
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุล
นโยบาย “ ”

จัดทาํโดย นายวรายุทธ ไชยะกุล
รหัส 1037

หลักสูตรนักบริหาร 1
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจาํปี 2552
กระทรวงการต่างประเทศ

2.5



รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล
นโยบาย “ ”

จดัทําโดย นายวรายุทธ ไชยะกลุ
รหัส 1037

1

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจําปี 2552



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การปฏิรูประบบราชการเป็นผลให้กรมการกงสุลตอ้งปรับปรุงพฒันาคุณภาพของการให้
บริการตามไปด้วย

อยา่งรวดเร็ว เพราะ

ๆ จะเป็น
การช่วยเสริมภาพลกัษณ์ให้ประชาชนเห็นวา่ กรมการกงสุล ณภาพ
งานบริการประชาชนอยูต่ลอดเวล

การเผยแพร่ข่าวสาร
คุณภาพการบริการสอดรับกบัความคาดหวงัของประชาชนในสภาพการณ์ปัจจุบนั

เ
ของกรมการกงสุล รมการ
กงสุล โ และ

รมการกงสุล
จากผล กรมการกงสุลเลือกใชเ้ ให้แก่

นคือ
ผลดีต่อกรมการกงสุล บ

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่ม

ส่งผลใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายแลว้ ยงัถือวา่เป็นการลดช่องวา่งระหวา่ง
ดีไดเ้ช่นกนั ทาํใหเ้ห็นไดว้า่การเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย

ภาครัฐไดเ้ท่
จากการศึกษายงั

สอดคลอ้ง
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กบัทฤษฎีไหลสองทอดของข่าวสาร ทอดผา่น
ผูน้าํความคิดไปถึงประชาชน การโนม้นา้วใจของกรมการกงสุล จะใชใ้นลกัษณะเชิญชวนให้ไป

ผูรั้บบริการเห็น การโนม้นา้วใจ
ส่วนใหญ่จะแฝงไปพร้อมๆ กบัการใหข้อ้มูลข่าวสาร ผูน้าํความคิดเห็นหรือผูน้าํชุมชน มี

นตามชุมชนต่างๆ

ตนจะไดรั้ และไดรั้บ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเผยแพร่นวตักรรม

นวตักรรม/ข่าวใหม่ๆ

ประโยชน์และตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นสาํคญั กล่าวคือ การแพร่กระจาย

ความประทบัใจใหเ้กิ การกาํหนดกลุ่มเป้ จะทาํให้

มาใช ้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของกรมการกงสุลเป็นการขยายโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

ะการ

การศึกษาสนบัสนุนกบัแน
และยงั

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม
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สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุดดว้ยเช่นกนั
รายงานการศึกษา มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายคือ ควรหนัมาใหค้วามสาํคญักบังาน

กาํหนดวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ของกรมการกงสุลรวมถึงนโยบาย

ดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้เสนอแนะเชิงบริหาร อาทิ ควรมีการ
วางแผนประชาสัมพนัธ์ ศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน และ

และกลุ่มเป้าหมาย ขยายช่องทางใน
ขยายความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ

กาํหนดงบประมาณดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก
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กติติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ตอบสนองนโยบาย “ ”
ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ให้

มา
การประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล  พร้อมขอ้เสนอแนะต่าง ๆ

ในการปรับปรุงงานประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผูรั้บบริการ
การศึกษา ผูเ้ขียนใคร่ขอขอบคุณหน่วยงาน

และบุคคลต่าง นายธีรกุล นิยม อธิบดีกรมการกงสุล  นายสมชาย เภาเจริญ รองอธิบดี
กรมการกงสุล และขอ้แนะนาํ
ประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล
ขอขอบคุณ ษาทุกท่าน ไดแ้ก่ ดร.
ระหวา่งประเทศ เอกอคัรราชทูตสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ชูเกียรติ พนสัพร

สละเวลาอนัมีค่ามาใหค้วามรู้และ
ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวง

การต่างประเทศ จดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารการทูต (นบท.)
1 ประจาํปี 2552
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ให้
เขา้ถึงประชาชน

ดว้ย
กรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ

สริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนไทย
กองหนงัสือ

เดินทาง  งานสัญชาตินิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร) งานคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ ไปทุกภูมิภาคด้วยนว
ตอบสนองแก่ประชาชนตามนโยบาย “ ”

มีการบริการประชาชนเป็นเป้าหมายหลกั

หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิค (Electronic Passport – E-passport)
ปลอดภยัมาให้บริการแก่ประชาชนและยงัเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาล e-government
ขบวนการปฏิรูประบบการบริหาร บริการ และกระบวนการทาํงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

มาปรับปรุงระบบการทาํงาน

ปรับปรุงขอ้มูล ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหส้ะดวกรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการพฒันาระบบการให้บริการด้านต่าง ๆ งานรับรองเอกสาร

ปรั
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เช่น ไม่ทราบข่าวการ

ทาํหนงัสือเดินทางตามจงัหวดัต่าง ๆ  เป็นตน้
(one way

communication)

ทาํให้

การ
กงสุลให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว โดยได้ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ผลงานด้านกงสุลของ

ต่างประเทศ และเวบ็ไซด์กรมการกงสุล
/ แก่ประชาชน

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาการบริหารการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุลในปัจจุบนั สภาพปัญหา และ

อุปสรรค
1.2.2 ศึกษาถึงแนวทางการใช้

ภารกิจของกรมการกงสุล และ โน้มนา้วใจ
ในการใชบ้ริการของกรมการกงสุล

1.2.3 กรมการกงสุล
ใชบ้ริการ

1.2.4 ารมวลชนใน
งานของกรมการกงสุล
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3 .1 การ

ประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล
1.3.2

1.3.3
เขา้ถึงประชาชนผูรั้บบริการได้

1.4 จะได้รับจากการศึกษา
1.4.1 ทาํให้ ประชาสัมพนัธ์ของ

กรมการกงสุล รมการกงสุล
1.4.2 ารมวลชนใน

งานของกรมการกงสุล
1.4.3

งานประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของกรมการกงสุลในอนาคตต่อไป
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การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล “
ประชาชน”

ฒนาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล ตอบสนองนโยบาย
“ ” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยั

- ทฤษฎีเผยแพร่นวตักรรม
- แนวคิดการแพร่กระจายข่าวสารเหตุการณ์สาํคญั
- ทฤษฎีไหลสองทอดของข่าวสาร
-

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎกีารเผยแพร่นวัตกรรม
การเผยแพร่

( ริการใหม่ๆ) เขา้สู่
1

เอฟเวอเร็ต เอ็ม. โรเจอร์ส ผูคิ้ดคน้และแต่งตาํรา Diffusion of Innovations ไดนิ้ยามการ
ง

สมาชิกของสังคม โดยนวตักรรมหมายถึง

โดยแบ่งระยะของกระบวนการเผยแพร่นวตักรรมออกเป็น 5 อ

1 พีระ จิรโสภณ :2548:175
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1. (Knowledge)

2. (Persuasion) คือก ให้

3. (Decision) (evaluation) และ
การทดลอง (trail)

(homophily) ในดา้นของสังคม วฒันธรรม ฯลฯ

4. (Implementation) หรือการรับมาใช้ (Adoption) มีลกัษณะ

(specialize media)

5. น (Confirmation)

แพร่ความคิดใหม่ หรือวิธีปฏิบติัใหม่ๆ

ขาดไม่ได้ 2

องค์ประกอบของการเผยแพร่นวตักรรม
1. น

เผยแพร่ออกไป
2. อนัไดแ้ก่

2.1 (Mass Media)

วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้
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ะชาสัมพนัธ์

ต่ละ

2.2

จะใชค้าํพู

ประชาสัมพนัธ์ประสงค์ (to inform)
(to persuade)

การ
(interpersonal communication)

า ในขณะ

แลว้
เห็นได้ว่า

ามรู้
จะมีประสิทธิภาพมากกวา่ในดา้นการ

3.
4. ส
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กระบวนการเผยแพร่นวตักรรมใหเ้กิดการยอมรับ 5
กา าการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล

กรมการกงสุล าวสาร ยวกบัภารกิจของ
กรม ฯ   ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ
ไปตามจงัหวดัต่างๆ กรมการกงสุลเป็น

ะชาชนเป็นหลกั มากกวา่การสร้างผลกาํไร หรือ
ยอดขายใหก้บัองคก์รเหมือนเอกชน

การนําทฤษฎีการเผยแพร่
สร้างการรับรู้และโนม้นา้วใจเป็นหลกั

2.1.2 แนวคิดการแพร่กระจายข่าวสารเหตุการณ์สําคัญ
การแพร่กร

1.
รับรู้สาร

2. คนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร
3. ข่

กล่าวคือ การแพร่ก

อยา่งไร2

-
- การเขา้ถึงผูรั้บสาร
-
-

การกระจายข่าวสารหรือเหตุการณ์สําคญัจะต้องมีการศึกษาถึงอิทธิพลขอ

2 พีระ จิรโสภณ :2548: 176-177
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ประเภทมีลกัษณะอย่างไร ก โดยระบบการ

อง

กระจายข่าวไดอ้ย่างกวา้งขวางไปสู่ประชาชนจาํนวนมากแทบทุกเพศ ทุกวยั และทุกฐานะอาชีพ

1.
แนวความคิดให้เป็นไปตามประสงค์ของผูส่้งสารได ้หาก

2. อิทธิพลทางดา้นอารมณ์

3. อิทธิพลท ใส่คุณธรรมหรือศีลธรรมใหก้บั

อสังคมหรือไร้
จริยธรรม ก็สามารถนาํ

4.
ชาชน ก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญา

5.

รูปแบบ
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การไดท้ราบถึงลกัษณะ ห

ประชาชนไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มต่างๆ
ไดรู้้แ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ความสําเร็จหรือลม้เหลว

เป้

กลุ่มเป้าหมายไดก้็มีแ

ข้อดี
วิทยุสามารถแพร่กระจายรัศมีครอบคลุมไดก้วา้ง แมว้่าจะห่างไกลความเจริญ มี

ความรวดเร็วมาก สามารถรายงานข่าวสดหรือข่าวด่วนได้ทนัที มีผลทางด้านจิตวิทยาสูง เร้า
อารมณ์หรือจูงใจไดง่้าย ดของประชาชน สามารถเขา้ถึงประชาชน

มีความใกลชิ้ดกบัผูฟั้งมากผูฟั้งสามารถนาํวิทยุ
ติดตามตวัไปฟังไดต้ลอด

ข้อเสีย
วทิยไุม่สามารถเสนอรายละเอียดไดม้าก ๆ เหมือนหนงัสือพิมพ์ ช่วงเวลานบัวา่

ความสําคญัมาก หากจดัช่วงเวลาไม่เหมาะสมจะใช้ประโยชน์จากวิทยุไดน้้อย
แต่ไม่สามารถกลบัมาทวนฟังได้ ไม่สามารถถ่ายภาพ

เหตุการณ์เสริมความเขา้ใจได้
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ข้อดี
3 ประเภทรวมกนัคือ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์และภาพยนตร์

จึงเร้าความสนใจไดม้าก ให้ความเขา้ใจและความประทบัใจไดดี้

เขา้ใจไดดี้ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหม
ข้อเสีย
มีราคาแพง

มีช่วงระยะเวลาออกอากาศจาํกดั
หนังสือพมิพ์

ข้อดี
อ่านและ

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานได้
ข่าวสารไดห้ลายประเภท จึงสามารถเขา้ถึงประชาชนไดห้ลายกลุ่มหลายอาชีพ สามารถเสนอข่าว
ให้รายละเ มีภาพถ่ายประกอบดึงดูดความสนใจ ช่วยสร้าง
ความเขา้ใจได้

ข้อเสีย

าชน
วารสาร คู่มือ แผ่นพบั

ข้อดี
สร้างความสนใจและดึงดูด

ความสนใจไดดี้ และ
มีความสูญเปล่าในการเผยแพร่นอ้ยมาก เพราะผูรั้บไดรั้บการเลือกมาเป็นอยา่งดีจึงส่งไปให้

ข้อเสีย
หากขาดงบประมาณหรือบุคลากรก็ไม่สามารถจดัทาํ
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ได้ หากไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรือความตอ้งการไดก้็จะไร้ประโยชน์ทนัที หากวารสาร

ประชาชน
อนิเทอร์เน็ต

ข้อดี
- คน้ควา้ขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ เช่น งานวจิยั บทความในหนงัสือพิมพ์

ความก้าวหน้าทางการ
และส ถาบนัวิจยั โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้
ตลอดเวลา 24

- อยา่งรวดเร็วจากการรายงานข่าวของ
สาํนกัข่าวต่างๆ อยู่
ขอ้ความและภาพประกอบ

- รับส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เงินค่าตราไปรษณียากร ถึงแมจ้ะเป็นการส่งขอ้ความไปต่าง
การส่งจดหมาย
ธรรมดาแลว้

- มและเสียง
- ไดจ้าก

-
ข้อเสีย

ทุกคนจึงสามารถสร้าง

ในการดาํเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร นอกจากจะตอ้งวางแผน

มวลชนสัมพนัธ์ (Press Relations)
เป็นรากฐานของการประชา
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ๆ ให้

ะ

ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็

ข่าวสารเหตุการณ์
สาํคญั
ส่งผลให้การเผยแพร่ข่าวสารของกรมการกงสุล

มีความเหมาะสมเพียงใด มีวิธีการในการกระจายข่าวสาร
สามารถส่งผลให้เกิดการพฒันาการประชาสัมพนัธ์งานไดม้าก

นอ้ยเพียงใด รวมไปถึงวิธีการสร้างสัมพนั

2.1.3 ทฤษฎกีารไหลสองทอดของข่าวสาร

นาํความคิดเห็น (Opinion leaders)

โดยผูน้าํความคิดเห็นมกัจะมีอิทธิพลใน
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มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคมระดบัเดียวกนัหรือมีสถานภาพทาง
3

สาระ สําคัญของท ฤษฎี คื อ กา รแพร่กระจายข่ า วสารโดยผ่าน
ความคิดเห็น รับ
การยอมรับให้เป็นกลุ่มผูน้าํความคิดเห็น (Opinion leaders)

มกนัในสังคม

เห็นไดว้า่จุดสําคญัของทฤษฎีคือ ผูน้าํความคิดเห็น (Opinion leaders) และความสัมพนัธ์ทางสังคม

ศนคติและพฤติกรรม หรืออาจ

ไปยงัคนรอบตวั เปรียบเสมือนว่าเป็นช่องทางการแพร่กระจายข่าวสาร และสร้างเครือข่ายการ
วนตวัไปยงัสมาชิกในกลุ่ม

สังคม
กล่าวโดยรวม ผูน้าํความคิดเห็น

ยวชาญ หรือมีความรู้ และ

เป้าหมายได้
พฒัน์ บุญรัตนพนัธ์ (อา้งใน อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ, 2548) สามารถแบ่งลกัษณะผูน้าํออกเป็น 2

ลกัษณะคือ
1. (Authority) โดยได้รับการ
งจากทางราชการ เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อบต.

3 พีระ จิรโสภณ:2548:170-171
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และประกาศเป็น

กนัของสาธ
2. ผูน้าํแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูมี้อิทธิพล ผูมี้ความรู้ความสามารถ ฯลฯ ไดรั้บ

กษณะต่างก็มีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนั ในบางสถานการณ์

ผูน้าํความคิดเห็นให้ขอ้มูลอยา่งไม่มี
ประการสุดท้ายคือผูน้ําความ

คิดเห็นอยูใ่นกลุ่มสังคมเดียวกบัผูรั้บขอ้มูล

มี และมี

อยา่งไรก็ตาม ประสิทธิภาพของผูน้าํความคิดเห็

(Face to face communication)
ขอ้มูลข่าวสาร

การบริการ
ข
เขา้ถึงชุมชนเป็นไปไดย้าก เช่นกรณี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้ําศาสนา จะมีส่วนช่วยในการกระจายข่าวสาร และโน้มน้าวใจให้ประชาชนใน

ประชาชนในบางท้
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2.1.4
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1ได้

กาํหนดกรอบความคิดกวา้ง ๆ ในการบริหารราชการแผน่ดินยุคใหม่  มีกรอบแนวคิดและหลกัการ
10 9 การอาํนวยความสะดวก

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เป็นหลกัการสําคญัสําหรับภาคราชการ

มูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่าง
ใหบ้ริการหรือการปฏิบติังานของส่วนราชการสนองตอบความตอ้งการของประชาชนหรือไม่

การศึกษางานวิจยั สามารถนาํมาใช้เป็นกรอบความคิด และแนวทางใน
นภาพการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และการสํารวจความ

เช่นกนั

2.2 ผล ยวข้อง
จากงานวิจยัของ อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ (2548) “

:
จงัหวดัอ่างทอง” และรุ่งรัตน์ แตงพนัธิ (2548) “ อการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด ในโครงการค่ายพฒันาคุณภาพชีวิต จงัหวดัลพบุรี ของกองบญัชาการทหาร
สูงสุด”

างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

เช่น พระ
ครู
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และโน้มนา้วใจ ของกองหนงัสือเดินทางว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด

ละกองหนงัสือ
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“สถานภาพ บทบาท และแนวโน้มการ
ประชาสัมพนัธ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในยุคสารสนเทศ” พบวา่ หน่วยงานราชการและ

ชาสัมพนัธ์ในระดบักอง และมีบทบาทในการ
ม

ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี จากงานวิจยัทาํให้เห็นว่า การประชาสัมพนัธ์มีบทบาทสําคญัต่อ

วิทยานิพนธ์ของ ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ (2540) “
” ไดส้รุปไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะของหน่วยงาน

ประอรพิชญ ์คจัฉวฒันา (2550) “บทบาท
และกลยทุธ์งานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี” ารประชาสัมพนัธ์ขององคก์รภาครัฐไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์องคก์รภาครัฐ

ภาพลกัษณ์ให้กบัองค์
จากประชาชนผูใ้ชบ้ริการ

อมูลข่าวสารของกรมการกงสุล โดยตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บสาร
เป็นหลกั
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วธีิการศึกษาวจัิย

3.1 วธีิการศึกษา
การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล

ตอบสนองนโยบาย “ ” มวลชน เป็นการศึกษา
ทางการวิจยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) งจากหวัขอ้ดงักล่าวเป็นการศึกษาถึงการใช้

ประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล งเลือกใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) การค้นควา้หาข้อมูล วิเค
(Documentary Research) และวิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)

3.2 แหล่งข้อมูล
ในการศึกษา

1.ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

- เป็นผูบ้ริหารของกรมการกงสุล กองหนงัสือเดินทาง กองสัญชาตินิติ
กรณ์ และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง
ผูบ้ริหารระดบักลาง/ระดบัปฏิบติัการ

- ประชาชนผูใ้ช้บริการกองหนังสือเดินทาง กองสัญชาตินิติกรณ์ และกอง
คุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

2. คู่มือและแผ่นพั
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมตวัเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารข่าวเตือนภยั ตารางเวลา

3.
บางนา และ

และแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร สําหรับการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกแบบ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูศึ้กษาตอ้งการประมว

หนังสือเดินทาง กองสัญชาตินิติกรณ์ และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ มูลต่างๆ และกลุ่มผูใ้ห้บริการของกองต่าง ๆ ดงักล่าว
ผลของการใชก้ลยทุธ์ดงักล่าว

ขอ้ง
กรมการกงสุล จึงสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในส่วนของผูบ้ริหารได้ 2

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง
นโยบาย และกลยุทธ์ของกรมการกงสุล
คิดเห็นต่าง ๆ

2. ผูบ้ริหารระดบักลางและผูป้ฏิบติั
ส่วนร่วมในการกาํหนดกลยุทธ์

รมการกงสุล
ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์แบบเก่าและใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจน

ในส่วนของประชาชนผูใ้ชบ้ริการกรมการกงสุล
ลชนในการรับข่าวสารข้อมูล

อาทิ งานกองหนังสือเดินทาง งานกอง
สัญชาตินิติกรณ์ และงานกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ปรับปรุงและพฒันาการประชาสัมพนัธ์ต่อไป โดยทาํการสัมภาษณ์ประชาชนผูใ้ช้บริการ กอง
หนงัสือเดินทาง  กองสัญชาตินิติกรณ์ กองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

3.3 วธีิ การเกบ็รวบรวมข้อมูล
ณ์

การกาํหนดกลยทุธ์ รวมไปถึงการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ โดยใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth
Interview) ผูศึ้กษาทาํการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคาํถามแน่นอน ไม่ได้กาํห นดคาํตอบไว้
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1.
2. ในการโนม้นา้วใจประชาชน

ใหมี้ ทศัน ต่อกรมการกงสุล
3.

บริการ

3.4 วธีิการวเิคราะห์และประมวลผล
าพ โดยผูศึ้กษาจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่

ศึกษาจะทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจดักลุ่ม
นาํเสนอในลกัษณะการบรรยายเชิงพรรณนา



4
ผลการศึกษาวจัิย

การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล
“ ”

ของกรมการกงสุล ใจนาํขอ้มูล
รวมไปถึงการ

ประเมินผลการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ จากมุมมองของประชาชนผูรั้บบริการ
ขอ้มูลจากผลการศึกษาจะนาํเสนอแบ่งเป็น 3

1. วิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ วามรู้
ภารกิจของกรมการกงสุล 4 ชนิด คือ และ

2. ประชาชนให้มี
ดีต่อกรมการกงสุล

3. นของกรมการกงสุลจากมุมมองของ
ประชาชนผูรั้บบริการ

4.1
กรมการกงสุล

ประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล
กล่าวคือ ยงัไม่สามารถสร้างศรัทธาและดึงประชาชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ประเทศและคนไทยในต่างประเทศให้

เขา้มาใช้บริการและรับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นในงานกองหนงัสือ
เดินทาง งานกองสัญชาตินิติกรณ์ และกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ขอรับรองเอกสารต่าง ๆ ทาํให้
รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ข่าวเตือนภยัต่าง ๆ ขบวนการ

บวนการชกัชวนใหล้กัลอบคา้ยาเสพติด ปัญหาประมง และ
การดาํรงชีพในต่างประเทศ เป็นตน้

กรมการกงสุล
1.

นตอนการดาํเนินงาน
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วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน อนไหวต่างๆ ของ
กรมการกงสุล

2.
จะนาํสู่การยอมรับและใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนการดาํเนินงานของกรมการกงสุล

กรมการกงสุล

ข่าวสาร อ ลด และขอรับ
รองเอกสารต่าง ๆ ใหน้อ้ยลง ประชาชน

รมการกงสุล นการพฒันางาน
ของกรมการกงสุล

มารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
กวา่เดิม

ควรจะมีการกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพของการ
ประชาสัมพั ต่าง ๆ

ของทุกกอง ทาํใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงกิจกรรม

มากกวา่เดิม
การเผยแพร่ข้ รมการกงสุล

ให้กับประชาชน ทางกรมการกงสุล

ยทุธ์วา่
“ กรมการกงสุล

จะไม่จาํกดัเ

ช้แรงงาน นัก
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โทรทศัน์ (นายธีรกุล นิยม  อธิบดีกรมการกงสุล)
จากขอ้มูลเห

1.
2.
3.
4. เล็กทรอนิกส์

ความรู้ใหก้บัประชาชน กรมการกงสุล
4.1.1

อารมณ์ วิทยุกระจายเสียงจะมีคุณสมบติัเหนือกว่ ๆ
ความรวดเร็วและสามารถไปได้ไกล เข้าถึงผูฟั้งได้ทุกซอกทุกมุม

เลือก
ในการดาํเนินงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของกรมการกงสุลโดยเฉพาะงาน

ของกองหนังสือเดินทางและกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

(1) สถานีวทิยสุราญรมย์
(2)
(3) สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวทิยชุุมชน
(1) สถานีวทิยุสราญรมย์
วิทยุสราญรมย ์สถานีวิทยุสราญรมย์ (Radio Saransom) เป็นสถานีวิทยุของกอง

วทิยกุระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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ระบบ A.M. 1,575 กิโลเฮิร์ทช
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 1 เมษายน 2541 โดยมีพิธีเปิดดาํเนินการอยา่งเป็น

21 เมษายน 2541 “ ”
ในปัจจุบนั สถานีวิทยุสราญรมยท์าํการส่งกระจายเสียงเฉพาะภาษาไทย

จนัทร์ถึงวนัศุกร์ ออกอากาศ 4 ช่วง คือ เวลา 05.30-07.00 น. 17.30-18.30 น. 19.00-19.30 น. และ
22.00-22.30 น. มี

รายการสาระน่ารู้งานกงสุล ออกอากาศวนัองัคาร เวลา 17.30-18.00 น.นาํเสนอ
ข่าวเตือนภยั ขบวนการคา้

มนุษย ์ ปัญหาประมง  ขบวนการคา้ยาเสพติด มการกงสุล
มการกงสุล

รายการกงสุลสัมพันธ์ 06.30-07.00 น. รูปแบบ
เช่นเดียวกบัรายการโดยเนน้ลกัษณะการพูดคุย

กบัผูรั้บฟัง

เดินทาง การรับเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้
ก

กรมการกงสุล สามารถนาํเสนอขอ้มูลได้

รวมถึงงานบริการของกรมการกงสุล
ขอรับบริการต่าง ๆ จากกรมการกงสุลไดเ้ป็นอยา่งดี

ข้อจํากดัของวทิยุสราญรมย์
วิทยุสราญ

เป็นประจาํ ทาํใหก้ารเขา้ถึงของขอ้มูลข่าวสารจะอยูใ่นวงจาํกดั
AM

ดว้ยระบบ FM



24

(2) สารคดี “ ”
กระทรวงการต่างประเทศจึงไดท้าํ

ไดมี้การ

โดยเฉพาะชาวบา้นในเขต

และรวดเร็ว
ต่างประเทศ และของกรมการกงสุล โดยในส่วนของกรมการกงสุลไดเ้สนอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ
การดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ติด รวมถึงบทบาทหน้

ในรายการ “ ”
2 นาที ในวนัพุธ-อาทิตย์

หลงัข่าวเวลา 19.00 น. และ 20.00 น.

ประโยชน์แก่ผูฟั้งดว้ยเช่นกนั
AM และ FM ถือว่าเป็น

ถึง

ข้อจํากดัของสารคดี “ ”

ๆ ด้านของกระทรวง
การต่างประเทศดว้ย
บริการประชาชนเพียงอย่างเดียว ข่าวสารต่างๆ จึงตอ้งผลดัเวียนกนัในแต่ละกรม กอง ใน สังกดั
กระทรวงการต่างประเทศ

(3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวทิยุชุมชน
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ก รม ก า รก ง สุ ล ไ ด้ใ ช้ส ถ า นีวิท ยุก ระ จา ย เ สี ย ง แห่ ง ป ระ เท ศ ไ ท ย ใ นก า ร
ประชาสัมพนัธ์
การ
อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยทางกรมการกงสุล

ๆ เอง

ประชาสัมพนัธ์
ร่วมมือไม่มากนกัในการประชาสัมพนัธ์โดยดูจากสถิติในการมาใชบ้ริการนอ้ย ประชาชนมกัจะมา
ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมากในวนัสุดทา้ย

ขั

การใหบ้ริการจะทาํใหป้ระชาชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นั

อาจจะทาํการประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ
บริการให้เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มากกวา่เดิม

ประสานกบัวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์

ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางวทิยกุระจายเสียง
นอกจาก

เปิดรับข่าวสารจากวิทยุชุมชนเป็นหลกั วิทยุชุมชน งกลุ่มเป้าหมายได้
โดย จะออกอากาศทางวิทยุชุมชนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของชุมชน

แต่ละแห่ง ครอบคลุมความสนใจ และสอดรับกบัสภาพความเป็นจริงของชุมชนในทุกๆ ดา้น วิทยุ
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กรมการกงสุลเลือกใชว้ิทยุชุมชน

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ การใชว้ิทยุ

วทิยชุุมชนสามา
กรมการกงสุล เพราะสามารถ

บริการแก่ประชาชน
ออกไปใหบ้ริการ

ขอ้ดีจากก

หน่
ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ และจากการขยายช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุชุมชนยงัพบวา่ ผล

ขอ

ห้เสียค่าใช้จ่ายสูง

3

ต่างๆ ใหแ้ก่คนในชุมชนเป็นภาษายาว ีทาํใหเ้กิดประโยชน์ใ

ไดเ้ป็นอย่างดี

หนงัสือก็สามารถรับฟังข่าวสารได้
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การเผยแพร่ข่าวสารในหลายๆ ช่องทางก็ถือว่าเป็นการกระจายข่าวสารไปถึง
ประชาชนทุกๆ กลุ่ม ทาํให้สอดคล้องกบัการกลยุทธ์ของกรมการกงสุล

ข้อจํากดัของวทิยุ
วทิยอุาจจะมีขอ้จาํ

4.1.2
โทรทศัน์

วทิยกุระจายเสียง และหนั
4

ความเขา้ใจไดง่้าย และมี
ขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของการเสนอข่าวสารไดก้ระชบั รวดเร็ว สดใหม่5

กรมการกงสุล
ของ อ

(1) รทศัน์นบัวา่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

4 วรัิช ลภิรัตนกุล:2549: 293
5 มาลี บุญศิริพนัธ์:2549: 34
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หน้าจอโทรทศัน์ของแต่ละสถานีโทรทศัน์มกัจะเป็นการรายงานข่าวสาร เหตุการณ์สําคญั หรือ

กรมการกงสุล
ความร่วมมือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ การ

เดินทาง การเปิดสํานักงานแห่งใหม่ การยา้ยสํานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ

(2)

ผู ้บริหารกรมการกงสุลได้ไปร่วมรายก

รมการกงสุลแลว้ ยงัทาํให้

กรมการกงสุล ไปออก

ต่างประเทศ โดยมีวตั
ของกรมการกงสุล เช่น ต้องทาํอย่างไรหากหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือการต่ออายุหนังสือ
เดินทางสําหรับคนไทยในต่างประเทศ การติดต่อสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทย
ประจาํประเทศต่างๆ ะสบปัญหาในต่างประเทศหรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

ให้ความสําคญักบัคนไทย
ในต่างประเทศ สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงการต่างประเทศคือ ตอ้งบริการให้ได้รับ
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งสามารถตอบข้อซักถามจากผูด้าํเนินรายการหรือ

มสนใจใน
ข่าวสารมากนอ้ยเพียงใด

4.1.3

และเวลา
กรมการกงสุล

(1) หนังสือพมิพ์

ความเป็นอยู่ของมนุษย์
ว่าใกล้ หรือไกลตัวจากหนังสือพิมพ์
ละเอียดและผูอ่้านสามารถยอ้นกลบัมาอ่านไดอี้ก

กรมการกงสุล

กรมการกงสุลเอง
กรมการกงสุลจะฝากข่าว

ตอ้งเสียค่
ของงานกรม

รมการกงสุล
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การให้สัมภาษณ์ถือว่าเป็นการให้ข้อมูล เพราะ

การใช้หนงัสือพิมพ์ ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้

มารถใช้เป็นช่องทาง
ในการนาํขอ้คิดเห็น คาํติ-
ขอ้มูลในการปรับปรุงงานบริการและพฒันางานบริการต่อไป

หนงัสือพิมพ์มีส่วนช่วยในการพฒันางานของกรมการกงสุลในการช่วยเผยแพร่
ขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกจ การใชห้นงัสือพิมพย์งัเป็นช่องทางในการนาํขอ้คิดเห็น คาํติ-ชม
หรือขอ้ร้องเรียนของประชาชน
การนาํขอ้มูล ปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานบริการไดต่้อไป

ข้อจํากดัของหนังสือพมิพ์
อุปสรรคสําหรับการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์คือ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

6 อการเลือกข่าวของทางสาํนกัพิมพจ์ะ

แ

(นายธีรกุล นิยม อธิบดี
กรมการกงสุล)

(2) คู่มือและแผ่นพบั
ต่าง ๆ ของกรมการกงสุลผลิตและนาํไปเผยแพร่ให้กบัประชาชน

โดย

6 วรัิช ลภิรัตนกุล:2544: 305-306
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รมการกงสุลได้
สาํหรับแผน่พบั กรมการกงสุลได้

-
- แผ่นพบัแนะนําข้
-
- แผ่นพบัสาระน่ารู้ก่อนการเดินทาง  ข่าวเตือนภัย
กรมการกงสุลจะนาํคู่มือและแผ่นพบัไปวางไวใ้นทุกจุดบริการ

และทุกสํานกังานหนังสือเดินทาง วคราว 11 แห่ง หน่วย

ทางจงัหวดัต่อไป ประชา
ครบถว้นแลว้ ก็จะสามารถเตรียมตวัเตรียมเอกสารไดค้รบถว้น ทาํให้ไม่เสียเวลาหรือเกิดปัญหา

และกองสัญชาตินิติกรณ์ ข่าวเตือนภยั ปัญหา
แรงงาน  ปัญหาประมง รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ข้อจํากดัคู่มือและแผ่นพบั

เช่นเดียวกนักบัหนงัสือพิมพ์
(3) วารสาร ข่าวการกงสุล

รับผดิชอบของกลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ของกรม ออกรายเดือน วารสาร
และภายนอก

ขอ้ไดเ้ปรียบในการใชว้ารสารฯ เผยแพร่ความรู้มีอยูห่ลายขอ้7 เช่น สามารถสร้าง
ความสนใจ และดึงดูดความสนใจไดดี้ มีความยืดหยุน่สูง

ของทุกกอง อาทิ กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการกงสุล การแจง้กาํหนดการให้บริการของ

ข่าวเตือนภยั สาระน่าของประเทต่าง ๆ

7 วรัิช ลภิรัตนกุล:2549: 305-309
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วอยา่งเช่น การเปิดสาํนกังานใหม่
โดยจะวางวารสารอยู่ตามจุดบริการ สํานกังาน

หนงัสือเดินทางทุกแห่ง สํานกังานแรงงานจงัหวดั สํานกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั และส่งไปตาม

4.1.4

- www.consular.go.th กงสุล
1 กุมภาพนัธ์ 2550 ( 25 มิถุนายน 2552 มีผูค้ลิกเขา้ชม

แล้วกว่า 5 ล้านคลิก และจากการสํารวจสถิติการเขา้ชมเว็บไซด์ของหน่วยราชการของ Truehits
ปรากฎว่า 51 จากจาํนวน 399 เวบ็ไซด์)
ข้อมูลงานกงสุลจะอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ www.mfa.go.th แต่

กาํหนดการของ

กิจกรรมกงสุลในต่างแดน การขอตรวจลงตราสําหรับชาวต่างประเทศ จึงตอ้งมีการแจง้ข่าวสารอยู่

www.consular.go.th
วกต่อ

ต่างๆ ของหน่วยงานของกรมการกงสุล

เช่น ภาพหนังสือเดินทางประเภทต่าง ๆ ภาพข่
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ขอรับบริการดา้น
ต่าง ๆ การสร้างความรู้ ความเขา้ใจได ้และขอ้มูลต่าง ๆ ก็สามารถ

ทุกกองของกรมได้โดยตรงผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) าง ๆ ร้องเรียนการบริการรวมถึงขอความช่วยเหลือใน

กอง
ตรวจสอบขอ้มูล

รมจะไดร้วบรวมและนาํมา

4.2 ประชาชนให้มี
ต่อกรมการกงสุล

จาํกดัความของคาํวา่ “การโนม้นา้วใจ” ไว้ เช่น
เออร์วนิ8 “

”

8อา้งถึงใน รุ่งรัตน์ แตงพนัธิ:2548: 10
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จะตอ้งคาดหมาย
บทบาทอยา่งไร

ควรคาํนึงถึงขอ้พิจารณา

1.

2.
วเิคราะห์ถึงผูรั้บสารของเราเป็นใคร มีทศันคติ ประสบการณ์ การรับรู้

3.

ตอ้งการนาํเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน มีการวิเคราะห์ลกัษณะของผูรั้บสาร และมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง

4.
ละ

ด้

โรเจอร์ส9

าคตได้

9Roger, 1978 : 208-209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร:2533: 122
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าร
ของกรมการกงสุล มกัจะแฝงอยูใ่นส่วนของ

อนั
รมการกงสุล ร

ใหข้อ้มูลข่าวสารเชิญชวน
รมการกงสุล

1.

ผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งมากโดยมีนกัจดัรายการวิทยุเป็นส่วนสําคญั หรือจะเรียกไดว้า่การโนม้นา้วใจผา่น

มรู้สึกให้เกิด
รมการกงสุล

ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
งกรมการกงสุล

2.
อ ง จ า ก ส า ม า รถ เ ห็ น

ไหวและไดย้ินเสียง นอกจากจะทาํให้การรับรู้เป็นไปอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ

3. งพมิพ์
หนังสือพิมพ์นอกเหนื ฏ

งไดเ้ผยแพร่
ความรู้ ความคิด วิจารณ์ วิเคราะห์ ให้ผูอ่้านไดเ้ห็นมุมมองหลายๆ ดา้นและลดช่องวา่งในการสร้าง
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การนาํเสนอความคิดเห็นหรือวิจารณ์การทาํงานของกรมการกงสุลผ่านคอลมัน์
ต่างๆ จึงมีส่วนอยา่งมากต่อการโนม้นา้วความคิดเห็นและสร้างทศันคติของผูอ่้านเช่นกนั

ค่

ไดโ้ดยง่าย
4.

ความกา้วหนา้ ทุกหน่วยงานจะมีเวบ็ไซต์ไวเ้สริมในการประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลข่าวสารแทบ

กบัความกา้วหนา้ในยุคปัจจุบนั การคน้หาขอ้มูลไดง่้าย ไม่ซบัซ้อน และมีขอ้มูลครบถว้น รวมถึงมี
สึกดีได้ เพราะใช้งานได้ง่าย ไม่

ยบ

งผลให้เกิด
งาน

บรรยากาศวา่เป็นอยา่งไร

การส่งข่าวสารโนม้นา้วใจแลว้ การ
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ภาคใต้

กรมการกงสุล ต้องไปพบปะ
ประชาชนตามชุมชนจงัหวดัต่างๆ

รมการกงสุล

4.3 ประเมินผลกลยุทธ์การใช้ กรณศึีกษาของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
กองหนังสือ

เดินทาง กรมการกงสุล
การรับรู้  กลุ่มผูใ้ชบ้ริการจะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใน

1.

กองหนงัสือเดินทา

เสียเวลาและอ
ใดบา้ง และส่วนใหญ่จะมีการเตรียมตวัทาํหนงัสือเดินทางล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 6 เดือน ปทิตตา

กองหนงัสือเดินทางอยูเ่ป็นระยะวา่
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“
e-passport

ใชเ้วลาแค่วนัเดียว แป๊บเดียวเสร็จ แต่ถา้ทาํเล่มใหม่ก็ 3

6
”

เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ค่อยเขา้ใจว่ามีลกัษณะเป็นอยา่งไร

(เบญจพร เพริศจริยวตัร )
2. ในใชบ้ริการของกองหนงัสือเดินทางนอ้ย ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร

ขอ้มูลวา่ไดรั้บ

- องเดินทางไปขายแรงงาน

-

-

แน่นอน
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การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจาก
การค้นหาข้อมู

วนบอกวา่การคน้หาขอ้มูลไดง่้ายก็

สะดวก รวดเร็ว



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การปฏิรูประบบราชการเป็นผลให้กรมการกงสุลตอ้งปรับปรุงพฒันาคุณภาพของการ

นแปลงไปในปัจจุบนั
อยา่งรวดเร็ว

กรมการกงสุลไดมี้การนาํหนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport)
2548

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธ

นอกจากการมีหนงัสือเดินทางในรูปแบบ
ใหม่แลว้ กองหนงัสือเดินทางยงัไดข้ยายสํานกังานหนงัสือเดินทางตาม

ยงัมีการปรับปรุงขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ระเบียบ ให้บริการประชาชนในทุก ๆ ดา้นตอ้งชดัเจน
อาทิ งานสัญชาตินิติกรณ์ งานคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะคน

สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ 90 แห่ง
task force unit

อเป็นการป้องปรามและทราบถึงปัญหา  และ
ตอยูใ่นต่างประเทศ

ตลอดเวลา
ล
ใหบ้ริการต่าง ๆ
ให้บริการ และการเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ๆ นอกจากจะช่วยให้ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลอย่าง

ถึงแลว้ ยอ่มจะเป็นการช่วยเสริมภาพลกัษณ์ให้ประชาชนเห็นวา่ กรมการกงสุลตระหนกัและใส่
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ณภาพงานบริการประชาชนอยู่ตลอดเวล า และได้ตระหนักถึงกระแสการ
การเผยแพร่

ข่าวสารให้ครอบคลุมมาก
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั

ปัจจุบัน กรมการกงสุล

รมการกงสุลได้โดยตรง ารดงักล่าว
ส่งผลต่อการพฒันางานกองต่าง ๆ ของกรมการกงสุล รมการ
กงสุล

การออกมาใช้บริการตามหน่วยหนงัสือ

งานของกรมการกงสุลก็ทาํให้ไดรั้บทราบขอ้มูลและผลการตอบรับจากประชาชนได ้และนาํขอ้มูล
จดัการ การบริการของกองต่าง ๆ

โ การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุล บสนอง
นโยบาย “ ”

1. กรมการกงสุล
ความรู้

2. รมการกงสุล
โนม้นา้วใจประชาชนใหมี้ทศัน ต่อกรมการกงสุล

3. รมการกงสุลในมุมมองของ

1. ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ รมการกงสุล

รมการกงสุล
ต่างๆ ข่าวเตือนภยั  ขบวนการคา้มนุษย์ ปัญหาแรงงาน  การหลอกลวงให้เขา้ร่วมขบวนการคา้ยา
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นบท ทุกคนจะไดรั้บรู้ข่าวสารไดเ้ท่าๆ กนั

ครอบค

ก็เป็น รมการกงสุลไดเ้ลือกใช ้ในลกัษณะของตวัอกัษร

วบคู่ไปกบัรายการของทางสถานี โดยไดข้อความร่วมมือ

มีกลุ่มเป้าหมายของกรมการกงสุลรวมอยูด่ว้ย
การร่วมรายการต่าง ๆ

เช่นกนั และสํา
แสดงความคิดเห็นผา่นมาทางรายการไปปรับปรุงและพฒันาระบบการดาํเนินงานต่อไปไดอี้กดว้ย

จะมี
ตอ้งการ ประชาชนสามารถเขา้ใจในงานของกองต่าง ๆ ได้อย่างชดัเจน

เห็นภาพได ้รวมถึงช่องทางการติ-
นาํมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการทาํงานของกองหนงัสือเดินทางไดต่้อไป

คือ เวบ็
รมการกงสุลไดโ้ดยตรง นอกจากจะ

ไดรั้บความรู้แลว้ สามารถสอบถามปัญหาผา่นทางอีเมลข์องกรมการกงสุล รมการกงสุลให้
อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจว่า กรมการกงสุลมุ่งบริการ
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2. ก จะใชใ้นลกัษณะเชิญชวนให้ ไปใชบ้ริการ อาทิ  เชิญชวน
ใหท้าํหนงัสือเดินทาง

ผูน้าํความคิดเห็น หรือผูน้าํชุมชน มีบทบาทมาก น
ตามชุมชนต่างๆ

3
ประชาสัมพนัธ์ทาํได้ยาก แต่การ

3. จะ

เพราะขอ้มูลต่างๆ อาจจะไม่มีความจาํเป็นต่อ
คน

ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายของ
หน่วยงา

เผยแ

นอกเหนืออาํนาจของหน่วยงาน ( ) จึงไม่มี
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กล่าวโดยสรุป
กรมการกงสุลเป็นการขยายโอกาสในการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมา

ปรับ หรับ
กรมการกงสุล
ทนัสมยั ดึงดูดใจ และ ยการนํา

และจากผลการวิจยัไดพ้บวา่ กรมการกงสุล
ได้

าจะเป็นทางวิทยุ
โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์

ส่งผลใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายแลว้ ยงัถือวา่เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งรั
ะ การรับรอง

เอกสาร

างกอง

รมการกงสุล
เ

ได้

ตดัสินใจของชาวชนบท แต่ละ
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3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
นความคาด ตอ้งการให้

ะการ

และยงั
สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรร

สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุดดว้ยเช่นกัน

/ ง

ความพึงพอใจของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นสําคญั กล่าวคือ การแพร่กระจายข่าวสารจะไดรั้บความ

คือ เป็นสารประเภทใดและมีผลต่อผูรั้บสารอยา่งไร

สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดแ้ตกต่างกนั

5.2 ข้อเสนอแนะ

กรมการก
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ประเทศ  มีขอ้เสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ห้ความสําคญักบังาน

รวมถึงการ
านประชาสัมพนัธ์

2. กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมการกงสุลรวมถึงนโยบายงาน

ประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
3. าด่านของ

ๆ ในอนาคต คือ

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1.

สํารวจศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน อให้ และแบ่งเป็น
และกลุ่มเป้าหมาย

2.
กลุ่มคนได้ เช่น นิตยสารคู่สร้างคู่สม

ต่างประเทศ การใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
เดินทาง และการเตรียมตวัก่อน

3.
กว่าเดิม เช่น กรม การจดัหางาน กระทรวงแรงงาน
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งกนั

4. กาํหนดงบประมาณด้านการประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุลอย่างเพียงพอ



47

พิมพ ์จะตอ้งมีการ

5. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของงานประชาสัมพนัธ์ของกรมการกงสุลให้เป็น

และ

6. ( ) ร

7. ควรมอบหมายให้ผู ้บริหารระดับสูงของกรมเข้ามาดูแลรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพนัธ์กรม รวมถึงการให้ข่าวสาร
ต่างประเทศ  ข่าวประชาสัมพนัธ์

5.2.3
1. ชนใน

2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน
รัฐให้มีการ
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