้ังใหไปปฏิบัติงานดานน้ีในตางประเทศยังไมมี

ความชัดเจนและไมเพียงพอ 

4. ปญหาอีกรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏในกระทรวงการตางประเทศ คือ การขาดการ 

                                                 
18 ความเห็นและขอเสนอแนะของกลุมผูใหสัมภาษณระดบับรหิารและผูปฏบิัตหินาทีใ่นสถานเอกอัครราชทูต 

(รายละเอียดอยูในภาคผนวก) 
19 ความเห็นของผูอํานวยการสถาบันฝกอบรมเทวะวงศวโรปการ (ภาคผนวก) 
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เอาใจใสอยางจริงจัง ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและบุคลิกที่เหมาะสมไปดํารงตําแหนง

เจาหนาที่กงสุลปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ20  ซึ่งตามหลักแลว ควรมีระบบ

การทดสอบเพื่อคัดเลือกเจาหนาที่หรือระบบการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ดาน

ดังกลาวใหมีความชัดเจน อาทิ ความมีมนุษยสัมพันธ วิธีคิดในการแกปญหาตาง ๆมี ความพรอม

สวนบุคคล รวมทั้งมีคุณสมบัติสวนตัวเหมาะสมกับงานบริการ (มี Service Mind)  มีบุคลิกและทัศน 

คติดานบวกตอสังคม ใหความสําคัญตอคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มองโลกในแงดีและ

มีใจยุติธรรม  อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติเทาที่ผานมายังมิไดใชคุณสมบัติที่กลาวมาขางตนเปน 

บรรทัดฐานในการพิจารณาตัวบุคคลที่จะไปประจําการมากนักโดยสวนใหญจะมุงคัดเลือกใหความ 

สําคัญตอขาราชการที่จะไปทํางานดานการเมือง  เศรษฐกิจ  งานการประชุมกรอบพหุพาคี หรือ

คัดเลือกบุคคลไปตามความประสงคของเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญที่ขอมา21 อีกทั้งในบาง

โอกาสผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศบางสวนยังมีทัศนะคติวา งานกงสุลเปนงาน

ภาคปฏิบัติที่ไมเปนงานวิชาการ ไมตองเปนขาราชการที่มีระดับการศึกษาและความสามารถสูงนัก

ไปปฏิบัติงานในดานน้ีทั้งๆที่งานดานกงสุลและคุมครองคนในชาติเปนงานที่สงผลถึงภาพลักษณ

ของกระทรวงการตางประเทศเน่ืองจากเปนงานใหบริการและเขาถึงประชาชนคนไทยและจะมีผล

ตอทัศนคติและความรูสึกในเชิงบวกจากประชาชนตอการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญไดอยางดีที่สุด  ดังน้ันจึงเปนที่ปรากฎอยูในหลายกรณีวา  ขาราชการที่ไดรับการ

คัดเลือกใหไปปฏิบัติหนาที่ดานน้ีไมมีความรูและความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหลุลวงไป

ได  เน่ืองจากขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีบุคลิกไมสอดคลองกับภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่ง

มีผลใหทัศนคติในภาพรวมตกตํ่าลงได 

4.3.2     ปญหาในระดับหนวยงาน 

1.  ปญหาหลักของความแตกตางในรูปแบบของงานกงสุลและงานคุมครองดูแล

คนไทยในตางประเทศที่เกิดขึ้นน้ัน เน่ืองจากลักษณะงานของ สถานเอกอัครราชทูต และสถาน

กงสุลใหญ  แตละแหงมีความซับซอนและแตกตางกันไปดวยเหตุผลที่ชาวไทยในแตละประเทศน้ัน 

มีความหลากหลาย เชน ในบางประเทศอาจมีจํานวนนักศึกษาไทยมาก บางประเทศอาจมีจํานวนคน

ไทยที่สมรสกับชาวตางประเทศมาก บางประเทศอาจมีจํานวนแรงงานไทยทํางานอยูมาก เปนตน22 

                                                 
20 ความเห็นของกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง และศูนยปฏิบตัิหนาที่ในสถาน

เอกอัครราชทูต กลุมใหสัมภาษณเปาหมาย  (ภาคผนวก) 
21 ความเห็นจากคําสัมภาษณอดีตผูบริหารสํานักบรหิารบคุคล (ภาคผนวก) 
 
22 คําสัมภาษณกลุมผูใหสัมภาษณ ผูปฏิบัตหินาที่ในสถานเอกอัครราชทูต (ภาคผนวก) 
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ซึ่งสงผลใหโครงสราง ซึ่งสงผลใหโครงสรางและวิธีการปฏิบัติหรือลักษณะของปญหาในแตละ

ทองถิ่นมีความแตกตางกัน ซึ่งกระทรวงฯ มีความจําเปนที่จะตอง customize การอบรมและการ

พัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและปญหาในพื้นที่อยางถูกตองและตรงจุด 

2. ตามระเบียบของกระทรวงการตางประเทศกําหนดใหขาราชการที่ไปประจําการ 

ตางประเทศจะตองเดินทางไปซอนงานกับขาราชการที่ครบวาระเปนเวลาเพียง 15 วัน ทําใหโอกาส

เรียนรูงานจากเจาหนาที่คนเดิมในระยะเวลาการซอนงานไมไดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ซึ่งเจาหนาที่ที่

ครบวาระประจําการและเจาหนาที่คนใหมควรมีเวลาทํางานรวมกัน ประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะทําให

ทั้งสองฝายไดถายทอดความรูประสบการณและรับทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นซึ่งในความเปนจริงแลว เจาหนาที่ใหมที่เพิ่งเดินทางไปรับหนาที่เองก็มีภารกิจอ่ืนทําให ไม

สามารถทุมเทเวลาใหกับการเรียนรูงานไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากจะตองหาที่พักอาศัยใหไดภายใน 15 

วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง23 

3.  สําหรับปญหาการขาดบุคลากรที่มีคุณลักษณะและอุปนิสัยไมเหมาะสมกับงาน

คุมครองดูแลคนไทยและงานดานกงสุลซึ่งเกิดขึ้นใน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตางๆ 

ทั่วโลกน้ัน  มีความรุนแรงมากกวาในกระทรวงการตางประเทศ  เน่ืองจากจํานวนบุคลากรของ สถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตาง ๆ น้ัน มีจํานวนจํากัด ซึ่งหากกระทรวงการตางประเทศ สง

บุคลากรที่ไมเหมาะสมกับหนาที่ไปประจําการทําใหปฏิบัติหนาที่ไมสมบูรณหรือกอใหเกิดปญหาใน

การปฏิบัติงาน  การจะเปลี่ยนตัวหรือสงตัวกลับเปนเร่ืองคอนขางยากและซับซอน กลายเปนเร่ืองการ

บริหารบุคคลภายใน  ซึ่งมีขั้นตอนและตองใชเวลานาน   สงผลให สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

ใหญ ไมสามารถดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ เชน การ

คุมครองดูแลคนไทย และการสรางสังคมไทยเขมแข็ง เปนตน นอกจากน้ีอาจสงผลให สถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตาง ๆ ไมสามารถดําเนินภารกิจของ สถานเอกอัครราชทูต/สถาน

กงสุลใหญ ในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน งานดานวัฒนธรรม การประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนไปไดอยาง

เต็มที่อีกดวย 

 

4.4  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี ( Best Practice) 

  เพื่อใหการศึกษาในเร่ืองการคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศมีความชัดเจน  ผูศึกษาไดนํา

แนวปฏบิัติของกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนและประเทศฮังการี  ซึ่งมีความเปนสากลสูงมาเปน

ตัวอยางในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากตัวอยางการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ซึ่งปรากฎตามตาราง

ดังน้ี 

                                                 
23 คําสัมภาษณกลุมผูใหสัมภาษณ ผูปฏิบัตหินาที่ในสถานเอกอัครราชทูต (ภาคผนวก) 
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การเปรียบเทียบโดยภาพรวมระหวางญ่ีปุน ฮังการี และไทย 

1. ในการพิจารณาหนวยงานตนสังกัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานกงสุลและคุมครองคนชาติ

ของญ่ีปุนและฮังการี  แมโดยทั่วไปจะเปนเจาหนาที่การทูตของกระทรวงการตางประเทศ  แตใน

ประเทศที่สําคัญและ/หรือมีลักษณะพิเศษ  จะมีการพิจารณาแตงต้ังเจาหนาที่จากสวนราชการอ่ืนที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองใหไปปฏิบัติหนาที่  ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  เพราะความรูและปรากฎการณเฉพาะดานดังกลาว  ในขณะที่กระทรวงการตางประเทศไทย

จะแตงต้ังจากเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศเทาน้ัน  ซึ่งควรไดรับการอบรมและมีเวลาได

ฝกงานจริงเพื่อเพิ่มทักษะความจัดเจนหรือความแมนยําในการแกไขปญหาโดยเฉพาะได 

2. ในเร่ืองการคัดเลือกบุคคลทั้ง 3 ประเทศมีลักษณะเดียวกันคือ  เปนการคัดเลือกตาม

ความเหมาะสมโดยผูบริหารระดับสูง 

3. กระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนและฮังการีมีการจัดหลักสูตรอบรมใหแกเจาหนาที่ดาน

กงสุลและการชวยเหลือคนชาติโดยเฉพาะในเชิงลึก รวมถึงการอบรมความรูดานกฎหมายพื้นฐาน

ของประเทศที่จะไปประจําการ  แตกระทรวงการตางประเทศไทยจัดการฝกอบรมในลักษณะรวมอยู

ในหลักสูตรของผูที่จะเดินทางไปประจําการในตางประเทศ  ซึ่งทําใหความรูและประสบการณใน

เชิงลึกของงานเฉพาะดานน้ีไมสมบูรณเทาที่ควร  อีกทั้งระยะเวลาการอบรมเพียง 1 เดือนกับการจัด

ใหดูงานเฉพาะทางเพียง 2-3 วัน คอนขางจํากัด 

4. กระทรวงการตางประเทศของทั้ง 3 ประเทศมีแนวดําเนินการในเร่ืองการอบรม/จัด

ประชุมพิเศษของเจาหนาที่กงสุลประจําภูมิภาคตางๆ  ในรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งญ่ีปุนและฮังการี

สามารถจัดกิจกรรมดังกลาวไดอยางสม่ําเสมอ  แตในสวนของไทยไมสามารถกําหนดจัดไดอยาง

เปนประจําและตอเน่ือง  อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหารระดับสูงและปญหา

งบประมาณที่ไมเพียงพอ 

โดยสรุป  รูปแบบขององคกรเกี่ยวกับงานกงสุลและดูแลคนชาติของญ่ีปุนและฮังการีมี

ลักษณะความเปนสากลมากกวาและเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถดําเนินการได

อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในบางกรณีสมควรที่จะนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนา

องคกรและบุคลากรดานน้ีของกระทรวงการตางประเทศไทย 

สรุปกรอบแนวคิด 

จากการวิเคราะหและประมวลแนวคิดรวมทั้งบทศึกษาเปรียบเทียบ Best Practice และการ

สัมภาษณ ผูศึกษามีความเห็นวาในขณะที่กระทรวงการตางประเทศไดปรับปรุงรูปแบบขององคกร

ที่รับผิดชอบงานดานน้ี คือ กรมการกงสุลใหมีความทันสมัย  ทั้งในเร่ืองของอาคาร สถานที่และ

เทคโนโลยีใหมๆมาใชมากขึ้น  แตมิไดใหความสนใจในการคัดเลือกหรือพิจารณาคุณสมบัติของ
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ขาราชการรวมทั้งการเพิ่มระยะเวลาและหลักสูตรการฝกอบรมใหความรูแกผูที่จะไปปฏิบัติงานดาน

น้ีอยางจริงจัง  ดังน้ันผูศึกษามีความเห็นวาหากกระทรวงการตางประเทศมีนโยบายที่จะยกระดับให

งานดานน้ีมีประสิทธิภาพและมีความเปนสากลยิ่งขึ้นแลว  กระทรวงการตางประเทศจะตองมีการ

วางแผนโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะรับผิดชอบใหมีคุณสมบัติสมบูรณโดย

พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบบริหารบุคคลแนวใหมและปรับเปลี่ยนโครงการ

ฝกอบรมใหเขมขนและมุงในเน้ือหาของงานดานน้ีโดยเฉพาะมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สดุ คือ 

ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศจะตองมีทัศนะคติที่ใหความสําคัญตองานดานบริการกงสุล

และงานคุมครองดูแลคนชาติเทียบเทางานดานอ่ืนๆของกระทรวงการตางประเทศเชนกัน  ซึ่งจะได

นําขอเสนอแนะในบทที่ 5 ตอไป



     
 

บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1   สรุป 

จากการนําแนวความคิดและบทศึกษาพรอมดวยขอมูลในการสัมภาษณตาง ๆ มาเปนขอมูล

เพื่อใชเปนฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหแลว ผูศึกษาใครขอนําเสนอยุทธศาสตรในการคัด 

เลือกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจในการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทย

ในตางประเทศเพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ พรอมทั้งนําเสนอ

แนวทางเสริมในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของเจาหนาที่ ทั้งที่ปฏ ิ

บัติงานที่กระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใหมีประสิทธิภาพ

และบังเกิดประสิทธิผลสมบรูณและมีความเปนสากล 

ผลการศึกษาพบวา 

1) การจัดต้ังกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 มีวิสัยทัศน และ 

แนวนโยบายการปรับโครงสรางของกระทรวงการตางประเทศ ที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ภาระกิจการคุมครองและดูแลคนไทยทั้งภายในและตางประเทศ 

2) ในภาพรวม บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจน้ีคือ กรมการกงสุล 

เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับตอสาธารณชนและมีผูรับบริการมากขึ้นเปนลําดับ  ทั้งน้ี โดยมี

ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในดานน้ีเปนตัวจักรกลสําคัญที่ขับเคลื่อนภาระกิจให

รุดหนาตอไป 

3) งานคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศยังตองการไดรับการพัฒนา เพื่อใหสามารถ 

บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเปาประสงคของกระทรวงการตางประเทศ เน่ืองจากยังมีขอจํากัดในการ

ดําเนินการหลายประการ อาทิ การขาดอัตรากําลัง การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การ

ฝกอบรมใหความรูใหเพียงพอและทันกับการปฏิบัติงานจริงและตองมีการจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอ เปนตน 

4) เพื่อเปนการยกระดับงานคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและเปนมาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาระบบการฝกอบรมเพิ่มเติม

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติภารกิจในดานน้ีจึงเปนสิ่งจําเปนและตองมีนโยบายในการดําเนินการอยาง

เปนรูปธรรม จริงจัง และตอเน่ือง 

  ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาจึงไดศึกษาเพื่อเสนอแนวคิดและทฤษฎี 3 แนวทาง คือ แนวคิดการ
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บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวคิดเร่ืองการบริหารบุคคลแนวใหมและบทศึกษาวาดวยคุณสม 

บัติพิเศษของนักการทูตเพื่อนํามาเปนกรอบที่จะนําไปสูการปฏิบัติในการพัฒนา เพื่อมุงยกระดับ

มาตรฐานงานการคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศใหเปนสากลและสนองตอนโยบายการ

ทูตเพื่อประชาชน ซึ่งจะสงผลในเชิงบวก ดังน้ี 

1) บทบาทงานกงสุลดานคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศ มีความโดดเดนเปน

สากลเปนที่ยอมรับทั้งจากประชาชนผูรับบริการและสาธารณชนในประเทศและตางประเทศ 

2) กระทรวงการตางประเทศ จะมีขาราชการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติ 

หนาที ่มีความเปนนักการทูตมืออาชีพตามมาตรฐานสากลและสนองนโยบายรัฐบาลไดอยาง

สมบูรณ 

3) เสริมสรางความสัมพันธระหวางกระทรวงการตางประเทศกับชุมชนชาวไทยทั้งใน 

และตางประเทศใหเขมแข็งและเปนเอกภาพ 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามแนวทางยุทธศาสตร

ขางตน ดังน้ี 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

-  ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ จะตองสนับสนุนการสรางทัศนคติ ให 

ความสําคัญตองานดานกงสุลและหนาที่คุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศใหเทียบเทียมและเสมอ

ภาคกับงานดานอ่ืนของกระทรวงการตางประเทศที่มีสารัตถะทางวิชาการมากกวางานภาคปฏิบัติ

และบริการ  และตระหนักวางานดานน้ีมีความสําคัญและออนไหวซึ่งสงผลตอภาพลักษณของ

กระทรวงการตางประเทศ  เน่ืองจากเปนงานบริการและมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสาธารณชน 

-  ผูบริหารจะตองมีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติทั้งในการคัดเลือกตัวบุคคล 

ที่จะปฏิบัติหนาที่และการใหผลตอบแทน 

-  กระทรวงการตางประเทศ จะตองสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและตอเน่ือง ทั้งน้ี    

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพและทันการณ 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

สํานักบริหารบุคคลรวมหารือกับกรมการกงสุลในการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะปฏิบัติ

หนาที่ดานน้ีอยางเหมาะสมและเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ เพื่อเปนบรรทัดฐาน ทั้งน้ี โดย

นํากลยุทธของขบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบดวยกระบวนการจัดการงานบุคคล 
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(Personnel Management Process) และการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) ภายใตแนวความคิดเร่ือง 

Recruitment มาเปนเคร่ืองมือและตัวกําหนด ซึ่งอาจจําแนกความสําคัญ 3 ดาน คือ 

1. การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร 

เพื่อใหไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะกับงาน (Put the right man to the right job) ดังน้ี 

ในการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหไปปฏิบัติหนาที่คุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศ

น้ัน ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ จะตองตระหนักวา งานดานน้ีเปนงานหลักที่มี

ความสําคัญตอภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศตอสาธารณชน ทั้งภายในประเทศและใน

ตางประเทศไดเปนอยางมาก ดังน้ัน การพิจารณาตัวบุคคลจะตองใหความสําคัญโดยคําน่ึงถึงปจจัย

ประกอบตาง ๆ อาทิ อัตรากําลังขาราชการที่เพียงพอและเหมาะสมเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษของ

แตละประเทศที่จะไปประจําการ คุณวุฒิและคุณสมบัติสวนตัวของบุคลากรที่ไดรับการแตงต้ัง ซึ่ง

นาที่จะนํามาพิจารณาใหสอดคลองกับสภาวะการณของประเทศ ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดผลประโยชน

สูงสุดและ สามารถปฏิบัติงานดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย 

ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ จะตองสรางทัศนคติและความเชื่อมั่นใหแกขาราช 

การผูไดรับการคัดเลือก มีความภาคภูมิใจในการไดรับมอบหมายวาหนาที่คุมครองดูแลคนไทยและ

ผลประโยชนของประเทศไทยเปนงานสําคัญที่สงผลตอภาพลักษณของกระทรวงการตาง ประเทศ

จึงเปนหนาที่ที่สําคัญ มีเกียรติและการไดรับคัดเลือกเปนการแสดงวา กระทรวงฯ เห็นวาบุคคล

ดังกลาวเปนผูที่มีความสามารถมีความเหมาะสมและไดรับความไววางใจวาจะสามารถปฏิบัติ

ภารกิจที่สําคัญดังกลาวเพื่อประเทศชาติไดเปนอยางดี 

2. การพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาเพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคกรมากยิ่งขึ้นโดยใน 

ทางปฏิบัติ กระทรวงการตางประเทศโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการไดจัดใหมีหลัก 

สูตรอบรมแกขาราชการของกระทรวงฯ ในมิติตาง ๆ อยูเสมอ สําหรับกรณีศึกษาน้ี ผูศึกษาเห็นวา 

หลักสูตรการอบรมขาราชการกอนออกไปประจําการตางประเทศน้ันหากทางสถาบันฯ จะพิจารณา

เพิ่มหลักสูตรและเน้ือหารวมทั้งกรอบระยะเวลาในการฝกอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาสมรรถ ภาพ

ของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่คุมครองและดูแลคนไทยและบริการดานกงสุลในตางประเทศเปน

การเฉพาะเพื่อเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาการฝกอบรมในกรอบ

ดังกลาวใหมีความชัดเจนและเปนมาตรฐาน มีเน้ือหาครอบคลุมความรูทุกดานที่จะนําไปใชปฏิบัติ 

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประโยชนแกกระทรวงฯ อีกทั้งยังเปนการยกระดับใหขาราชการ

ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ มีความรูความสามารถในระดับสากลอีกดวย  
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กลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานน้ี ควรจะเนนความสําคัญและวางอยูบน

รากฐานของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior)  ซึ่งอาจจําแนกไดดังน้ี 

                          ความรู (Knowledge) โดยที่ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติหนาที่ดาน

กงสุล ตองเขารับการอบรมหลักสูตร สําหรับผูจะไปประจําการตางประเทศซึ่งทางสถาบันฯ กําหนด

ไวแลวน้ัน ควรจะไดศึกษาเพิ่มเติมเปนพิเศษเกี่ยวกับความรูทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายของไทยและ

กฎหมายระหวางประเทศขั้นพื้นฐาน กฎ ระเบียบ กฎหมายทองถิ่นของประเทศที่จะไปประจําการ   

เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนที่จะตองนํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยอาจจัดใหมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญกฎ 

หมายมาบรรยายพรอมเอกสารประกอบใหศึกษารวมทั้ง  การจัดใหเยี่ยมชมหนวยราชการที่เกี่ยว 

ของเพื่อเรียนรูงาน  อาทิ  ศาล สํานักงานเขตและที่วาการอําเภอ  เปนตน 

                          ทักษะ (Skill)    จัดอบรมใหมีทักษะ เชน ทักษะการติดตอกับประชาชน และทักษะ

ดานภาษาตางๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งภาษาทองถิ่นดวย 

                           ทัศนคติ (Attitude)    สรางความรูสึก และจิตสํานึกดานการบริหารประชาชนทัศน 

คติที่ดีตองานในหนาที่วาเปนงานที่มีเกียรต์ิและสําคัญเทาเทียมกับงานดานอ่ืนๆของกระทรวงฯรวม 

ทั้งการปลูกฝงทัศนคติความเปนเจาของรวม 

จัดหลักสูตรฝกอบรมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของงานในหนาที่  เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอ

สถาบัน บุคคล และชุมชนไทย โดยเนนในสวนที่เกี่ยวกับงานดานกงสุล (คุมครองและดูแลคนไทย

ในตางประเทศ) และเพื่อใหเปนผูที่มีโลกทัศนกวางมีความเขาใจในสิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางดีและ

พรอมที่จะใชขอมูลตาง ๆมาเปนขอประกอบในการตัดสินใจ 

                          พฤติกรรม (Behavior)       เนนถึงพฤติกรรมการวางตัวที่เหมาะสมของนักการทูตที่

ดี ซึ่งมิเพียงแตกับคนตางชาติเทาน้ัน แตตองเปนที่ยอมรับและมีความสามารถที่จะสรางความสัม 

พันธกับชาวไทยในตางประเทศไดเปนอยางดี  มีความพรอมในการใหบริการ (Service mind) มี

คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึกตอสังคมและประชาชน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในที่ทํางานและบุคคลภายนอกไดเปนอยางดี เพราะผูปฏิบัติ

หนาที่น้ีจะตองพบปะกับบุคคลอาชีพตางๆและตองเผชิญกับปญหาที่หลากหลาย 

3. การบํารุงรักษาบุคลากรเพื่อรักษาสถานะใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน 

              การปฏิบัติหนาที่คุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศ ถือไดวาเปนภาระที่ตองมีความ

รับผิดชอบและความอดทนสูงเปนพิเศษเพราะจะตองพบกับปญหาตาง ๆ ทั้งในเร่ืองของสวนรวม

และปจเจกชน ซึ่งผูที่ประสบความเดือดรอนและตองการความชวยเหลือ ยอมมีความประสงคที่จะ

ไดรับการตอบสนองหรือการขจัดปญหาโดยเร็ว ซึ่งในบางคร้ังอาจกอใหเกิดความไมเขาใจหรือ
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โตแยงกันได ผูปฏิบัติหนาที่จึงตองมีความอดกลั้นสูง เหตุการณเชนน้ีอาจกอใหเกิดความเบื่อหนาย

หรือทอแทในการปฏิบัติหนาที่ไดบาง ดังน้ัน จึงตองมีวิธีการที่จะกระตุนใหบุคลากรมีความพรอม

และยินดีปฏิบัติภารกิจตอไป อาทิ  

สรางแรงจูงใจ (Motivation)   เพื่อใหเกิดกําลังใจและความเชื่อมั่นอยูเสมอวา กระทรวงการ

ตางประเทศ ใหความสําคัญและพรอมจะไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพสายการ

ทูตเชนเดียวกับงานดานอ่ืนๆ 

กระทรวงการตางประเทศ และผูบังคับบัญชาในหนวยงาน คือ เอกอัครราชทูต และ กงสุล

ใหญจะตองแสดงใหเห็นวา มีความพรอมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดานและพรอมที่จะ

รับผิด ชอบตอการแกไขปญหารวมกัน โดยไมปลอยใหเจาหนาที่ตองแกไขปญหาเพียงลําพัง 

สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่หนวยงานตองใหความสําคัญคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Evaluation) ซึ่งผูบังคับบัญชาและผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ จะตองตระหนักถึงภาระและ

ความรับผิดชอบของงานคุมครองดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศวา มีความยากและซับ 

ซอน ตองใชความสามารถและความอดทนเปนพิเศษ  อีกทั้งยังเปนงานบริการประชาชน  ซึ่งมีความ

เสี่ยงและออนไหว ตอภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ   ดังน้ันขาราชการผูปฏิบัติงานดาน

น้ี สมควรที่จะไดรับการพิจารณาความดีความชอบใน การพิจารณาอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้น และ

การโยกยายที่เปนธรรม เสมอภาคและเทาเทียมกับขาราชการฝายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดขวัญและ

กําลังใจในการทํางานดานน้ีตอไป 

ทายที่สุดผูบริหารจะตองสรางทัศนคติและจิตสํานึกใหแกขาราชการกระทรวงการตาง 

ประเทศวา งานกงสุลเปนภารกิจและหนาที่สําคัญประการหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ  

ซึ่งนอก จากจะเปนงานที่ผูปฏิบัติตองมีความรูความสามารถ มีบุคลิกเหมาะสม กรมการกงสุล

จะตองทําหนาที่เปนจุดเชื่อมสําคัญในการประสานงานระหวางสวนราชการภายในกระทรวงการ

ตางประเทศกับสวนราชการอ่ืนเพื่อที่จะขับเคลื่อนใหงานคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศ

สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สรางทัศนคติในเชิงบวกตอสาธารณชนและ

สนองตอนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอยางสมบูรณ 
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ภาคผนวก  ก. 

รายชื่อบุคคลที่สัมภาษณ 

รายชื่อผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  ที่ใหสัมภาษณ/ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดสรร/คัดเลือก/การฝกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่

คุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ 

กลุมท่ี 1 อดีตผูบริหารสถาบันการตางประเทศ ไดแก 

- นางจิตริยา ปนทอง รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

- นายปญญรักษ พูลทรัพย รองอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

  

 ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศ 

- นางสาวจันทิพา ภูตระกูล ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 

  

 อดีตผูบริหารสํานักบริหารบุคคล 

- ดร.อนุสนธิ์  ชินวรรโณ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ 

    กระทรวงการตางประเทศ 

 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล 

- นายมานพชัย วงศภักดี ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล 

    กระทรวงการตางประเทศ 
 

กลุมท่ี 2  ผูมีประสบการณและผูปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ 

- นายเชต ธีรพัฒนะ รองอธิบดีกรมการกงสุล 

-  นายชลิต มานิตยกุล กงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ 

- นายวิชัย วราศิริกุล กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 

- นายณรงค ศศิธร กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 

- นายมาวิณ ตันอรรถนาวิน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

-  นายอุดม สาพิโต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ  

   กรุงมัสกัต 

- นายจักรพันธ  ยุวรี เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 
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กลุมท่ี 3 ผูใหสัมภาษณและขอมูล 

 Mr.Chihiro Saito กงสุลญ่ีปุน สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศ 

    ฮังการี   

 -   Dr.Berta Krisztina อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศฮังการี 

 

กลุมท่ี 4  ผูรับบริการ                                    

- น.ส. วรรณวิไล พรหมลักขโณ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

               ผูรับบริการที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ 

-   น.ส.ศรีตระกูล วงศทวีทรัพย ผูรับบริการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแองเจลิส 

- นางประชุมพร ยุทธศาสตรโกศล ผูรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสวีเดน 

- นางสํารวล แจนเซน ผูรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสวีเดน 

- นางพรทิพา อิลเวสมากี้ ผูรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

-    น.ส.สุบรรณ ใจบุญ ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-    นางนิตยา  สุขสมบูรณ ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-   นางอุน ออนละมัย ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-   นางอรทัย เปรมสวัสด์ิ ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-   น.ส.แดง โสหัส ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-   นางกรองแกว เขื่อนทา ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

-   น.ส.วิไล พรหมมา ผูรับบริการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

ฯลฯ



     
 

ภาคผนวก  ข. 

สรุปสาระสําคญัของการสัมภาษณ 

กลุม  ก 

- มีผูเห็นวา งานคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศเปนงานที่มีความสําคัญมากในอัตรา

รอยละ 100  

- มีผูเห็นวา คนไทยในตางประเทศ มีทัศนคติและความรูสึกตอการปฏิบัติงานของสถาน

เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ในเชิงบวกและลบ ผสมผสานกันไป ขึ้นอยูกับ

ประสบการณที่ไดรับ (ในอัตรารอยละ 50 เทา ๆ กัน) 

- มีผูเห็นวา มีความจําเปนที่เจาหนาที่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล จะตองสราง

ความสัมพันธกับบรรดาหนวยงานของประเทศเจาบานใหดี เพื่อเสริมประโยชนในการ

ติดตอและแกไขปญหา (ในอัตรารอยละ 100) 

- มีผูเห็นวา สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ยังขาดบุคลากรที่จะทํางานดานน้ีอีกมาก 

(ในอัตรารอยละ 70) 

- มีผูเห็นวา ขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่จะไปปฏิบัติหนาที่ดานน้ีใน

ตางประเทศควรไดรับการฝกอบรมเปนการเฉพาะเพิ่มขึ้นกอนออกไปประจําการเปน

พิเศษ (ในอัตรารอยละ 100) 

- มีผูเห็นวา การไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานน้ีควรจะมีความภูมิใจและพอใจ

เน่ืองจากไดมีโอกาสชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก (ในอัตรารอยละ 100) 

- มีผูเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ในดานน้ีไดรับการยอมรับและการใหความสําคัญจาก

ผูบังคับบัญชา (ในอัตรารอยละ 70) 

- มีผูเห็นวา ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศใหความสนใจและความสําคัญตอ

งานและขาราชการผูปฏิบัติงานดานน้ี (ในอัตรารอยละ 70) 

- มีผูเห็นวา กระทรวงฯ ควรหาวิธีการในการสรางทัศนคติใหขาราชการที่ทํางานกงสุล

รูสึกวาเปนงานที่มีความสําคัญเทากับงานดานอ่ืน (ในอัตรารอยละ 90) 

 

กลุม ข 

- ผูบริหารสํานักงานบริหารบุคคลเห็นวาผูที่จะไปปฏิบัติงานดานน้ีควรเปนผูมี

ประสบการณในการออกไปประจําการมาแลวอยางนอย 1 คร้ังและการพิจารณาตัว

บุคคลจะตองพิจารณาจากความตองการของ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ  
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และกอนไปประจําการควรไดรับการฝกอบรมที่กรมการกงสุลเกี่ยวกับงานและภารกิจ

ที่จะไปปฏิบัติในระยะเวลาที่มากกวาเดิมเสียกอน 

- อดีตผูบริหารสํานักบริหารบุคคลเห็นดวยวาในชั้นน้ีควรใหความสําคัญกับการคัดเลือก 

การสรางทัศนคติ และเพิ่มหลักสูตร และระยะเวลาการฝกอบรมทักษะบุคลากรเพื่อไป

ปฏิบัติหนาที่ดานน้ีอยางจริงจัง 

- ผูบริหารของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการเห็นวา งานการกงสุลเปนงาน

ที่มีมิติเชิงซอนและหลากหลาย แยกแขนงไปตามสถานการณและปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

นอกจากการอบรมแลวขาราชการจะตองเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ณ เมือง

ประจําการดวย แตขอจํากัดประการหน่ึงของการอบรมขาราชการกอนออกประจําการ

คือ แม สถานบันการตางประเทศฯ จะไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก

กระทรวงฯ อยางเต็มที่แตมีชวงเวลาที่ขาราชการจะไดเขารับการอบรมไมเพียงพอ

เน่ืองจากมีเวลานอย และผูเขารับการฝกอบรมยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวัน

เดินทางสิ่งที่สําคัญประการหน่ึงในการอบรมขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ดานน้ี คือ 

ควรเพิ่มทักษะดาน Service-mind ดวย 

 

กลุม ค 

- มีผูเห็นวา เมื่อมีปญหาหรือตกทุกขไดยากในตางประเทศจะคิดถึงสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ  ในประเทศที่อาศัยอยู (ในอัตรารอยละ 90) 

- มีผูเห็นวา เมื่อไปติดตอราชการกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ  แลวไดรับ

การตอนรับและอํานวยความสะดวกที่ดี (ในอัตรารอยละ 50) 

- มีผูเห็นวา ประสบความยุงยากและเสียเวลานานในการติดตอหรือขอพบเจาหนาที่  

ผูปฏิบัติหนาที่ (ในอัตรารอยละ 50) และพบวาเจาหนาที่ไมเต็มใจใหบริการ (ในอัตรา

รอยละ 50) 

- มีผูเห็นวาเจาหนาที่ไมสามารถใหขอมูลและใหบริการในทันทีโดยบางคร้ังตองถามไป

ยังกระทรวงฯ และตองคอยคําตอบนาน (ในอัตรารอยละ 70) 

 

จากการวิเคราะหและประมวลแนวความคิดผนวกบทศึกษาการเปรียบเทียบ Best 

Practice และการสัมภาษณผูศึกษามีความเห็นวา ในขณะที่กระทรวงการตางประเทศไดปรับปรุง

รูปแบบ ขององคกรที่รับผิดชอบงานดานน้ีคือกรมการกงสุล ใหมีความทันสมัยทั้งในเร่ืองของ

อาคารสถานที่และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชมากขึ้นแตในขณะเดียวกันผูบริหารของกระทรวงยังมิได
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ใหความสนใจในการคัดเลือกหรือพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการที่จะไปปฏิบัติงานดานน้ีอยาง

จริงจัง ดังน้ัน ผูศึกษามีความเห็นวาหากกระทรวงการตางประเทศมีนโยบายที่จะยกระดับใหงาน

ดานกงสุลเปนสากลยิ่งขึ้นแลว กระทรวงฯ จะตองมีการวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรที่จะรับผิดชอบใหมีคุณสมบัติสมบูรณดวยการใหระบบบริหารบุคคลแนวใหมและ

ปรับเปลี่ยนโครงการ การฝกอบรมใหเขมขนและมุงในเน้ือหาของงานดานน้ีโดยเฉพาะมายิ่งขึ้น สิ่ง

ที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารของกระทรวงฯ จะตองมีทัศนคติที่ใหความสําคัญตองานดานกงสุล

เทียบเทากับงานของกรมอ่ืน ๆ ในกระทรวงการตางประเทศเชนกัน ซึ่งจะไดนําขอเสนอแนะในบท

ที่ 5 ตอไป 
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พ.ศ.2525 – 2527  เลขานุการตรี กรมเศรษฐกิจ 

พ.ศ.2520 – 2524  ลาติดตามสามีไปประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา   

สาธารณรัฐฟลิปปนส 

พ.ศ.2517 – 2519  นายเวร กรมพิธีการทูต 

พ.ศ.2516 – 2517  นายเวร (ชั้น 2) กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 
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