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ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การปฏิ รูประบบราชการเป็ นผลให้กรมการกงสุ ลต้องปรับปรุ งพัฒนาคุ ณภาพของการให้
บริ การตามไปด้ ว ย
อย่างรวดเร็ ว

เพราะ

การช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้ประชาชนเห็นว่า กรมการกงสุ ล
งานบริ การประชาชนอยูต่ ลอดเวล
การเผยแพร่ ข่าวสาร
คุณภาพการบริ การสอดรับกับความคาดหวังของประชาชนในสภาพการณ์ปัจจุบนั

ๆ จะเป็ น
ณภาพ

เ
ของกรมการกงสุ ล
กงสุ ล โ

รมการ
และ
รมการกงสุ ล

จากผล
นคือ
ผลดีต่อกรมการกงสุ ล

กรมการกงสุ ลเลือกใช้เ

ให้แก่
บ

โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ หรื ออินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะกลุ่ม
ส่ งผลให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้ว ยังถือว่าเป็ นการลดช่องว่างระหว่าง
ดีได้เช่นกัน ทําให้เห็นได้วา่ การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ภาครัฐได้เท่
จากการศึกษายัง
สอดคล้อง

จ
กับทฤษฎีไหลสองทอดของข่าวสาร
ทอดผ่าน
ผูน้ าํ ความคิดไปถึงประชาชน การโน้มน้าวใจของกรมการกงสุ ล จะใช้ในลักษณะเชิญชวนให้ไป
ผูร้ ับบริ การเห็น การโน้มน้าวใจ
ส่ วนใหญ่จะแฝงไปพร้อมๆ กับการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ผูน้ าํ ความคิดเห็นหรื อผูน้ าํ ชุมชน มี
นตามชุมชนต่างๆ

ตนจะได้รั

และได้รับ
สอดคล้องกับทฤษฎีเผยแพร่ นวัตกรรม
นวัตกรรม/ข่าวใหม่ๆ

ประโยชน์และตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับสารแต่ละคนเป็ นสําคัญ กล่าวคือ การแพร่ กระจาย

ความประทับใจให้เกิ

การกําหนดกลุ่มเป้

จะทําให้

มาใช้ และการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงาน
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของกรมการกงสุ ลเป็ นการขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม

ะการ
การศึกษาสนับสนุนกับแน
และยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม

ฉ

สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุดด้วยเช่นกัน
รายงานการศึกษา
มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายคือ ควรหันมาให้ความสําคัญกับงาน
กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของกรมการกงสุ ลรวมถึงนโยบาย
ดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ขอ้ เสนอแนะเชิ งบริ หาร อาทิ ควรมี การ
วางแผนประชาสัมพันธ์ ศึกษากลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน
และ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ขยายช่ องทางใน
ขยายความร่ ว มมื อ ในการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารกับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
กําหนดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ และการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ ก

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
ตอบสนองนโยบาย “
”
ปั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ
ให้
มา
การประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ในการปรับปรุ งงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนผูร้ ับบริ การ
การศึกษา
ผูเ้ ขียนใคร่ ขอขอบคุณหน่วยงาน
และบุคคลต่าง
นายธี รกุล นิยม อธิ บดีกรมการกงสุ ล นายสมชาย เภาเจริ ญ รองอธิ บดี
กรมการกงสุ ล
และข้อแนะนํา
ประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
ขอขอบคุณ
ษาทุกท่าน ได้แก่ ดร.
ระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตสุ จิตรา หิ รัญพฤกษ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพร
สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู ้และ
ขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ
จัดให้มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
1 ประจําปี 2552

ซ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
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ช
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ให้
เข้าถึงประชาชน
ด้วย
กรมการกงสุ ลเป็ นหน่ วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่ วยเหลื อ
สริ มสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนไทย
กองหนังสื อ
เดิ น ทาง งานสั ญ ชาติ นิ ติ ก รณ์ (การรั บ รองเอกสาร) งานคุ ้ม ครองผลประโยชน์ ค นไทยใน
ต่ า งประเทศ
ไปทุ ก ภู มิ ภ าคด้ว ยนว
ตอบสนองแก่ประชาชนตามนโยบาย “
”
มีการบริ การประชาชนเป็ นเป้ าหมายหลัก
หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิค (Electronic Passport – E-passport)
ปลอดภัยมาให้บริ การแก่ประชาชนและยังเป็ นการสนองตอบนโยบายรัฐบาล e-government
ขบวนการปฏิ รูประบบการบริ หาร บริ การ และกระบวนการทํางานของภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มาปรับปรุ งระบบการทํางาน
ปรับปรุ งข้อมูล ระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็ ว
อย่า งไรก็ ตาม แม้ว่า จะมี ก ารพัฒนาระบบการให้บริ ก ารด้า นต่ าง ๆ งานรั บรองเอกสาร
ปรั

2

เช่ น ไม่ทราบข่าวการ

ทําหนังสื อเดินทางตามจังหวัดต่าง ๆ เป็ นต้น
(one way
communication)
ทําให้

การ
กงสุ ล ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ดัง กล่ า ว โดยได้ดาํ เนิ นการประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลงานด้า นกงสุ ล ของ

ต่างประเทศ และเว็บไซด์กรมการกงสุ ล
/

แก่ประชาชน

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาการบริ หารการประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ลในปั จจุบนั สภาพปั ญหา และ
อุปสรรค
1.2.2
ศึ ก ษาถึ ง แนวทางการใช้
ภารกิจของกรมการกงสุ ล และ โน้มน้าวใจ
ในการใช้บริ การของกรมการกงสุ ล
1.2.3
กรมการกงสุ ล
ใช้บริ การ
1.2.4
ารมวลชนใน
งานของกรมการกงสุ ล

3
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1
ประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
1.3.2

การ

1.3.3
เข้าถึงประชาชนผูร้ ับบริ การได้
1.4

จะได้ รับจากการศึกษา

1.4.1 ทํา ให้
กรมการกงสุ ล
รมการกงสุ ล
1.4.2
งานของกรมการกงสุ ล
1.4.3
งานประชาสัมพันธ์เชิงรุ กของกรมการกงสุ ลในอนาคตต่อไป

ประชาสั ม พันธ์ ข อง
ารมวลชนใน

2

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
ประชาชน”

“

”

“

ฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล ตอบสนองนโยบาย
มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

- ทฤษฎีเผยแพร่ นวัตกรรม
- แนวคิดการแพร่ กระจายข่าวสารเหตุการณ์สาํ คัญ
- ทฤษฎีไหลสองทอดของข่าวสาร
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรม
การเผยแพร่
(

ริ การใหม่ๆ) เข้าสู่
1

เอฟเวอเร็ ต เอ็ม . โรเจอร์ ส ผูค้ ิดค้นและแต่งตํารา Diffusion of Innovations ได้นิยามการ
ง
สมาชิ กของสังคม โดยนวัตกรรมหมายถึ ง
โดยแบ่งระยะของกระบวนการเผยแพร่ นวัตกรรมออกเป็ น 5

1

พีระ จิรโสภณ :2548:175

อ

5
1.

2.
3.
การทดลอง (trail)

(Knowledge)

(Persuasion) คื อก

ให้

(Decision)

(evaluation) และ

(homophily) ในด้านของสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ
4.

(Implementation) หรื อการรั บมาใช้ (Adoption) มี ลกั ษณะ
(specialize media)

5.

น (Confirmation)

แพร่ ความคิดใหม่ หรื อวิธีปฏิ บตั ิใหม่ๆ
ขาดไม่ได้

องค์ ประกอบของการเผยแพร่ นวัตกรรม
1. น
เผยแพร่ ออกไป
2.
2.1
(Mass Media)
วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้น

2

อันได้แก่

6

ะชาสัมพันธ์

ต่ละ

2.2
จะใช้คาํ พู
ประชาสัมพันธ์ประสงค์ (to inform)
(to persuade)
การ
(interpersonal communication)

า ในขณะ

แล้ว
เห็ นได้ว่า
ามรู ้
จะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าในด้านการ
3.
4. ส

7
กระบวนการเผยแพร่ นวัตกรรมให้เกิดการยอมรับ 5
กา
าการประชาสัมพันธ์ ของกรมการกงสุ ล
กรมการกงสุ ล
าวสาร ยวกับภารกิจของ
กรม ฯ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
ไปตามจังหวัดต่างๆ
กรมการกงสุ ลเป็ น
ะชาชนเป็ นหลัก มากกว่าการสร้างผลกําไร หรื อ
ยอดขายให้กบั องค์กรเหมือนเอกชน
การนํา ทฤษฎี ก ารเผยแพร่
สร้างการรับรู ้และโน้มน้าวใจเป็ นหลัก
2.1.2 แนวคิดการแพร่ กระจายข่ าวสารเหตุการณ์ สําคัญ
การแพร่ กร
1.
รับรู ้สาร
2. คนส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสาร
3. ข่

กล่าวคือ การแพร่ ก
อย่างไร2
- การเข้าถึงผูร้ ับสาร
การกระจายข่ าวสารหรื อเหตุ การณ์ สําคัญจะต้องมี การศึ กษาถึ งอิ ท ธิ พลขอ
2

พีระ จิรโสภณ :2548: 176-177

8
ประเภทมีลกั ษณะอย่างไร ก

โดยระบบการ
อง

กระจายข่าวได้อย่างกว้างขวางไปสู่ ประชาชนจํานวนมากแทบทุกเพศ ทุ กวัย และทุกฐานะอาชี พ

1.
แนวความคิดให้เป็ นไปตามประสงค์ของผูส้ ่ งสารได้ หาก

2. อิทธิ พลทางด้านอารมณ์
3. อิทธิ พลท

ใส่ คุณธรรมหรื อศีลธรรมให้กบั

อสังคมหรื อไร้
จริ ยธรรม ก็สามารถนํา
4.
ชาชน ก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญา
5.

รู ปแบบ

9
การได้ทราบถึงลักษณะ ห

ประชาชนไปยังประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มต่างๆ
ได้รู้แ

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ความสําเร็ จหรื อล้มเหลว

เป้

กลุ่มเป้ าหมายได้ก็มีแ
ข้ อดี
วิทยุสามารถแพร่ กระจายรัศมีครอบคลุ มได้กว้าง แม้ว่าจะห่ างไกลความเจริ ญ มี
ความรวดเร็ วมาก สามารถรายงานข่ า วสดหรื อข่ า วด่ วนได้ท นั ที มี ผลทางด้า นจิ ตวิทยาสู ง เร้ า
อารมณ์หรื อจูงใจได้ง่าย
ดของประชาชน สามารถเข้าถึงประชาชน
มีความใกล้ชิดกับผูฟ้ ั งมากผูฟ้ ั งสามารถนําวิทยุ
ติดตามตัวไปฟังได้ตลอด
ข้ อเสี ย
วิทยุไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก ๆ เหมือนหนังสื อพิมพ์ ช่วงเวลานับว่า
ความสําคัญมาก หากจัดช่ วงเวลาไม่เหมาะสมจะใช้ประโยชน์จากวิทยุได้น้อย
แต่ไม่สามารถกลับมาทวนฟั งได้ ไม่สามารถถ่ายภาพ
เหตุการณ์เสริ มความเข้าใจได้
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ข้ อดี

3 ประเภทรวมกันคือ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และภาพยนตร์
จึงเร้ าความสนใจได้มาก ให้ความเข้าใจและความประทับใจได้ดี
เข้าใจได้ดี สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหม
ข้ อเสี ย
มีราคาแพง
มีช่วงระยะเวลาออกอากาศจํากัด
หนังสื อพิมพ์
ข้ อดี

อ่านและ

เก็บไว้เป็ นหลักฐานได้
ข่าวสารได้หลายประเภท จึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชี พ สามารถเสนอข่าว
ให้รายละเ
มีภาพถ่ายประกอบดึงดูดความสนใจ ช่ วยสร้าง
ความเข้าใจได้
ข้ อเสี ย

วารสาร คู่มือ แผ่ นพับ
ข้ อดี

าชน

สร้างความสนใจและดึงดูด

ความสนใจได้ดี
และ
มีความสู ญเปล่าในการเผยแพร่ นอ้ ยมาก เพราะผูร้ ับได้รับการเลื อกมาเป็ นอย่างดีจึงส่ งไปให้

ข้ อเสี ย

หากขาดงบประมาณหรื อบุคลากรก็ไม่สามารถจัดทํา
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ได้ หากไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรื อความต้องการได้ก็จะไร้ประโยชน์ทนั ที หากวารสาร
ประชาชน
อินเทอร์ เน็ต
ข้ อดี
- ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจยั บทความในหนังสื อพิมพ์
ความก้า วหน้าทางการ
และส ถาบันวิจยั โดยไม่ ตอ้ งเสี ยค่า ใช้จ่ายและเสี ยเวลาในการเดิ นทางและสามารถสื บค้นได้
ตลอดเวลา 24
อย่างรวดเร็ วจากการรายงานข่าวของ
สํานักข่าวต่างๆ อยู่
ข้อความและภาพประกอบ
- รับส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เงินค่าตราไปรษณี ยากร ถึงแม้จะเป็ นการส่ งข้อความไปต่าง
การส่ งจดหมาย
ธรรมดาแล้ว
มและเสี ยง
ได้จาก
ข้ อเสี ย

ทุกคนจึงสามารถสร้าง

ในการดําเนิ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร นอกจากจะต้องวางแผน
มวลชนสัมพันธ์ (Press Relations)
เป็ นรากฐานของการประชา
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ๆ ให้

ะ

ประชาชนได้เป็ นอย่างดี และเป็

ข่าวสารเหตุการณ์
สําคัญ
ส่ งผลให้การเผยแพร่ ข่าวสารของกรมการกงสุ ล
มีความเหมาะสมเพียงใด มีวิธีการในการกระจายข่าวสาร
สามารถส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ งานได้มาก
น้อยเพียงใด รวมไปถึ งวิธีการสร้ างสัมพัน
2.1.3 ทฤษฎีการไหลสองทอดของข่ าวสาร
นําความคิดเห็ น (Opinion leaders)
โดยผูน้ าํ ความคิดเห็นมักจะมีอิทธิ พลใน
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มีอิทธิ พลต่อบุคคลในสังคมระดับเดี ยวกันหรื อมีสถานภาพทาง
3

สาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี คื อ การแพร่ กระจายข่ า วสารโดยผ่ า น
ความคิดเห็น
การยอมรั บให้เป็ นกลุ่มผูน้ าํ ความคิ ดเห็ น (Opinion leaders)

รับ

มกันในสังคม

เห็นได้วา่ จุดสําคัญของทฤษฎีคือ ผูน้ าํ ความคิดเห็น (Opinion leaders) และความสัมพันธ์ทางสังคม
ศนคติ และพฤติ กรรม หรื ออาจ
ไปยัง คนรอบตัว เปรี ยบเสมื อนว่า เป็ นช่ องทางการแพร่ กระจายข่าวสาร และสร้ า งเครื อข่า ยการ
วนตัวไปยังสมาชิ กในกลุ่ ม
สังคม
กล่าวโดยรวม ผูน้ าํ ความคิด เห็ น
ยวชาญ หรื อมีความรู ้ และ

เป้ าหมายได้
พัฒน์ บุญรัตนพันธ์ (อ้างใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2548) สามารถแบ่งลักษณะผูน้ าํ ออกเป็ น 2
ลักษณะคือ
1.
(Authority) โดยได้รั บ การ
งจากทางราชการ เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต.
3

พีระ จิรโสภณ:2548:170-171
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และประกาศเป็ น
กันของสาธ
2. ผูน้ าํ แบบไม่เป็ นทางการ ได้แก่ ผูม้ ีอิทธิ พล ผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ฯลฯ ได้รับ

กษณะต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ในบางสถานการณ์

ผูน้ าํ ความคิดเห็นให้ขอ้ มูลอย่างไม่มี
ประการสุ ดท้า ยคื อ ผูน้ ํา ความ
คิดเห็นอยูใ่ นกลุ่มสังคมเดียวกับผูร้ ับข้อมูล

มี

และมี
อย่างไรก็ตาม ประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าํ ความคิดเห็
(Face to face communication)
ข้อมูลข่าวสาร

การบริ การ
ข
เข้าถึ งชุ มชนเป็ นไปได้ยาก เช่ นกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูใ้ หญ่บ ้า น ผูน้ ําศาสนา จะมี ส่ วนช่ วยในการกระจายข่ า วสาร และโน้ม น้า วใจให้ประชาชนใน

ประชาชนในบางท้
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2.1.4
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1ได้
กําหนดกรอบความคิดกว้าง ๆ ในการบริ หารราชการแผ่นดินยุคใหม่ มีกรอบแนวคิดและหลักการ
10
9 การอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็ นหลักการสําคัญสําหรับภาคราชการ
มูลและรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากประชาชนอย่าง
ให้บริ การหรื อการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการสนองตอบความต้องการของประชาชนหรื อไม่
การศึกษางานวิจยั
สามารถนํามาใช้เป็ นกรอบความคิ ด และแนวทางใน
นภาพการสร้ า งภาพลักษณ์ ขององค์ก ร และการสํารวจความ

เช่นกัน
2.2 ผล

ยวข้ อง
จากงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2548)

“
:

จังหวัดอ่างทอง” และรุ่ งรัตน์ แตงพันธิ (2548)
“
อการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด ในโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชี วิต จังหวัดลพบุรี ของกองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด”
างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึง

เช่น พระ
ครู
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจ ของกองหนังสื อเดินทางว่ามีประสิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด
ละกองหนังสื อ
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“สถานภาพ บทบาท และแนวโน้ ม การ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในยุคสารสนเทศ” พบว่า หน่วยงานราชการและ
ชาสัมพันธ์ในระดับกอง และมีบทบาทในการ
ม
ร่ วมมือจากประชาชนเป็ นอย่างดี จากงานวิจยั ทําให้เห็ นว่า การประชาสัมพันธ์มีบทบาทสําคัญต่อ

วิทยานิ พนธ์ของ ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ (2540)
“
” ได้สรุ ปไว้วา่ การประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะของหน่วยงาน

ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา (2550)
“บทบาท
และกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี”
ารประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐไว้วา่ การประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐ

ภาพลักษณ์ ให้กบั องค์
จากประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
อมูลข่าวสารของกรมการกงสุ ล โดยต้องคํานึ งถึ งผูร้ ับสาร
เป็ นหลัก

3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ของกรมการกงสุ ล
ตอบสนองนโยบาย “
”
มวลชน เป็ นการศึกษา
ทางการวิจยั ในเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) งจากหัวข้อดังกล่าวเป็ นการศึกษาถึ งการใช้
ประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
งเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) การค้น คว้า หาข้อ มู ล วิ เ ค
(Documentary Research) และวิธีสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation)

3.2 แหล่ งข้ อมูล
ในการศึกษา
1.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูบ้ ริ หารของกรมการกงสุ ล กองหนังสื อเดิ นทาง กองสัญชาตินิติ
กรณ์ และกองคุ ้ม ครองและดู แลผลประโยชน์ คนไทยในต่ างประเทศ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง/ระดับปฏิบตั ิการ
- ประชาชนผูใ้ ช้บ ริ ก ารกองหนัง สื อ เดิ นทาง กองสั ญชาติ นิติก รณ์ และกอง
คุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
2.
คู่ มื อ และแผ่น พั
เดิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ การเตรี ยมตัวเดิ นทางไปต่างประเทศ เอกสารข่าวเตื อนภัย ตารางเวลา
3.
บางนา และ
และแหล่ ง ข้อมู ล
ประเภทเอกสาร สําหรับการคัดเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ

18
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูศ้ ึกษาต้องการประมว
หนั ง สื อ เดิ น ทาง กองสั ญ ชาติ นิ ติ ก รณ์ และกองคุ ้ม ครองและดู แ ลผลประโยชน์ ค นไทยใน
ต่างประเทศ
มูลต่างๆ และกลุ่มผูใ้ ห้บริ การของกองต่าง ๆ ดังกล่าว
ผลของการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว
ข้อง
กรมการกงสุ ล จึงสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างในส่ วนของผูบ้ ริ หารได้ 2
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
นโยบาย และกลยุทธ์ ของกรมการกงสุ ล
คิดเห็นต่าง ๆ
2. ผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูป้ ฏิบตั ิ
ส่ วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์
รมการกงสุ ล
ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์แบบเก่าและใหม่ได้อย่างชัดเจน
ในส่ วนของประชาชนผูใ้ ช้บริ การกรมการกงสุ ล
ลชนในการรั บ ข่าวสารข้อมู ล
อาทิ งานกองหนัง สื อเดิ นทาง งานกอง
สัญชาตินิติกรณ์ และงานกองคุ ม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ปรั บปรุ งและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ต่อไป โดยทําการสัมภาษณ์ ประชาชนผูใ้ ช้บ ริ การ กอง
หนังสื อเดิ นทาง กองสัญชาตินิติกรณ์ กองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

3.3 วิธี

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ณ์

การกําหนดกลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ต่างๆ โดยใช้วธิ ี สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In Depth
Interview) ผูศ้ ึ กษาทําการสั มภาษณ์ แบบไม่มี โครงสร้ างคําถามแน่ นอน ไม่ได้กาํ หนดคําตอบไว้
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ให้มี ทัศน

1.
2.
ต่อกรมการกงสุ ล
3.

ในการโน้มน้าวใจประชาชน

บริ การ
3.4 วิธีการวิเคราะห์ และประมวลผล

าพ โดยผูศ้ ึ กษาจะต้องทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลอยู่
ศึ ก ษาจะทํา การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยจัด กลุ่ ม

นําเสนอในลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา

4
ผลการศึกษาวิจัย
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ของกรมการกงสุ ล
“
”
ของกรมการกงสุ ล
ใจนําข้อมูล
รวมไปถึ ง การ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ จากมุมมองของประชาชนผูร้ ับบริ การ
ข้อมูลจากผลการศึกษาจะนําเสนอแบ่งเป็ น 3
1. วิเคราะห์กลยุทธ์การใช้
วามรู ้
ภารกิจของกรมการกงสุ ล 4 ชนิด คือ
และ
2.
ประชาชนให้มี
ดีต่อกรมการกงสุ ล
3.
นของกรมการกงสุ ล จากมุ มมองของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การ
4.1

กรมการกงสุ ล

ประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
กล่าวคือ ยังไม่สามารถสร้ างศรัทธาและดึงประชาชน ตลอดจนกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
ประเทศและคนไทยในต่างประเทศให้
เข้ามาใช้บริ การและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนในงานกองหนังสื อ
เดินทาง งานกองสัญชาตินิติกรณ์ และกองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ขอรับรองเอกสารต่าง ๆ ทําให้
รวมถึ งการประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนภัยต่าง ๆ ขบวนการ
บวนการชักชวนให้ลกั ลอบค้ายาเสพติด ปั ญหาประมง และ
การดํารงชีพในต่างประเทศ เป็ นต้น
กรมการกงสุ ล
1.
นตอนการดําเนิ นงาน
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วัตถุประสงค์ การดําเนิ นงาน
อนไหวต่างๆ ของ
กรมการกงสุ ล
2.
จะนําสู่ การยอมรับและให้ความร่ วมมือสนับสนุนการดําเนินงานของกรมการกงสุ ล
กรมการกงสุ ล
ข่าวสาร
อ
รองเอกสารต่าง ๆ ให้นอ้ ยลง

ลด
รมการกงสุ ล

และขอรับ
ประชาชน
นการพัฒนางาน

ของกรมการกงสุ ล
มารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ ว
กว่าเดิม
ประชาสัมพั

มากกว่าเดิม
การเผยแพร่ ข ้
ให้ก ับประชาชน ทางกรมการกงสุ ล

ควรจะมี ก ารกํา หนดแนวทางพัฒ นาคุ ณ ภาพของการ
ต่าง ๆ
ของทุกกอง
ทําให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรม

รมการกงสุ ล

ยุทธ์วา่
“
จะไม่จาํ กัดเ

กรมการกงสุ ล

ช้แรงงาน นัก
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โทรทัศน์ (นายธี รกุล นิยม อธิ บดีกรมการกงสุ ล)
จากข้อมูลเห

1.
2.
3.
4.

เล็กทรอนิกส์

ความรู ้ให้กบั ประชาชน กรมการกงสุ ล
4.1.1
อารมณ์ วิทยุกระจายเสี ยงจะมีคุณสมบัติเหนื อกว่
ๆ
ความรวดเร็ วและสามารถไปได้ไกล เข้าถึ ง ผูฟ้ ั ง ได้ทุ กซอกทุ ก มุ ม
เลือก
ในการดําเนินงานเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของกรมการกงสุ ลโดยเฉพาะงาน
ของกองหนังสื อเดิ นทางและกองคุ ม้ ครองและดู แลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

(1) สถานีวทิ ยุสราญรมย์
(2)
(3) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยและวิทยุชุมชน
(1) สถานีวทิ ยุสราญรมย์
วิทยุสราญรมย์ สถานี วิทยุสราญรมย์ (Radio Saransom) เป็ นสถานี วิทยุของกอง
วิทยุกระจายเสี ยง กรมสารนิ เทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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ระบบ A.M.
1,575 กิ โลเฮิ ร์ทช
ภูมิภาคเอเชี ยอาคเนย์
1 เมษายน 2541 โดยมีพิธีเปิ ดดําเนิ นการอย่างเป็ น
21 เมษายน 2541
“
”
ในปั จจุบนั สถานี วิทยุสราญรมย์ทาํ การส่ งกระจายเสี ยงเฉพาะภาษาไทย
จันทร์ ถึงวันศุกร์ 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
รายการสาระน่ ารู้ งานกงสุ ล ออกอากาศวันอังคาร เวลา 17.30-18.00 น.นําเสนอ
ข่าวเตือนภัย ขบวนการค้า
มนุ ษย์ ปั ญหาประมง ขบวนการค้ายาเสพติด
มการกงสุ ล
มการกงสุ ล
รายการกงสุ ลสั ม พันธ์
06.30-07.00 น. รู ป แบบ
เช่นเดียวกับรายการโดยเน้นลักษณะการพูดคุย
กับผูร้ ับฟั ง

เดินทาง การรับเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
ก

กรมการกงสุ ล สามารถนําเสนอข้อมูลได้

รวมถึงงานบริ การของกรมการกงสุ ล
ขอรับบริ การต่าง ๆ จากกรมการกงสุ ลได้เป็ นอย่างดี
ข้ อจํากัดของวิทยุสราญรมย์
วิทยุสราญ
เป็ นประจํา ทําให้การเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารจะอยูใ่ นวงจํากัด
AM
ด้วยระบบ FM

24
(2) สารคดี “

”

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ทาํ
ได้มีการ
โดยเฉพาะชาวบ้านในเขต

และรวดเร็ ว
ต่างประเทศ และของกรมการกงสุ ล โดยในส่ วนของกรมการกงสุ ลได้เสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
การดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ติด รวมถึงบทบาทหน้
ในรายการ “

”
2 นาที ในวันพุธ-อาทิตย์

หลังข่าวเวลา 19.00 น. และ 20.00 น.

ประโยชน์แก่ผฟู ้ ังด้วยเช่นกัน
AM และ FM ถื อว่าเป็ น
ถึ ง
ข้ อจํากัดของสารคดี “

”
ๆ ด้า นของกระทรวง

การต่างประเทศด้วย
บริ การประชาชนเพียงอย่างเดี ยว ข่าวสารต่างๆ จึ งต้องผลัดเวียนกันในแต่ละกรม กอง ในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ
(3) สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยและวิทยุชุมชน
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กรมการกงสุ ลได้ ใ ช้ ส ถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย ในการ
ประชาสัมพันธ์
การ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยทางกรมการกงสุ ล
ๆ เอง
ประชาสัมพันธ์
ร่ วมมือไม่มากนักในการประชาสัมพันธ์โดยดูจากสถิติในการมาใช้บริ การน้อย ประชาชนมักจะมา
ใช้บริ การเป็ นจํานวนมากในวันสุ ดท้าย

ขั
การให้บริ การจะทําให้ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั

อาจจะทําการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
บริ การให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้ าหมายให้มากกว่าเดิม

ประสานกับวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์

ประชาสัมพันธ์จงั หวัดจะเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางวิทยุกระจายเสี ยง
นอกจาก
เปิ ดรับข่าวสารจากวิทยุชุมชนเป็ นหลัก วิทยุชุมชน
งกลุ่มเป้ าหมายได้
โดย
จะออกอากาศทางวิทยุชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการของชุ มชน
แต่ละแห่ ง ครอบคลุมความสนใจ และสอดรับกับสภาพความเป็ นจริ งของชุ มชนในทุกๆ ด้านวิทยุ
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กรมการกงสุ ลเลือกใช้วิทยุชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การใช้วิทยุ
วิทยุชุมชนสามา
กรมการกงสุ ล เพราะสามารถ
บริ การแก่ประชาชน
ออกไปให้บริ การ
ข้อดี จากก
หน่
ในเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ และจากการขยายช่องทางในการเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุชุมชนยังพบว่า ผล
ขอ
ห้เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
3

ต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนเป็ นภาษายาวี ทําให้เกิดประโยชน์ใ

ได้เป็ นอย่างดี

หนังสื อก็สามารถรับฟังข่าวสารได้
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การเผยแพร่ ข่ า วสารในหลายๆ ช่ องทางก็ ถื อว่า เป็ นการกระจายข่ า วสารไปถึ ง
ประชาชนทุ กๆ กลุ่ ม ทําให้สอดคล้องกับการกลยุทธ์ ของกรมการกงสุ ล
ข้ อจํากัดของวิทยุ
วิทยุอาจจะมีขอ้ จํา

4.1.2
โทรทัศน์

วิทยุกระจายเสี ยง และหนั
4

ความเข้าใจได้ง่าย และมี
ข้อได้เปรี ยบในด้านของการเสนอข่าวสารได้กระชับ รวดเร็ ว สดใหม่ 5
กรมการกงสุ ล
ของ

(1)

วิรัช ลภิรัตนกุล:2549: 293
5
มาลี บุญศิริพนั ธ์:2549: 34
4

อ

รทัศน์นบั ว่าเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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หน้าจอโทรทัศน์ของแต่ละสถานี โทรทัศน์มกั จะเป็ นการรายงานข่าวสาร เหตุ การณ์ สําคัญ หรื อ
กรมการกงสุ ล
ความร่ วมมือประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารข้อมูล ต่าง ๆ การ
เดิ นทาง การเปิ ดสํานัก งานแห่ งใหม่ การย้ายสํานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
(2)
ผู ้บ ริ หารกรมการกงสุ ลได้ ไ ปร่ วมรายก

รมการกงสุ ลแล้ว ยังทําให้

กรมการกงสุ ล

ไปออก

ต่างประเทศ โดยมีวตั
ของกรมการกงสุ ล เช่ น ต้องทํา อย่า งไรหากหนัง สื อเดิ นทางหมดอายุ หรื อการต่ ออายุหนัง สื อ
เดินทางสําหรับคนไทยในต่างประเทศ การติดต่อสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุ ลใหญ่ของไทย
ประจํา ประเทศต่ างๆ
ะสบปั ญหาในต่า งประเทศหรื อตกทุ กข์ไ ด้ย ากในต่ างประเทศ
ให้ความสําคัญกับคนไทย
ในต่างประเทศ สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศคื อ ต้องบริ การให้ได้รับ
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งสามารถตอบข้อซัก ถามจากผูด้ าํ เนิ นรายการหรื อ

มสนใจใน
ข่าวสารมากน้อยเพียงใด
4.1.3

และเวลา
กรมการกงสุ ล
(1) หนังสื อพิมพ์
ความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์
ว่า ใกล้ หรื อไกลตัวจากหนัง สื อพิ ม พ์
ละเอียดและผูอ้ ่านสามารถย้อนกลับมาอ่านได้อีก
กรมการกงสุ ล

กรมการกงสุ ลเอง
กรมการกงสุ ลจะฝากข่าว

ต้องเสี ย ค่
ของงานกรม
รมการกงสุ ล
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การให้ สั ม ภาษณ์ ถื อ ว่า เป็ นการให้ ข ้อ มู ล
การใช้หนังสื อพิมพ์

ข่าวสารข้อมูลต่างๆ

เพราะ
สามารถเผยแพร่ ข่าวสารได้

มารถใช้เป็ นช่องทาง
ในการนําข้อคิดเห็น คําติข้อมูลในการปรับปรุ งงานบริ การและพัฒนางานบริ การต่อไป
หนังสื อพิมพ์มีส่วนช่ วยในการพัฒนางานของกรมการกงสุ ลในการช่ วยเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง นอกจ การใช้หนังสื อพิมพ์ยงั เป็ นช่องทางในการนําข้อคิดเห็น คําติ -ชม
หรื อข้อร้องเรี ยนของประชาชน
การนําข้อมูล
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานบริ การได้ต่อไป
ข้ อจํากัดของหนังสื อพิมพ์
อุ ป สรรคสํ า หรั บ การเผยแพร่ ข่ า วทางหนัง สื อ พิ ม พ์คื อ ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม

6

อการเลือกข่าวของทางสํานักพิมพ์จะ

แ
(นายธี รกุล นิ ยม อธิ บดี
กรมการกงสุ ล)

(2) คู่มือและแผ่ นพับ
ต่าง ๆ ของกรมการกงสุ ล ผลิ ตและนําไปเผยแพร่ ให้กบั ประชาชน

โดย

6

วิรัช ลภิรัตนกุล:2544: 305-306
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รมการกงสุ ล ได้
สําหรับแผ่นพับ กรมการกงสุ ลได้
- แผ่ นพับแนะนําข้
- แผ่ นพับสาระน่ ารู้ ก่อนการเดินทาง ข่ าวเตือนภัย
กรมการกงสุ ล จะนําคู่มือและแผ่นพับไปวางไว้ในทุ กจุ ดบริ การ
และทุ กสํานักงานหนังสื อเดิ นทาง วคราว 11 แห่ ง
หน่ วย

ทางจังหวัดต่อไป
ประชา
ครบถ้วนแล้ว ก็จะสามารถเตรี ยมตัวเตรี ยมเอกสารได้ครบถ้วน ทําให้ไม่เสี ยเวลาหรื อเกิ ดปั ญหา
และกองสัญชาติ นิติก รณ์ ข่ า วเตื อนภัย ปั ญหา
แรงงาน ปั ญหาประมง รวมถึ งการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเดิ นทางไปต่างประเทศ
ข้ อจํากัดคู่มือและแผ่ นพับ

เช่นเดียวกันกับหนังสื อพิมพ์
(3) วารสาร ข่ าวการกงสุ ล
รับผิดชอบของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของกรม ออกรายเดือน วารสาร
และภายนอก
ข้อได้เปรี ยบในการใช้วารสารฯ เผยแพร่ ความรู ้มีอยูห่ ลายข้อ 7 เช่น สามารถสร้าง
ความสนใจ และดึงดูดความสนใจได้ดี มีความยืดหยุน่ สู ง
ของทุกกอง อาทิ กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการกงสุ ล การแจ้งกําหนดการให้บริ การของ
ข่าวเตือนภัย สาระน่ าของประเทต่าง ๆ
7

วิรัช ลภิรัตนกุล:2549: 305-309
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วอย่างเช่น การเปิ ดสํานักงานใหม่
โดยจะวางวารสารอยู่ตามจุดบริ การ สํานักงาน
หนังสื อเดินทางทุกแห่ง สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด และส่ งไปตาม

4.1.4

- www.consular.go.th

กงสุ ล
1 กุมภาพันธ์ 2550 (
25 มิถุนายน 2552 มีผคู ้ ลิกเข้าชม
แล้วกว่า 5 ล้านคลิ ก และจากการสํารวจสถิ ติการเข้าชมเว็บไซด์ของหน่ วยราชการของ Truehits
ปรากฎว่า
51 จากจํานวน 399 เว็บไซด์)
ข้อ มู ล งานกงสุ ล จะอยู่ ใ นเว็บ ไซต์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ หรื อ www.mfa.go.th แต่
กําหนดการของ
กิจกรรมกงสุ ลในต่างแดน การขอตรวจลงตราสําหรับชาวต่างประเทศ จึงต้องมีการแจ้งข่าวสารอยู่

www.consular.go.th
วกต่อ
ต่างๆ ของหน่วยงานของกรมการกงสุ ล

เช่ น ภาพหนังสื อเดิ นทางประเภทต่ าง ๆ ภาพข่
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ขอรับบริ การด้าน
การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจได้ และข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถ

ต่าง ๆ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
กอง
ตรวจสอบข้อมูล

ทุ กกองของกรมได้โดยตรงผ่านจดหมาย
าง ๆ ร้องเรี ยนการบริ การรวมถึงขอความช่ วยเหลือใน

รมจะได้รวบรวมและนํามา

4.2

ต่ อกรมการกงสุ ล

จํากัดความของคําว่า “การโน้มน้าวใจ” ไว้ เช่น
เออร์ วนิ 8

ประชาชนให้ มี

“
”

8

อ้างถึงใน รุ่ งรัตน์ แตงพันธิ :2548: 10
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จะต้องคาดหมาย
บทบาทอย่างไร
ควรคํานึงถึงข้อพิจารณา
1.

2.
วิเคราะห์ถึงผูร้ ับสารของเราเป็ นใคร มีทศั นคติ ประสบการณ์ การรับรู ้
3.
ต้องการนําเสนอไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแน่ นอน มีการวิเคราะห์ลกั ษณะของผูร้ ั บสาร และมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง
4.
ละ

ด้
โรเจอร์ ส9
าคตได้

9

Roger, 1978 : 208-209 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร:2533: 122
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รมการกงสุ ล

าร
ของกรมการกงสุ ล มักจะแฝงอยูใ่ นส่ วนของ
อัน
ร
ให้ขอ้ มูลข่าวสารเชิญชวน
รมการกงสุ ล

1.
ผูฟ้ ั งได้เป็ นอย่างมากโดยมีนกั จัดรายการวิทยุเป็ นส่ วนสําคัญ หรื อจะเรี ยกได้วา่ การโน้มน้าวใจผ่าน
มรู ้สึกให้เกิด
รมการกงสุ ล
ให้บริ การของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
2.

งกรมการกงสุ ล

องจากสามารถเห็ น
ไหวและได้ยินเสี ยง นอกจากจะทําให้การรับรู ้ เป็ นไปอย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.
งพิมพ์
หนัง สื อพิ มพ์นอกเหนื

ฏ

งได้เผยแพร่
ความรู ้ ความคิด วิจารณ์ วิเคราะห์ ให้ผอู ้ ่านได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้านและลดช่องว่างในการสร้าง

36
การนําเสนอความคิ ดเห็ นหรื อวิจารณ์ การทํางานของกรมการกงสุ ล ผ่านคอลัมน์
ต่างๆ จึงมีส่วนอย่างมากต่อการโน้มน้าวความคิดเห็นและสร้างทัศนคติของผูอ้ ่านเช่นกัน

ค่

ได้โดยง่าย

4.

ความก้าวหน้า ทุกหน่วยงานจะมีเว็บไซต์ไว้เสริ มในการประชาสัมพัน ธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารแทบ
กับความก้าวหน้าในยุคปั จจุบนั การค้นหาข้อมูลได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และมีขอ้ มูลครบถ้วน รวมถึงมี
สึ กดี ได้ เพราะใช้งานได้ง่าย ไม่

ยบ

งผลให้เกิด
งาน
บรรยากาศว่าเป็ นอย่างไร

การส่ งข่าวสารโน้มน้าวใจแล้ว

การ

37

ภาคใต้

กรมการกงสุ ล

ต้อ งไปพบปะ

ประชาชนตามชุมชนจังหวัดต่างๆ
รมการกงสุ ล

4.3 ประเมินผลกลยุทธ์ การใช้

กรณีศึกษาของกองหนังสื อเดินทาง กรมการกงสุ ล
กองหนัง สื อ

เดินทาง กรมการกงสุ ล
การรับรู ้ กลุ่มผูใ้ ช้บริ การจะมี การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารใน
1.
กองหนังสื อเดิ นทา

เสี ยเวลาและอ
ใดบ้าง และส่ วนใหญ่จะมีการเตรี ยมตัวทําหนังสื อเดินทางล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 6 เดือน ปทิตตา
กองหนังสื อเดินทางอยูเ่ ป็ นระยะว่า
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“
e-passport
ใช้เวลาแค่วนั เดียว แป๊ บเดียวเสร็ จ แต่ถา้ ทําเล่มใหม่ก็ 3
6
”

เดิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะไม่ค่อยเข้าใจว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร

2.

(เบญจพร เพริ ศจริ ยวัตร )
ในใช้บริ การของกองหนังสื อเดินทางน้อย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร

-

องเดินทางไปขายแรงงาน

ข้อมูลว่าได้รับ

-

แน่นอน
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การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจาก
การค้น หาข้อ มู

วนบอกว่าการค้นหาข้อมูลได้ง่ายก็
สะดวก รวดเร็ ว

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การปฏิรูประบบราชการเป็ นผลให้กรมการกงสุ ลต้องปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพของการ
นแปลงไปในปั จจุบนั

อย่างรวดเร็ ว
กรมการกงสุ ลได้มีการนําหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-passport)
2548
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
นอกจากการมีหนังสื อเดิ นทางในรู ปแบบ
ใหม่แล้ว กองหนังสื อเดิ นทางยังได้ขยายสํานักงานหนังสื อเดินทางตาม
ยังมีการปรับปรุ งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ
ระเบี ยบ
ให้บริ การประชาชนในทุก ๆ ด้านต้องชัดเจน
อาทิ งานสัญชาตินิติกรณ์ งานคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะคน
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่อยู่ 90 แห่ ง

ตอยูใ่ นต่างประเทศ

task force unit

อเป็ นการป้ องปรามและทราบถึงปั ญหา และ

ตลอดเวลา
ล
ให้บริ การต่าง ๆ
ให้บริ การ และการเปิ ดให้บริ การรู ปแบบใหม่ๆ นอกจากจะช่ วยให้ประชาชนได้รับรู ้ ขอ้ มูลอย่าง
ถึงแล้ว ย่อมจะเป็ นการช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้ประชาชนเห็นว่า กรมการกงสุ ลตระหนักและใส่
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ณภาพงานบริ การประชาชนอยู่ ต ลอดเวลา และได้ ต ระหนั ก ถึ ง กระแสการ
การเผยแพร่
ข่าวสารให้ครอบคลุมมาก
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั
ปั จ จุ บ ัน กรมการกงสุ ล

รมการกงสุ ลได้โดยตรง
ส่ งผลต่อการพัฒนางานกองต่าง ๆ ของกรมการกงสุ ล
กงสุ ล

ารดังกล่าว
รมการ
การออกมาใช้บริ การตามหน่ วยหนังสื อ

งานของกรมการกงสุ ลก็ทาํ ให้ได้รับทราบข้อมูลและผลการตอบรับจากประชาชนได้ และนําข้อมูล
จัดการ การบริ การของกองต่าง ๆ
โ
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ล
บสนอง
นโยบาย “
”
1.
กรมการกงสุ ล
ความรู ้
2.
รมการกงสุ ล
โน้มน้าวใจประชาชนให้มีทศั น
ต่อกรมการกงสุ ล
3.
รมการกงสุ ลในมุมมองของ

1. ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์

รมการกงสุ ล

รมการกงสุ ล
ต่างๆ ข่าวเตือนภัย ขบวนการค้ามนุ ษย์ ปั ญหาแรงงาน การหลอกลวงให้เข้าร่ วมขบวนการค้ายา
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นบท ทุกคนจะได้รับรู ้ ข่าวสารได้เท่าๆ กัน

ครอบค

ก็เป็ น

รมการกงสุ ลได้เลือกใช้ ในลักษณะของตัวอักษร
วบคู่ไปกับรายการของทางสถานี โดยได้ขอความร่ วมมือ

มีกลุ่มเป้ าหมายของกรมการกงสุ ลรวมอยูด่ ว้ ย
การร่ วมรายการต่ าง ๆ
เช่ นกัน และสํา
แสดงความคิดเห็นผ่านมาทางรายการไปปรับปรุ งและพัฒนาระบบการดําเนินงานต่อไปได้อีกด้วย
จะมี
ต้องการ ประชาชนสามารถเข้าใจในงานของกองต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

เห็นภาพได้ รวมถึงช่องทางการติ นํามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการทํางานของกองหนังสื อเดินทางได้ต่อไป
คือ เว็บ
รมการกงสุ ลได้โดยตรง นอกจากจะ
ได้รับความรู ้แล้ว สามารถสอบถามปั ญหาผ่านทางอีเมล์ของกรมการกงสุ ล
รมการกงสุ ลให้
อให้ประชาชนรู ้สึกอุ่นใจว่า กรมการกงสุ ลมุ่งบริ การ
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2. ก
ให้ทาํ หนังสื อเดินทาง

จะใช้ในลักษณะเชิ ญชวนให้ ไปใช้บริ การ อาทิ เชิ ญชวน

ผูน้ าํ ความคิดเห็น หรื อผูน้ าํ ชุ มชน มีบทบาทมาก

น

ตามชุมชนต่างๆ
3
ประชาสัม พันธ์ ทาํ ได้ย าก แต่ก าร

3.

จะ

เพราะข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่มีความจําเป็ นต่อ
คน

ได้ค รอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายของ
หน่วยงา

เผยแ
นอกเหนื ออํา นาจของหน่ วยงาน (

) จึ ง ไม่ มี
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กล่ า วโดยสรุ ป
กรมการกงสุ ลเป็ นการขยายโอกาสในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมา

ปรั บ
กรมการกงสุ ล
ทันสมัย ดึ ง ดู ดใจ และ

หรั บ
ยการนํา
และจากผลการวิจยั ได้พบว่า กรมการกงสุ ล

ได้
าจะเป็ นทางวิทยุ
โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์
ส่ งผลให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้ว ยังถือว่าเป็ นการลดช่องว่างระหว่างรั
ะ
เอกสาร

การรับรอง

างกอง

รมการกงสุ ล
เ

ได้
ตัดสิ นใจของชาวชนบท

แต่ละ
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นความคาด
ต้องการให้

ะการ

และยัง
สอดคล้องกับ ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวัตกรร

สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุดด้วยเช่นกัน

/

ง

ความพึงพอใจของผูร้ ับสารแต่ละคนเป็ นสําคัญ กล่าวคือ การแพร่ กระจายข่าวสารจะได้รับความ
คือ เป็ นสารประเภทใดและมีผลต่อผูร้ ับสารอย่างไร

สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้แตกต่างกัน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
กรมการก
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ประเทศ มีขอ้ เสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.

ห้ความสําคัญกับงาน
รวมถึ งการ

านประชาสัมพันธ์
2. กํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมการกงสุ ล รวมถึ ง นโยบายงาน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.

าด่ า นของ

ๆ ในอนาคต คือ
5.2.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งบริ หาร
1.
สํา รวจศึ กษากลุ่ ม เป้ าหมายให้ชัดเจนก่ อน
อให้
และกลุ่มเป้ าหมาย
2.
กลุ่มคนได้
เช่น นิตยสารคู่สร้างคู่สม
ต่ า งประเทศ การใช้ชี วิตอยู่ใ นต่ า งประเทศ
เดินทาง

และแบ่ งเป็ น

และการเตรี ยมตัวก่อน

3.
กว่าเดิ ม เช่ น กรม การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกัน
4. กําหนดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ของกรมการกงสุ ล อย่างเพียงพอ
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พิมพ์ จะต้องมีการ

5. พิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างของงานประชาสัมพันธ์ของกรมการกงสุ ลให้ เป็ น
และ
6.

(

)

ร

7. ควรมอบหมายให้ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ของกรมเข้ า มาดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงาน
ประชาสั ม พันธ์ ก รม รวมถึ ง การให้ข่ า วสาร
ต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์
5.2.3

1.

ชนใน

2. ศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บระหว่า งศู นย์บ ริ ก ารจุ ด เดี ย วเบ็ด เสร็ จของหน่ วยงาน
รัฐให้มีการ
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