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รายงานการศึกษาเร่ือง “การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการใหบริการงานกงสุลใน
ตางประเทศ” ฉบับน้ี เปนการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาการบริการกงสุลใน
ตางประเทศ ที่สามารถนําไปสูการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการเปนเลิศ สอดรับกับ
ความคาดหวังของประชาชน ภายใตสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง โดยศึกษา
วิเคราะหการบริการประชาชนดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ควบคูกับ
การศึกษาตัวอยางระบบบริหารจัดการการบริการของธุรกิจเอกชนที่ประสบความสําเร็จ ใน 4 มิติ
ตาม Model for Public Service Development ที่ นายทรงพล สุขจันทร ไดพัฒนาขึ้น ไดแก ความ
ตองการประชาชน ระบบงาน บุคลากร และการประชาสัมพันธ เพื่อพัฒนาไปสูการบริการกงสุลใน
อุดมคติ ที่สามารถใหบริการกงสุลที่มีมาตรฐานและคุณภาพกับประชาชนไดอยางยั่งยืน

เหตุผลที่ไดทําการศึกษาในเร่ืองน้ี เน่ืองจากในโลกยุคปจจุบัน การเดินทางหรือการยายถิ่น
ฐานไปตางประเทศของชาวไทยก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนมีความ
ต่ืนตัวมากขึ้นในเร่ือง การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการตระหนักรูถึงสิทธิ
มนุษยชนของประชาชน ทําใหประชาชนมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นตอการใหบริการดานกงสุลที่ดี
ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในตางประเทศ จึงจําเปนตองมุงพัฒนาระบบบริการ
กงสุลในตางประเทศตอไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนระบบที่มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพไดอยางยั่งยืน สอดรับกับความคาดหวังของประชาชนและสภาพการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ผลจากการศึกษาฉบับน้ี พบวา “การบริการกงสุลในอุดมคติ” ที่จะสามารถสรางความพอใจ
แกประชาชนที่ไปติดตอใหไดสูงสุดน้ัน การบริการกงสุลในตางประเทศตองบรรลุถึงความพรอมใน
4 มิติ คือ

ประชาชนผูไปติดตอ ตองไดรับความพอใจอยางสูงสุด ทั้งในเร่ืองความถูกตองตามกฎระเบียบ
(Product Quality) ความสะดวกสบายที่ไดรับจากการบริการเมื่อไปติดตอ (Service Quality) ซึ่งรวมถึง
ความสะดวกสบายที่เกิดจากความพรอมของสถานที่ ทําใหประชาชนที่ไปติดตอเกิดความประทับใจ
และความพึงพอใจ และอยากกลับมาอีก

ระบบงาน ตองสามารถใหบริการโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่ออกแบบมาเปนการเฉพาะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทําใหมีวิธีการทํางานที่
รวดเร็วและมีกระบวนการทํางานที่สั้น (Business Process Reengineering – BPR) สามารถ
ตอบสนองและรองรับความตองการของประชาชนที่หลากหลายไดในทุกๆ สถานการณอยางรวดเร็ว
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ทั้งกรณีที่ไปติดตอโดยนัดหมายลวงหนา ไมไดนัดหมายลวงหนา หรือสําหรับกรณีไมปกติที่
จําเปนตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

บุคลากร ตองมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ มีจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind) มีทักษะ
ในการปฏิสัมพันธกับประชาชนทั้งดวยการพูดและดวยการแสดงออก และมีเคร่ืองมืออุปกรณที่
สนับสนุนการทํางานอยางเพียงพอและสามารถใชไดอยางเชี่ยวชาญ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ของตนเองไดตามมาตรฐานในคูมือการปฏิบัติงาน กอใหเกิดความประทับใจและความพึง
พอใจแกผูไปติดตอ

การประชาสัมพันธกับประชาชน ตองเปนไปอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยผานทาง
สื่อมวลชน การแจกจายเอกสารคูมือ การพูดและประกาศตามงานเทศกาลไทย ทางไปรษณีย
ตลอดจนใชชองทางใหม ๆ ที่เกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อให
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบดานกงสุล รวมทั้ง มีการ
จัดการงานบริการโทรศัพท เพื่อใหผูติดตอทางโทรศัพทเขาไปยังเจาหนาที่กงสุล ไดรับขอมูลอัน
เปนประโยชนทุกคร้ัง

การพัฒนาการบริการกงสุลในตางประเทศ ไปสูเปาหมายการบริการกงสุลในอุดมคติขางตน
จากการศึกษาพบวา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแผนงานและคูมือการปฏิบัติงานการบริการกงสุลใน
ตางประเทศอยางละเอียดในทุกมิติ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของตน ดังน้ัน กลไกสําคัญในการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการกงสุลในตางประเทศ คือ การจัดต้ังคณะทํางานที่ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญจากสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Interdisciplinary Working Team) ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการ
ปรับปรุงและจัดทําแผนงานและคูมือการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดังน้ี

1) คณะทํางานดานฝกอบรมและสวัสดิการ ทําหนาที่จัดทําและปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลทุก ๆ ตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ รวมทั้ง
จัดทําแผนงานการฝกอบรมอยางเปนระบบ และพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ

2) คณะทํางานดานระบบงานและเทคนิค ทําหนาที่ร้ือปรับกระบวนการทํางานใน
การบริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใหรวดเร็วขึ้น ดวยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรไปชวยในการทํางาน และจัดทําและปรับปรุงคูมือและแผนงานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการบริการกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต /
สถานกงสุลใหญ เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และอยูภายใต
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีเหมือนอยูในหองน่ังเลนหรือในรานกาแฟ ตลอดจนตองคอยติดตาม
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พัฒนาการของเทคโนโลยีสําหรับงานกงสุล เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการกงสุลในตางประเทศ
3) คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ทําหนาที่จัดทําและปรับปรุงคูมือการประชาสัมพันธ

สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการบริการกงสุลในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ ดวยการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและการจัดการงานบริการโทรศัพทอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
กลาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ นอกจากน้ี ตองดูแล
จัดทําและปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธในประเทศไทยใหชาวไทยโดยทั่วไปไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการบริการกงสุลในตางประเทศอยางทั่วถึง

อยางไรก็ดี การมีแผนงานและคูมือปฏิบัติการบริการกงสุล ยังไมเพียงพอที่จะกอใหเกิด
ความสําเร็จในการบริการประชาชนที่เปนเลิศไดอยางยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะผูตรวจการ
(Monitoring Team) ไปตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญอยางสม่ําเสมอ เพื่อกํากับ
ใหมีการปฏิบัติงานกงสุลตามคูมือและแผนงานที่คณะทํางานดานตาง ๆ ไดจัดทําขึ้นอยางเครงครัด
โดยคณะผูตรวจการตองจัดทําเกณฑวัดระดับมาตรฐานขึ้นมา เพื่อประเมินคุณภาพของการบริการ
ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และใชเปนเกณฑวัดมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดกลุม
ระดับมาตรฐานการบริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญแตละแหง สามารถใชกลุมระดับมาตรฐานการบริการกงสุลที่คณะผูตรวจการจัดทํา
เปนเปาหมายที่เปนรูปธรรม สําหรับการพัฒนาปรับปรุงการบริการกงสุลของตนสูความเปนเลิศ
ตอไปในอนาคต ทั้งน้ี คณะผูตรวจการตองมีมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การใหรางวัลในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ที่ไดรับการจัดอันดับมาตรฐานในระดับตํ่า มี
แรงจูงใจที่จะพยายามพัฒนาคุณภาพการบริการของตนขึ้นไปสูระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ

การนํากลยุทธขางตนไปปฏิบัติ ผูศึกษามี ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ใหบูรณาการนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพบริการกงสุลขึ้นมาเปนนโยบายในระดับกระทรวง โดยมีการกําหนดเปาหมาย
วางแผน ดําเนินการ และประเมินผลอยางเปนระบบ สําหรับใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
เน่ืองจาก จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการกงสุล (Service Quality)
ยังเปนนโยบายในระดับหนวยงานที่กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จะ
กําหนดและพิจารณาดําเนินการตามที่แตละหนวยงานจะเห็นความเหมาะสม รวมทั้ง เห็นควรใหมี
การปรับนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหรองรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการกงสุล ไดแก

1) นโยบายดานประชาสัมพันธ ไมควรจะจํากัดใหการประชาสัมพันธสื่อสารกับ
ประชาชนในเร่ืองการบริการกงสุลเปนหนาที่ของหนวยงานที่ใหบริการกงสุลเทาน้ัน แตควรเปน
งานสารนิเทศในระดับกระทรวงเชนเดียวกับการประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชน ในเร่ือง
การตางประเทศและนโยบายการตางประเทศของไทย
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2) นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มประสิทธิภาพของกระทรวงการ
ตางประเทศที่จะนําเอาเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเปนการเฉพาะ ไปร้ือปรับกระบวนการทํางานและ
วิธีการทํางานของบริการกงสุลใหรวดเร็วขึ้น (Business Process Reengineering) ซึ่งปจจุบันมีเพียง
ในสวนของการทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสเทาน้ันที่ไดมีการนําเคร่ืองมือ  Business Process
Reengineering มาใชอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน จึงยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชน
ดวยการนําเอาเทคโนโลยีไปชวยเรงรัดกระบวนการทํางานในสวนอ่ืน ๆไดอีก

3) นโยบายดานพัฒนาบุคลากร จําเปนตองใหความสาํคัญกับการฝกเจาหนาที่
กงสุลใหมีจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind) มีทักษะสามารถปฏิสัมพันธตอผูไปขอรับบริการ
ไดดี ทั้งการปฏิสัมพันธดวยการพูดและดวยการแสดงออก เพิ่มเติมจากการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและวิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ

นอกจากน้ี ผลจากการศึกษายังเห็นวา ในการดําเนินการจําเปนตองมีหนวยงานกลางที่จะ
เปนเจาภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศ ผูศึกษาจึงมี ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ ใหจัดต้ัง “หนวยอํานวยการดานการบริการกงสุล” ที่จะทําหนาที่เปนเลขานุการและ
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวาง คณะทํางานดานตาง ๆ สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ และคณะผูตรวจการ ขึ้นที่ กรมการกงสุล เพื่อทํางานเปนสํานักงานสวนหลัง (Back
Office) แยกเปนอิสระจากหนวยงานที่เปนใหบริการกงสุลตอประชาชน หรือ สํานักงานสวนหนา
(Front Office) รวมทั้ง เสนอแนะใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาทําการศึกษาประสบการณการ
ปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อหา Best Practice สําหรับใชประกอบใน
การพัฒนาการบริการกงสุลตอไป

ในสวนขอเสนอแนะในการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ผูศึกษา
เห็นวา สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ตองกํากับดูแลใหขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นมี
ความรูอยางลึกซึ้ง และปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพราะในทางปฏิบัติเจาหนาที่
กงสุล คือบุคคลที่จะรับเอาภารกิจ นโยบาย รวมไปถึงคูมือการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้นไปใชใน
กระบวนการสงมอบบริการกงสุลใหแกประชาชน ตลอดจน ตองสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดกับ
ชุมชนชาวไทยในเขตอาณา ดวยการพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารระหวางสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญกับผูมาติดตอ ใหเปนไปไดอยางสะดวก
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่
2 และสามารถเสร็จสิ้นโดยสมบูรณได ดวยความอนุเคราะห ความรวมมือ คําแนะนําและแรงใจจาก
บุคคลและคณะบุคคลหลายฝายดวยกัน ที่ผูเขียนขอขอบคุณ ดังน้ี

กระทรวงการตางประเทศ เจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และทุก ๆ
ทาน ที่ไดสนับสนุน ผลักดัน และดําเนินการใหมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรน้ีขึ้น

คณะอาจารยที่ปรึกษา นบท. รุนที่ 2 โดยเฉพาะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ
และผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ที่เปน
ประโยชนยิ่งตอการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี

ขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ที่ไดแบงเบาภารกิจ
และความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางดียิ่ง ทําใหผูเขียนสามารถเขารับการฝกอบรมคร้ังน้ี
และสามารถทุมเทเวลาใหกับการเรียนรู และการศึกษาวิจัยไดอยางเต็มที่

กลุมเพื่อนรวมรุน นบท. รุนที่ 2 ที่ไดเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและ
กัน รวมกันทํากิจกรรมทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน เพื่อนพองนองพี่ในกระทรวงการ
ตางประเทศ ที่แลกเปลี่ยนมุมคิด มุมมอง และแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็น ทําใหการศึกษาใน
ระหวางการฝกอบรมคร้ังน้ีมีความหมายและสนุกสนานเพลิดเพลิน

ครอบครัวของผูเขียน ที่เขาใจถึงความจําเปนที่ตองใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนและ
กิจกรรมตาง ๆ ในชวงระหวางการฝกอบรมคร้ังน้ี จนทําใหผูเขียนไมสามารถใชเวลาอยูกับสมาชิก
ในครอบครัวไดอยางเพียงพอ และคอยเปนกําลังใจ สนับสนุนดานแรงใจ ใหผูเขียนสามารถทําการ
เรียนรู และการศึกษาวิจัยไดอยางเต็มที่
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมื่อมีการยายนครหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จากกรุงบอนนไปต้ังที่

กรุงเบอรลิน เน่ืองจากการรวมตัวเปนประเทศเดียวของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมันในป 2533 รัฐบาลไทยไดยายสถานเอกอัครราชทูตประจําสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันไปรวมกับ “สถานกงสุลใหญ ณ กรุงเบอรลิน” ต้ังเปน “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เบอรลิน” โดยในชั้นแรกไดมีการคงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนนไว เปน “สํานักงานสาขา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน” ตอมา รัฐบาลไทยพิจารณาแลวเห็นควรใหยาย สํานักงานสาขา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนนไปต้ังเปน “สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต” กระทรวง
การตางประเทศจึงไดจัดต้ัง “สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต” ซึ่งไดเปดทําการอยางเปน
ทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545

ปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต มีเขตอาณาครอบคลุม 7 รัฐของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน (จากจํานวนทั้งหมด 16 ร ัฐ)1 มีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การใหบริการดานกงสุล
แกชาวไทยและชาวตางประเทศ การดูแลอํานวยความสะดวกใหกับคณะผูแทนทางการไทยและชาว
ไทยที่เดินทางไป/ผานทาอากาศยานนครแฟรงกเฟรต ซึ่งเปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับ 2 หรือ
3 ของยุโรป และการสงเสริมและกระชับความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันในดานตาง ๆ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย ประมาณ 40 ลานบาทตอป และมี
เจาหนาที่ จํานวน 16 คน ประกอบดวย ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ จํานวน 5 คน ลูกจาง
ทองถิ่น ซึ่งเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงตาง ๆ จํานวน 11 คน นอกจากน้ี มีพนักงานอีก 1 – 3 คน
จากการจางเหมาบริษัทภาคเอกชนเพื่อใหดําเนินการในกิจการบางอยาง เชน การดูแลเว็บไซส การ

1 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประกอบดวย 16 รัฐ คือ รัฐบาเดน-เวือรทเทมแบรก รัฐไบเอิรน(บาวา
เรีย) รัฐเฮสเซน รัฐนอรดไรนเวสฟาลเล็น รัฐไรนลันด-ฟลซ รัฐซารลันด และรัฐทูริงเงน(ทูริงเกีย)
ซึ่งเปน 7 รัฐ ที่เปนเขตอาณาดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต และอีก 9 ร ัฐ คือ
รัฐเบอรลิน รัฐบรันเด็นบวรก รัฐเบรเมน รัฐฮัมบวรก รัฐเม็คเคล็นบวรก-ฟอรพอมเมิรน รัฐนีเดอร
ซัคเซน รัฐซัคเซน รัฐซัคเซน-อันฮัลท และรัฐชเลสวิกโฮลชไตน ที่เปนเขตอาณาดานกงสุลของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน
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ทําความสะอาด งานกงสุลบางสวน เปนตน ทั้งน้ี จํานวนพนักงานในสวนน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เงินงบประมาณที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต จะไดรับจัดสรรในแตละป

ตารางที่ 1 จํานวนชาวไทยในรัฐตาง ๆ ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ป 2551

ชื่อรัฐ จํานวนรวม ชาย หญิง
1. บาเดน-เวือรทเทมแบรก* 8,972 1,102 7,870
2. ไบเอิรน (บาวาเรีย)* 9,225 1,187 8,038
3. เบอรลิน 4,949 842 4,107
4. บรันเด็นบวรก 494 60 434
5. เบรเมน 686 98 588
6. ฮัมบวรก 1,594 372 1,222
7. เฮสเซน* 6,285 998 5,287
8. เม็คเคล็นบวร-ฟอรพอมเมิรน 195 35 160
9. นีเดอรซัคเซน 3,985 486 3,499
10. นอรตไรน-เวสฟาลเล็น* 10,281 1,420 8,861
11. ไรนลันด-ฟลซ* 4,250 468 3,499
12. ซารลันด* 1,191 153 1,038
13. ซัคเซน 482 96 386
14. ซัคเซน-อันฮัลท 240 30 210
15. ชเลสวิกโฮลชไตน 1,374 160 1,214
16. ทูริงเงน (ทูริงเกีย)* 377 43 334

รวม 54,580 7,550 47,030
แหลงขอมูล สํานักงานสถิติแหงสหพันธ ณ นครวีสบาเดน (*) เขตอาณากงสุลสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต

ในสวนของงานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต เน่ืองจากมีชาวไทย
พํานักอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนจํานวนมาก และมากกวารอยละ 80 ของชาวไทยใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเปนหญิงไทยที่สมรสกับชายเยอรมัน ซึ่งตามขอมูลของสํานักงานสถิติ
แหงสหพันธ ณ เมืองวีสบาเดน ในป 2551 มีชาวไทยพํานักอยูในพื้นที่ 7 ร ัฐ ที่เปนเขตอาณาดาน
กงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต จํานวน 40,581 คน แบงเปนผูชาย จํานวน 5,371 คน
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ผูหญิง จํานวน 35,210 คน (จากจํานวนชาวไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันทั้งหมดจํานวน
54,580 คน ประกอบดวย ผูชาย 7,550 คน ผูหญิง 47,030 คน) ทําใหการบริการดานกงสุลของสถาน
กงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต มีปริมาณงานมาก และกลุมผูไปขอรับบริการมีลักษณะที่ชัดเจน คือ
ชาวไทยหรือครอบครัวของชาวไทยที่พํานักอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งสะทอนออกมาให
เห็นไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต โดยในแตละ
เดือน จะมีการออกหนังสือเดินทาง ประมาณ 400 – 500 เลม มีการออกสูติบัตร ประมาณ 30 – 50
ฉบับ มีการดําเนินการตามคํารองดานนิติกรณ ประมาณ 900 คำรอง มีการออกมรณบัตร ประมาณ 1
ฉบับ และมีผูมายื่นคํารองเพื่อขอสละสัญชาติไทย ประมาณ 16 ราย นอกจากน้ี มีชาวเยอรมัน
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉลี่ยมากกวา 500,000 คนตอป2 ทําใหในแตละเดือน มีชาว
ตางประเทศที่ตองการเดินทางมาประเทศไทย ไปขอรับตรวจลงตราในหนังสือเดินทางที่สถานกงสุล
ใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ประมาณ 130 – 500 คร้ัง (ประมาณ 3,500 คร้ังตอป) ทั้งน้ี ปริมาณการ
ตรวจลงตราในแตละเดือนจะมีความแตกตางกันมาก เชน ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะมี
ปริมาณมากที่สุด เพราะชาวเยอรมันและชาวตางประเทศที่พํานักอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
นิยมที่จะเดินทางมาประเทศไทยในชวงที่อากาศในยุโรปมีความหนาวเย็นมาก

แมวาตามแบบสอบถามอยางงาย ๆ ที่สถานกงสลุใหญ ณ นครแฟรงกเฟรตไดจัดทํา3เพื่อ
สํารวจความเห็นผูที่ไปติดตอราชการ ผูไปติดตอราชการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
สวนใหญจะมีความพอใจกับการบริการที่ไดรับ แตในโลกยุคปจจุบันที่การติดตอสื่อสารและการ
อพยพโยกยายของประชาชนระหวางประเทศตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การเดินทางหรือการยาย
ถิ่นฐานไปตางประเทศของชาวไทยก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับการพัฒนาอยาง
รวดเร็วในประเทศไทย ในทิศทางของการยกระดับการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และ
การตระหนักรูถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชน ทําใหประชาชนมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นตอการ
ใหบริการดานกงสุลที่ดีของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต จึงจําเปนตองมุงพัฒนาระบบงาน
กงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ตอไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนระบบที่มุงเนนการ
ใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไดอยางถาวร ภายใตสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา

2 ตามสถิติของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวนนักทองเที่ยวชาวเยอรมันที่เดินมาประเทศ
ไทย ในป 2549 มีจํานวน 516,659 คน ป 2550 มีจํานวน 544,495 คน ป 2551 มีจํานวน 542,726 คน
ป 2552 มีจํานวน 573,423 คน
3 ดูภาคผนวก
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อยางไรก็ดี ความคาดหวังของประชาชนที่มีสูงขึ้นตอการใหบริการที่ดีจากหนวยงานภาครัฐ
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ
นครแฟรงกเฟรต แตครอบคลุมถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุใหญทุกแหงทั่วโลก ดังน้ัน
การพัฒนามาตรฐานระบบงานกงสุลในตางประเทศใหเปนระบบงานบริการประชาชนที่มีคุณภาพ
สอดรับกับความคาดหวังของประชาชน จึงเปนควรเปาหมายที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญทุกแหงทั่วโลกจะดําเนินการใหบรรลุถึงพรอมกัน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาวิเคราะหการบริการประชาชนดานกงสุลเพื่อหากลไกที่จะนําไปสูการบริการ

กงสุลในอุดมคติ ที่มีคุณภาพการบริการสอดรับกับความคาดหวังของประชาชน ภายใตสภาพการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง

1.2.2 ศึกษาวิเคราะหระบบงานกงสุลในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อ
พัฒนาระบบงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ใหเปนระบบที่สามารถ
ใหบริการกงสุลที่มีคุณภาพกับประชาชนไดอยางยั่งยืนและเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหงทั่วโลก

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาวิเคราะหคุณภาพการบริการประชาชนดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นคร

แฟรงกเฟรต ระหวาง ป 2551 - 2552 โดยจะทําการศึกษาใน 4 มิติ ไดแก ความตองการประชาชน
ระบบงาน บุคลากร และการประชาสัมพันธ ตาม Model for Public Service Development ที่ นาย
ทรงพล สุขจันทร ไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาระบบงานบริการหนังสือเดินทาง ของกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศ4

1.3.2 ศึกษาตัวอยางระบบบริหารจัดการการบริการของธุรกิจเอกชนที่ประสบความสําเร็จ
เพื่อนําเคร่ืองมือของธุรกิจเอกชนมาประยุกตใชในการพัฒนาการบริการกงสุลในทั้ง 4 มิติ ตาม
Model for Public Service Development เพื่อไปสูตนแบบการบริการกงสุลในอุดมคติ ที่สามารถ
ใหบริการกงสุลที่มีคุณภาพกับประชาชนไดอยางยั่งยืน

1.3.3 ศึกษาเปรียบเทียบการบริการกงสุลของสถานกงสลุใหญ ณ นครแฟรงกเฟรตกับ
ตนแบบการบริการกงสุลในอุดมคติ เพื่อวิเคราะหหากลไกที่สามารถนําไปสูการบริการกงสุลใน
อุดมคติ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการสอดรับกับความคาดหวังของประชาชน ภายใต
สภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง

4 ทรงพล สุขจันทร 2551: 66-68
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1.3.4 นําผลการศึกษาที่ไดรับ ไปจัดทําขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบริการงานกงสุลในตางประเทศ

1.3.5 การศึกษาฉบับน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต
และจากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อสรางขอสรุปที่เปนคําตอบตอคําถามวิจัย

1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุใหญในประเทศตางๆ สามารถนําผลการศึกษา

ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนางานบริการประชาชนดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญใหมีคุณภาพการบริการสอดรับกับความคาดหวังของประชาชน

1.4.2 เปนขอคิดและกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ระบบการบริการกงสุลในตางประเทศ ใหเปนระบบบริการประชาชนที่มีคุณภาพและมีระดับ
มาตรฐานเปนที่พอใจของผูไปติดตอ สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง

1.4.3 การที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ สามารถใหการบริการประชาชนที่มี
คุณภาพสูง จะสรางความประทับใจกับผูไปติดตอ โดยเฉพาะชาวไทยที่ตองไปติดตอขอรับบริการ
นอกจากจะไดรับบริการที่มีคุณภาพแลว จะกอใหเกิดความรูสึกภูมิใจในความเปนชาวไทย รูสึกมี
ศักด์ิศรีเทาเทียมกับพลเมืองของอารยประเทศอ่ืน ๆ สวนชาวตางประเทศที่ไปขอรับบริการ จะซึม
ซาบภาพลักษณที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยที่ไดรับจากการติดตอสัมผัสกับชาวไทยเปนคร้ังแรกไว

1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและนิยามศัพท
“งานกงสุล” หมายถึง การปฏิบัติหนาที่กงสุล ตามมาตรา 5 ของ Vienna Convention on

Consular Relations 1963 (อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธดานกงสุล 2506) ในวรรค (a)
และ วรรค (d) – (m) แตไมรวมถึงการสงเสริมและติดตามรายงานพัฒนาการความสัมพันธทวิภาคี
ดานการคา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร ในวรรค (b) และ วรรค (c)



บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ

2.1 Model for Public Service Development
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี ผูศึกษาไดทําการคนควาศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารสมัยใหม

ที่เกี่ยวของที่อาจนํามาใชในการศึกษาเร่ืองน้ี และพบวาไดเคยมีการนําแนวคิดหรือทฤษฎีเหลาน้ี ไป
ประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาการบริการประชาชนของหนวยราชการแลว ผลการศึกษา
ที่นาสนใจ คือ Model for Public Service Development อันเปนผลจากการศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธ
การพัฒนางานบริการหนังสือเดินทาง ของนายทรงพล สุขจันทร ในป 25515 ซึ่งไดเสนอแนะวา ในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของหนวยราชการ หนวยราชการที่เกี่ยวของจําเปน
ที่จะตองพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 4 ปจจัย คือ ประชาชน ระบบงาน บุคลากร และการประชาสัมพันธ

ภาพที่ 1 Model for Public Service Development

Monitoring Team

5 ทรงพล สุขจันทร 2551: 66-69

ประชาชน

ระบบงาน บุคลากร

การประชาสัมพันธ
สื่อสารกับประชาชน

คณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธ

คณะทํางาน
ดานระบบงาน
และเทคนคิ

คณะทํางาน
ดานสวัสดิการ

คณะทํางาน
ดานฝกอบรม
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2.1.1 ประชาชน ความพึงพอใจในบริการ ไดแก
1) บริการสะดวก รวดเร็ว
2) ขั้นตอนไมยุงยาก เอกสารเทาที่จําเปน
3) บริการทั่วถึง ทุกพื้นที่
4) เจาหนาที่บริการดวย Service Mind
5) สามารถรับบริการ On-line ได
6) มีบริการสงเอกสารทางไปรษณียที่รวดเร็วและเชื่อถือได
7) มีชองทางการสื่อสารแสดงความคิดเห็นกับหนวยงาน

2.1.2 ระบบงาน มีประสิทธิภาพ กระจายการบังคับบัญชา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ไดแก

1) ยึดความตองการของประชาชนเปนศูนยกลาง
2) ผูบริหารสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ
3) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
4) กระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังบุคลากรในระดับรอง
5) กําหนดแผนงานประจําปและมอบหมายใหแตละฝายรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ

และเสนอแนะแนวการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางแกไขปญหา
6) รวมเปนพันธมิตรกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงงานบริการให

มีประสิทธิภาพสูงสุด
7) จัดทําคูมือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ใหอํานาจบุคลากรในการใชดุลยพินิจตัดสินใจ

2.1.3 บุคลากร ฝกอบรมเพื่อปลูกฝง Service Minded Attitude พัฒนาความรูและเตรียม
ความพรอมรองรับเทคโนโลยีใหม ไดแก

1) มีแผนพัฒนาฝกอบรมทั้งดานทัศนคติการบริการ และการมีสวนรวมใน
องคกรและความรูในกฎ ระเบียบ และเทคโนโลยี และทักษะการติดตอกับประชาชน

2) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจเพื่อปรับปรุงขวัญและกําลังใจเจาหนาที่
2.1.4 การประชาสัมพันธ ทําความเขาใจแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และลดชองวางการสื่อสาร

ระหวางหนวยงานกับประชาชน และใหมีชองทางการสื่อสารกับประชาชนอยางสม่ําเสมอ
ทั้งน้ี ใหต้ัง Interdisciplinary Working Team ในดานตาง ๆ เพื่อประสานงานการปรับปรุง

การบริการแบบครบวงจร คือ คณะทํางานดานประชาสัมพันธ คณะทํางานดานระบบงานและ
เทคนิค คณะทํางานดานฝกอบรม และคณะทํางานดานสวัสดิการ โดยใหรับผิดชอบในการกํากับ
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ดูแลและปรับปรุงงานในแตละดาน ที่เปนปจจัยที่เกื้อกูลและ/หรือที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนางาน
บริการ และเพื่อใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ในแตละดานไดโดยทันทีกอนที่ปญหาจะลุกลามขึ้น
ทั้งน้ี คณะทํางานมีหนาที่จะตองประสานงานระดมสมองกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระบบในการ
วางแผนงานแตละดาน และนําแผนไปปฏิบัติภายใตการกํากับดูแลและประเมินผลของ Monitoring
Team

2.2 กระบวนการวินิจฉัยองคกร
ในการศึกษาเพื่อวินิจฉัยองคกร ผูศึกษาไดนํากระบวนการวินิจฉัยองคกรที่เปนระบบ ตาม

Robert D. Smither และคณะ6 มาประยุกตใช ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
2.2.1 การพัฒนาความรูสึกสํานึกวา องคกรจะพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นไดอยางไร
2.2.2 การพิจารณาเลือกองคกรตนแบบที่เปนองคกรในอุดมคติ
2.2.3 การเปรียบเทียบกระบวนการจริงขององคกรของตนกับองคกรตนแบบดวยการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับการทํางานขององคกรน้ัน ๆ
2.2.4 การรวมกันพิจารณาหาขอแตกตางเพื่อรูปญหา และวางแผนแกปญหา
2.2.5 การพัฒนายุทธศาสตรเพื่อนํามาสูการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อแกไขปญหา

2.3 การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํางานขององคกร
2.3.1 ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ผูศึกษาไดเดินทางไป

รวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลายโอกาส ตามคําเชิญของกลุมชุมชนชาวไทยในเมืองตาง ๆ ของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันอยางสม่าํเสมอ ทาํใหผูศึกษามีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอคิดเห็นกับชาวไทยและครอบครัวของชาวไทย ตลอดจนชาวเยอรมันและชาวตางประเทศที่พํานัก
อยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและมีความผูกพันและสนใจในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่ง
บอยคร้ังเมื่อเกิดความสนิทสนมคุนเคยกันแลว คูสนทนายินดีที่จะติชมการใหบริการประชาชนของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต เพื่อใหผูศึกษานําไปแกไขปรับปรุงคุณภาพการบริการกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรตใหดีขึ้น ทําใหผูศึกษาไดรับทราบประสบการณการไป
ขอรับบริการดานกงสุลจากมุมมองของประชาชนผูไปติดตอ ซึ่งแมวาผูไปติดตอสวนใหญจะมีความ
พอใจกับการบริการกงสุลที่ไดรับในภาพรวม แตก็ยังมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะวาควรจะ
ปรับปรุงแกไขในบางจุด ผลการประเมินน้ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับผลการประเมินจาก

6 Smither 1996: 103
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การใหผูไปติดตอที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต กรอกแบบสอบถามอยางงายๆ7 และจาก
ขอมูลที่ประมวลไดจากจดหมายที่ชาวไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดเขียนถึงบรรณาธิการ
นิตยสารไทยหลายฉบับที่เผยแพรอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และจากจดหมายหรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสที่สงถึงสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรตโดยตรง เพื่อชมเชย วิพากษวิจารณ หรือ
รองเรียนการใหบริการประชาชนของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต (ในกรณีที่เปนการ
รองเรียน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองชี้แจงเปนกรณี ๆ ไป)

2.3.2 ในปจจุบัน หนวยราชการซึ่งรวมถึงกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ ทุก ๆ แหง ตางใหความสาํคัญและมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาการบริการ
ประชาชนใหสามารถตอบแทนความตองการไดอยางดีที่สุด สงผลใหมีหนวยราชการหลายแหง
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการใหบริการประชาชนของตนจนเปนที่ยอมรับ เชน กรมการ
กงสุล ไดรับรางวัลจากสาํนักงานคณะกรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วาเปนตัวอยางของ
หนวยงานภาครัฐดานการบริการ และไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนไปศึกษาดู
งานในลักษณะที่เปน Best Practice เปนตน อยางไรก็ดี จากประสบการณในฐานะลูกคาที่ไปขอรับ
บริการจากบริษัทเอกชนในธุรกิจภาคบริการทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ ผูศึกษาไดมี
โอกาสรูจักการใหบริการประชาชนในระดับโลก (World Class) ของบริษัทเอกชนหลายบริษัทที่
ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง เห็นไดอยางชัดเจนจากความสําเร็จของบริษัทที่มีลูกคานิยมไป “ซื้อ”
บริการจํานวนมาก มีการขยายตัวไปสูหลาย ๆ ประเทศอยางตอเน่ือง และเปนที่นิยมชมชอบของ
ประชาชนทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติภาษา ในทุก ๆ ประเทศ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะนําระบบบริหารจัดการ
การบริการดังกลาวในลักษณะที่เปน Best Practice มาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
คุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ แตใน
การศึกษาตัวอยางบริษัทในธุรกิจภาคบริการที่ประสบความสําเร็จ ผูศึกษามีขอจํากัดไมสามารถ
เขาถึงขอมูลและเอกสารของบริษัทไดโดยตรง จึงจําเปนตองใชการสังเกตจากการที่ผูศึกษาไปใช
บริการในฐานะลูกคา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือที่แปลและเรียบเรียง
มาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ คือ “แมคโดนัลด แฮมเบอรเกอรไมธรรมดา” ที่นาย Paul Facella8

ผูเขียนบอกเลาถึงประสบการณการทํางานในบริษัทแมคโดนัลด และ “สตารบัคส วัฒนธรรม การคา
คาเฟอีนรสเขม” ที่นาย Taylor Clark9 ผูเขียนไดวิเคราะหพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทสตารบัคส

7 ดูภาคผนวก
8 Facella 2553
9 Clark 2552
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จากการติดตามศึกษาบริษัทอยางใกลชิด ตลอดจนศึกษาจากหนังสือที่เปนตําราเรียนภาษาไทยใน
สาขาการโรงแรม10และสาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว11

10 อรรธิกา พังงา 2553
11 นงคนุช ศรีธนาอนันต 2550



บทที่ 3
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการงานกงสุลในตางประเทศ

3.1 ประสบการณการบริการกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
งานบริการกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต หากพิจารณาความสําคัญตาม

ปริมาณงานโดยดูจากสัดสวนของรายไดแผนดินตามคาธรรมเนียมที่จัดเก็บได อาจแบงออกไดเปน
4 สวน ที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังน้ี

- งานหนังสือเดินทาง ซึ่งกิจกรรมหลัก คือ การใหบริการทําหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกสและหนังสือเดินทางชั่วคราว แกชาวไทยและครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยูในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน

- งานตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง โดยผูไปขอรับบริการจะเปนชาวตางประเทศ
ที่ประสงคจะเดินทางมาเยือนไทย ดวยวัตถุประสงคตาง ๆ เชน ทองเที่ยว ธุรกิจ เยี่ยมญาติ เปนตน

- งานนิติกรณ ซึ่งประกอบดวย การรับรองเอกสาร และการรับรองลายมือชื่อเพื่อ
นําไปใชในวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป เชน ประกอบธุรกิจ งานทะเบียนราษฎร เปนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมอบอํานาจ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกเปนอยางมากใหกับชาวไทยและครอบครัวชาว
ไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ที่ไมตองเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทํากิจกรรมบางอยางดวย
ตนเอง แตสามารถมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได

- งานที่ไมมีคาธรรมเนียม ประกอบดวยการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและการ
สละสัญชาติแกชาวไทยและครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน งานคุมครอง
ดูแลชาวไทยและดูแลผลประโยชนชาวไทย และงานจัดการเลือกต้ังในตางประเทศ ซึ่งงานในสวนน้ี
แมจะไมมีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม แตมีความสําคัญไมยิ่งหยอนจากสวนอ่ืนๆ ทั้งในแงของ
ความจําเปนของผูไปขอรับบริการและปริมาณงาน

จากงานทั้ง 4 สวนขางตน จะเห็นไดชัดเจนวาการบริการกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นคร
แฟรงกเฟรต มากกวารอยละ 75 เปนการบริการประชาชนชาวไทยและครอบครัวชาวไทย ซึ่งมีความ
คาดหวังวาจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพเมื่อไปติดตอกับหนวยราชการไทยในตางประเทศ ในการ
ไปขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ผูไปติดตอเห็นวาควรจะมีการปรับปรุงการ
บริการใหดีขึ้นในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งผูศึกษาพบวา คุณภาพการบริการที่ประชาชนตองการและคาดหวังที่
จะไดรับจากสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรตเมื่อไปติดตอ ไมแตกตางไปจากสิ่งที่ประชาชนใน
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ฐานะลูกคาตองการและคาดหวังจากบริษัทเอกชน กลาวคือ ผูซื้อหรือผูไปติดตอ ไมเพียงตองการที่
จะไดสินคาที่มีคุณภาพสูง (Product Quality) เทาน้ัน แตผูซื้อหรือผูไปติดตอยังตองการและคาดหวงั
วาการบริการของผูขายที่สงมอบใหแกผูซื้อ (Service Quality) จะทําใหเกิดความประทับใจและพึง
พอใจดวย ดังน้ัน การบริหารจัดการที่ธุรกิจเอกชน ไดนํามาใชในการสรางความพึงพอใจแก
ประชาชนอยางประสบความสําเร็จมาแลว จึงนาจะเปนเคร่ืองมือที่สถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการประชาชนได ซึ่งจาก
การศึกษา ผูศึกษาไดจัดแบงอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการดังกลาว ออกเปนกลุม ๆ ดังน้ี

3.1.1 ระบบงาน
1) ปญหาดานระบบงานของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
1.1) ผูไปติดตอตองรอนานกวาจะถึงคิวไดรับบริการจากเจาหนาที่ ซึ่งสําหรับกรณี

ที่มีขั้นตอนในการดําเนินการซับซอน มีรายละเอียดมากทําใหตองใชเวลานาน เชน การจดทะเบียน
ตาง ๆ การทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส การสละสัญชาติ เปนตน สถานกงสุลใหญ ณ นคร
แฟรงกเฟรต ไดพยายามแกไขปญหาการรอคิวนานดวยวิธีใหผูไปติดตอสามารถนัดหมายกอน
ลวงหนา ซึ่งทําใหสามารถวางแผนการเดินทางไปที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ไดตาม
เวลาที่นัดหมาย เพื่อไมตองรอนานกอนการไดรับบริการ แตอยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวา การแกไข
ปญหาในลักษณะน้ีไมใชการแกไขปญหาที่แทจริง เพราะแมวาผูไปติดตอจะไมตองไปน่ังรอคิวที่
สถานกงสุลใหญก็จริง แตหากสถานกงสุลใหญไมมีกําลังความสามารถที่จะดําเนินการ (Capacity)
ไดตามความตองการของประชาชน ผลก็จะสะทอนออกมาเปนการนัดหมายที่ตองทํากอนลวงหนา
เปนเวลานาน เชน คิวนัดหมายทาํหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองทาํนัดหมายลวงหนา 2-3
สัปดาห หรือการสละสัญชาติ ที่มีคิวนัดหมายลวงหนานานเปนสัปดาหหรือเปนเดือนในบางคร้ัง
เปนตน

1.2) ผูไปติดตอตองใชเวลามากในการทําความเขาใจกระบวนการยื่นคํารองเพื่อ
ขอรับบริการในดานตาง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต สงผลใหผูไปติดตอแตละราย
ตองใชเวลานานในการยื่นคาํรอง เพราะตองสนทนากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อทาํความเขาใจให
ถูกตอง กอใหเกิดเปนคิวสะสมไปดานหลัง ทําใหผูไปติดตอหลัง ๆ ตองรอนานกอนจะสามารถยื่น
คํารองได

1.3) ผูไปติดตอไมสามารถรอรับเอกสารไดหลังจากยื่นคํารองแลว ซึ่งเปนผลสืบเน่ือง
จากสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต มีกําลังความสามารถ (Capacity) ไมเพียงพอที่จะใหบริการ
แกผูยื่นคํารองทั้งหมดที่มาติดตอในแตละวันได ดังน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูไปติดตอตองเดินทาง
กลับโดยไมไดรับบริการ จึงตองแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการรับคํารองไวกอน เพื่อนําไปปฏิบัติ
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ในภายหลัง และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นจึงมอบใหแกผูยื่นคํารองตามวันที่นัดหมายหรือจัดสงคืนให
ทางไปรษณีย หากเปนไปได

1.4) ผูไปติดตอใหม รูสึกวาไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันกับผูที่ไปติดตอเปน
ประจํา ทําใหบางคร้ังเกิดความรูสึกวาไมไดรับบริการอยางถูกตองโปรงใส ซึ่งหากปลอยไวยอมเปน
ผลเสียกับสถานกงสลุใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต อยางไรก็ดี เมื่อมีการตรวจสอบในแตละกรณีมักจะ
พบวา ผูที่ไปติดตอเปนประจําจะมีขอไดเปรียบคือ รูจักกฎ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ เปนอยางดี
ทําใหติดตอไดถูกชองทาง มีเอกสารครบถวนถูกตอง ทําใหการติดตอเปนไปไดอยางราบร่ืนรวดเร็ว
ไมติดขัด ผิดกับผูที่ไปติดตอใหมหรือเปนคร้ังแรกที่มักจะเจออุปสรรคตาง ๆ นา ๆ แมวาเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของจะพยายามอํานวยความสะดวกใหอยางเต็มที่แลวก็ตาม

1.5) ผูไปติดตอเคยไปติดตอขอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
อ่ืน หรือ เคยมาติดตอในอดีต แตมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกตางกัน ทําใหผูไปติดตอเกิดความสับสน
มีอุปสรรค ขอขัดของ เชน ใชเอกสารแตกตางกัน เปนตน ซึ่งจากการศึกษาพบวาปจจุบันการใหบริการ
แกประชาชน เปนเร่ืองที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญแตละแหงบริหารจัดการกระบวนการ
ใหบริการใหมีคุณภาพกันเองตามทรัพยากรที่ไดรับจัดสรร ภายใตกฎและระเบียบตามที่กระทรวง
การตางประเทศกําหนด โดยกระทรวงการตางประเทศจะแจงกฎและระเบียบใหสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญแตละแหงใช “ดุลพินิจ" ดําเนินการออกเอกสารตางๆ ตามที่มีการยื่นคํารองให
ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว (Product Quality) ดังน้ัน แมวาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ทุกแหงจะยึดถือในกฎและระเบียบเดียวกัน แตกระบวนการใหบริการประชาชน (Service Quality)
จะแตกตางกันไปตามนโยบายและดุลยพินิจของแตละสํานักงาน (ดูภาพที่ 2)

2) ตัวอยางการพัฒนาระบบงานจากธุรกิจเอกชน
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาธุรกิจธนาคารในประเทศไทยไดมีการ

พัฒนาอยางรวดเร็ว ภายใตภาวะความกดดันจากการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน ทํา
ใหธนาคารจําเปนตองเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและ
คุณภาพการบริการใหตอบสนองกับความตองการของลูกคา ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยได
ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพการบริการลูกคา จึงไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานของพนักงานธนาคารในแผนกตาง ๆ ใหเหลือเฉพาะขั้นตอนการทํางานที่จําเปน ดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมาชวยพนักงานในกระบวนการทํางาน การนําเคร่ืองมือ
Business Process Reengineering หรือ Business Process Redesigned (BPR) มาใชอยางไดผล ทําให
พนักงานที่ใหบริการฝากและถอนเงินแกลูกคาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดรวดเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัด
ในขณะเดียวกันพนักงานในสวนอ่ืน ๆ เชน เปดสมุดเงินฝาก ออกบัตรเครดิต เปนตน ก็สามารถ
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ดําเนินการทุกอยางไดเสร็จสิ้นภายในขั้นตอนเดียวดวยการนําระบบเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่องาน
น้ัน ๆ เปนการเฉพาะ มาใชลดขั้นตอนการทํางานใหกระบวนการทั้งหมดสามารถสิ้นสุดไดใน
ขั้นตอนเดียว พรอมกันน้ัน การปรับปรุงองคประกอบทางกายภาพ เชน การตบแตงภายใน การนํา
ระบบการจัดคิวอิเล็กทรอนิกสมาใช เปนตน เพื่อสรางบรรยากาศที่เปนมิตรกับลูกคา สงผลใหการ
บริการในแตละสาขามีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงทัดเทียมกัน ทั้งที่ สาขาของธนาคารมีจํานวนมาก
และเมื่อลูกคาจําเปนตองไปทําธุรกิจกับธนาคารในสาขาตางพื้นที่/ตางจังหวัดที่ไมคุนเคย ลูกคายังคง
ทราบวาตองทําอะไร และควรติดตอกับพนักงานสวนไหนของธนาคาร

ภาพที่ 2 ปฏิสัมพันธระหวาง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
กับกระทรวงการตางประเทศ

3.1.2 บุคลากร
1) ปญหาดานบุคลากรของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
ผูไปติดตอรูสึกวาเจาหนาที่ไมยินดีตอนรับ หนาตาไมยิ้มแยม พูดจาไมไพเราะ ซึ่ง

ในเร่ืองน้ี แมวาเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญทุกแหงที่ตองปฏิสัมพันธตอผูไป
ขอรับบริการตางมีความระมัดระวังเปนอยางมาก เน่ืองจากตระหนักดีวาการถูกรองเรียนจะสงผลลบ

กฎหมาย
ระเบียบ
คําสั่ง

หนวย
ราชการ
อื่น ๆ

นโยบาย
รัฐบาล

กต.
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎระเบียบสําหรับ จนท.

ทรัพยากร
ที่มี สอท./สกญ.

ใหบริการท่ีเปนท่ีพอใจ

ผูขอรับ
บริการ

ฝาย
ตรวจสอบ

การ
จัดการ
ภายใน
กต.

บริการประชาชน
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ตอผูถูกรองเรียนเปนอยางมาก และในกรณีที่มีการสอบสวนและปรากฏวามีการกระทําผิดจริง
ผูกระทําผิดจะมีความผิดทางวินัยและถูกลงโทษตามระเบียบราชการ แตมักจะเปนประเด็นมีการ
กลาวถึงอยูเปนประจํา เน่ืองจากเร่ืองน้ีไมไดขึ้นอยูกับผูใหบริการเพียงฝายเดียวเทาน้ัน แตอีกดาน
หน่ึงก็ขึ้นอยูกับความตองการและความคาดหวังดานคุณภาพของผูไปขอรับบริการดวย ดังน้ัน
คุณภาพของการปฏิสัมพันธกับผูไปขอรับบริการ จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับ
การบริการที่ไดรับ และจําเปนตองมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบ เปนกรณี ๆ ไป ซึ่งเห็นได
วา หลายคร้ังที่เจาหนาที่คนเดียวกันจะไดรับทั้งคําชมเชยและคําตําหนิ จากการศึกษาอาจสรุปไดวา
การที่จะใหเจาหนาที่กงสุล สามารถรักษาคุณภาพการปฏิสัมพันธตอประชาชนผูไปขอรับบริการ
ดวยการพูดและดวยการแสดงออกใหเปนที่พึงพอใจไดตลอดเวลา น้ัน เจาหนาที่จําเปนตองผานการ
ฝกฝนใหมีทักษะและมีประสบการณในการปฏิสัมพันธตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูใต
สภาวะกดดัน

2) ตัวอยางการพัฒนาบุคลากรจากธุรกิจเอกชน
ในธุรกิจโรงแรม ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจของโรงแรมที่จะมีผลตอความสําเร็จ

ของธุรกิจ เน่ืองจากลักษณะสินคาของโรงแรม นอกจากประกอบดวยสินคาที่จับตองได (Tangible
Product) ไดแก หองพัก เตียง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในโรงแรมแลว ยังมีสินคาในรูปของ
บริการ (Service Product) ซึ่งตองอาศัยแรงงานมนุษยเปนเคร่ืองมือสงมอบ โรงแรมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมโรงแรม ซึ่งนิยมเรียกกันวา “เชน” (Chain) หรือ เครือโรงแรม ที่ตองดูแลควบคุมการบริการ
ของโรงแรมในเครือใหมีคุณภาพที่เทาเทียมกัน จึงตองมีระบบสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก
(Selection) ฝกอบรม (Training) พนักงานใหมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีจิตใจพรอมใหบริการ
(Service Mind) และมีทักษะในการใหบริการ12

ในระบบเครือโรงแรมขามชาติขนาดใหญ บริษัทโรงแรมจากสวนกลางจะเปนผู
กําหนดระบบการจัดการและระบบปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละตําแหนงอยางละเอียด เพื่อใชเปน
มาตรฐานเดียวกันภายใตชื่อของเครือ โรงแรมทุกแหงในเครือจะเปนฝายรับทราบและปฏิบัติตาม
ระบบการจัดการและระบบปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพื่อเปนการรักษามาตรฐาน และสะดวกตอการ
ตรวจสอบการทํางานและการควบคุมการบริหารของผูจัดการทั่วไปที่ประจําอยูโรงแรมในเครือ13

3.1.3 การประชาสัมพันธ
1) ปญหาดานการประชาสัมพันธของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต

12 อรรธิกา พังงา 2553: 28-31
13 นงคนุช ศรีธนาอนันต 2550: 63-119
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1.1) ผูตองการไปติดตอที่สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ไมสามารถติดตอ
สอบถามขอมูลลวงหนาทางโทรศัพท เน่ืองจากเมื่อโทรศัพทติดตอไปมักจะสายไมวางหรือไมมีคน
รับโทรศัพท ซึ่งในเร่ืองน้ีไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดวยการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพท
ของเจาหนาที่ทุกคน หมายเลขโทรสาร ตลอดจนไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป
เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอตรงถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได แตก็ยังมีขอจํากัดเน่ืองจากในการ
ตอบคําถามทางโทรศัพทแตละคร้ังเจาหนาที่ตองใชเวลานานในการสนทนา และในชวงเชาเจาหนาที่
สวนหน่ึงตองไปปฏิบัติหนาที่รับคํารองที่หนาตางรับคํารอง ทําใหไมมีเจาหนาที่เพยีงพอที่จะมารองรับ
โทรศัพทที่เขาไปทั้งหมดได สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต จึงไดพยายามที่จะลดจํานวน
โทรศัพทที่ติดตอเขาไปดวยการเปดชองทางสื่อสารอ่ืน ๆ โดยประชาสัมพันธหมายเลขโทรสาร ที่อยู
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงานกงสุลที่มีการสอบถามบอย จัดพิมพ
เปน”คูมือดานกงสุลสาํหรับชาวไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน” แจกจายใหกับชาวไทย
นอกจากน้ี ยังไดเปดใหประชาชนสามารถทํานัดหมายเพื่อไปทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสได
ดวยตนเองผานทางระบบอินเตอรเน็ท โดยไมจําเปนตองโทรศัพทหาเจาหนาที่

1.2) ผูไปติดตอไมทราบวาตองทําอะไร ควรจะติดตอกับใครที่ไหน เมื่อเดินทางถึง
สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต ซึ่งเมื่อศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่จะพบวาเจาหนาที่
ยากที่จะใหการตอนรับและใหคําแนะนํากับผูที่เดินทางถึงใหมไดอยางทั่วถึง เพราะตองคอยดูแล
ใหบริการผูไปติดตอที่ไปถึงกอนและรอคิวอยู ความพยายามแกไขดวยการจัดทําปาย ประกาศ หรือ
เอกสารแนะนํา ติดไวในบริเวณหองพักรอของผูไปติดตอสามารถชวยแกไขปญหาไดบางบางสวน

อน่ึง จากการศึกษาประสบการณของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต พบวา
เคร่ืองมือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการกงสุลที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับผูไปติดตอที่เปนชาว
ไทย คือ การบอกเลาผานเพื่อนหรือคนรูจักในชุมชนไทยที่กระจายอยูทั่วประเทศเยอรมนี และการ
บอกกลาวของญาติในประเทศไทยที่ทราบขาวจากการประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ

2) ตัวอยางการประชาสัมพันธจากธุรกิจเอกชน
2.1) ในธุรกิจโรงแรมพบวาการรับโทรศัพทมีความสาํคัญยิ่งกับความพึงพอใจ

สูงสุดของแขก ซึ่งการรับโทรศัพทมักจะเปนกิจกรรมแรกที่พนักงานจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับ
แขก และแขกจะประเมินคุณภาพของโรงแรมในคร้ังแรกที่สัมผัสจากการรับโทรศัพท ดังน้ัน พนักงาน
จึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในสินคาและบริการของโรงแรม (Product Knowledge) เพราะ
เมื่อแขกติดตอเขาไปที่โรงแรม แขกยอมไปพรอมกับความคาดหวัง ความตองการ คําถาม หรือขอ
สงสัยที่สําคัญ ที่ตองการการตอบสนองในทางบวก นอกจากน้ี ระยะเวลาในการสงมอบบริการ
จัดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการที่สําคัญเชนกัน โรงแรมจึงกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการโทรศัพท
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เขามายังโรงแรม เพื่อควบคุมคุณภาพการบริการของงานบริการโทรศัพท ซึ่งโดยปกติแลวจะตอง
รับสายภายใน 3 คร้ังของเสียงเรียกเขาและในทุกคร้ังที่รับโทรศัพท จะมีการกําหนดขอความ
มาตรฐานของการรับสายเพื่อทักทายแขก อยางไรก็ดี การรับสายโทรศัพทจากภายนอกและภายใน
จะมีขอความมาตรฐานการรับสายที่แตกตางกัน14

2.2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ ในชวงทศวรรษที่ผานมา ทําใหธุรกิจรานอาหารเครือขายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วตามอํานาจการซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจรานอาหารเครือขายขามชาติหลายบริษัท
เชน รานอาหารแมคโดนัลดประสบความสําเร็จสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกไดเปนจํานวนมากกวา
30,000 สาขา รานกาแฟสตารบัคส มีสาขาทั่วโลกมากกวา 13,000 ราน เปนตน ทาํใหตองมีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจขายปลีกแบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุก ๆ สาขาที่มีอยู
เปนจํานวนมาก สามารถสงมอบสินคาและการบริการแกลูกคาไดตามเกณฑมาตรฐานเดียวกันตามที่
บริษัทไดกําหนดไว15 ซึ่งการที่ในแตละสาขามีรูปแบบและคุณภาพของสินคาและการบริการที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ชวยใหการโฆษณาประชาสัมพันธใหเขาถึงลูกคาไดพรอมกันเปนจํานวนมากทํา
ไดงายขึ้น เพราะมีความไดเปรียบเชิงปริมาณ (Economy of Scale) นอกจากน้ี การบริหารจัดการราน
ตามมาตรฐานของบริษัทอยางเครงครัด จะชวยใหลูกคาที่ไดรับขอมูลขาวสารจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธและจากประสบการณของตนเอง มีความเชื่อถือไวใจ มั่นใจในการใชบริการ สามารถ
ตัดสินใจเลือกสินคาไดงาย รวดเร็ว และถูกตองกับความตองการได ทั้งที่ สาขาน้ันอาจต้ังอยูในตาง
พื้นที่ ตางจังหวัด หรือในตางประเทศ และลูกคาเขาไปใชบริการเปนคร้ังแรก

3.1.4 สถานที่
1) ปญหาดานสถานที่ของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
สถานที่มีขอจํากัด เชน ไมมีที่จอดรถยนต เกาอ้ีน่ังไมพอเพียง เปนตน ซึ่งการจะ

สนองตอบความตองการของประชาชนที่ไปติดตอรับบริการใหไดผลดีน้ัน สถานกงสุลใหญ ณ นคร
แฟรงกเฟรตจําเปนตองมี ที่ต้ัง ขนาด และการตบแตงภายในที่เหมาะสม

2) ตัวอยางการจัดเตรียมสถานที่จากธุรกิจเอกชน
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “ความรูสึกของผูบริโภค” ของบริษัทสตารบัคส เพื่อหยั่ง

ลึกลงไปในจิตใจของผูบริโภค ปรากฏวาผลที่ไดจากการพยายามคนหาวาสิ่งใดคือสิ่งที่ผูบริโภค
ตองการจากรานกาแฟ ไดสรางความแปลกประหลาดใจผูบริหารสตารบัคส เพราะวาผูถูกสัมภาษณ
แทบจะไมไดพูดถึงกาแฟเลย แตกลับพูดถึงความรูสึกและบรรยากาศของรานกาแฟเทาน้ัน ซึ่งแสดง

14 อรรธิกา พังงา 2553: 133-138
15 Facella 2553: 83-109
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วา ผูบริโภคตองการไดรับความรูสึกผอนคลาย ความอบอุน และความหรูหราจากสภาพแวดลอมใน
รานกาแฟ และไมไดใหความสําคัญกับกาแฟ ตราบใดที่กาแฟยังมีรสชาติกลมกลอม16 ผลสรุปจาก
การวิจัยดังกลาวที่วา กาแฟไมใชเร่ืองสําคัญ แตสถานที่ตางหากคือสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจ มี
สวนสําคัญทําใหบริษัทสตารบัคสประสบความสําเร็จในธุรกิจ สามารถขยายจํานวนรานได จาก 400
แหง ในป 2537 เปน 2,000 แหง ในป 2543 เน่ืองจาก ทีมงานที่ประกอบดวยนักออกแบบ นักตกแตง
ภายใน สถาปนิก และนักเขียนของบริษัทสตารบัคส ไดประสบความสําเร็จในการออกแบบราน
สตารบัคส ภายใตสี 4 สีและเฟอรนิเจอร 12 ชุด ใหมีภาพลักษณดูเหมือนราคาแพง มีบรรยากาศ
อบอุนและเปนมิตรที่สามารถตอบสนองความรูสึกของลูกคาไดตามที่ตองการ ทําใหลูกคาอยาก
เออระเหยอยูในราน และสิ่งที่สําคัญมากสําหรับบริษัทสตารบัคสในเชิงธุรกิจ คือ แบบรานกาแฟ
ดังกลาวสามารถใชเปนตนแบบเพื่อนําไปทําซ้ําไดหลาย ๆ คร้ังในราคาถูก โดยแตละรานสามารถ
ตบแตงใหมีเอกลักษณที่เปนเฉพาะตัวได17

3.2 การบริการกงสุลในอุดมคติ
ผูศึกษาไดนําผลการศึกษาจากขอ 3.1 มาพัฒนารูปแบบการบริการกงสุลในอุดมคติ ที่เชื่อวา

จะสามารถสงมอบการบริการที่เปนเลิศและความประทับใจแกประชาชนผูไปติดตอ โดยพัฒนาไป
ในมิติตาง ๆ ทั้ง 4 มิติ ตาม Model for Public Service Development

3.2.1 ประชาชน
การบริการกงสุลที่จะตอบสนองความตองการจนสามารถสรางความพอใจใหกับประชาชน

ผูไปติดตอได ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประชาชนไดรับสิ่งที่ไปยื่นคํารอง
ขอถูกตองตามที่กฎระเบียบกําหนดไว และการบริการที่เจาหนาที่มอบใหทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายในการดําเนินการ ซึ่งหากองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงขาดหายไป เชน
ประชาชนไดรับสิ่งที่ไปยื่นคํารองขอถูกตองตามที่กฎระเบียบกําหนด แตไมไดรับความ
สะดวกสบายในการดําเนินการ หรือ ไดความสะดวกสบายจากการดําเนินการอยางดียิ่ง แตสิ่งที่ไป
ยื่นคํารองขอไมถูกตองตามที่กฎระเบียบกําหนด ทําใหไมสามารถนําไปใชไดตามวัตถุประสงค เปน
ตน ประชาชนที่ไดรับบริการก็จะเกิดความไมพอใจ ดังน้ัน การบริการกงสุลในอุดมคติ ควรตองมี
ความถูกตองตามกฎระเบียบ รอยละ 100 และ ใหความสะดวกสบายอยางเต็มที่ รอยละ 100

นอกจากการบริการ ปจจัยสําคัญที่จะทําใหประชาชนผูไปติดตอมีความรูสึกสะดวกสบาย
สรางบรรยากาศและความรูสึกพอใจใหเกิดขึ้นได คือ ความพรอมของสถานที่  เชน การสามารถ

16 Clark 2552: 104-107
17 Clark 2552: 115-123
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เดินทางถึงไดงายดวยระบบขนสงมวลชน การมีที่จอดรถยนตอยางเพียงพอ มีพื้นที่น่ังรอเพียง
พอที่จะรองรับผูไปติดตอ มีหองนํ้าและหองเปลี่ยนผาออมสะอาดและเพียงพอ มีการตกแตงภายใน
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ใหความรูสึกคุนเคย ผอนคลาย ใหความอบอุนและหรูหราเหมือนอยูใน
หองน่ังเลนหรือในรานกาแฟ เปนตน จะชวยใหผูไปติดตอรูสึกวาเวลาที่ตองใชในการรอคิวผานไป
อยางรวดเร็ว จะทําใหประชาชนที่ไปติดตอเกิดความประทับใจและความพึงพอใจ และอยากกลับมา
อีก

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการกงสุล

3.2.2 ระบบงาน
ระบบบริการกงสุลที่จะใหบริการกงสุลในอุดมคติได จะตองใหบริการแกประชาชนที่มา

ติดตอทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ มีขั้นตอนการดําเนินการที่สั้น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และเปน
เอกภาพ คือ ปฏิบัติอยางเดียวกันสําหรับการบริการชนิดเดียวกัน เพื่อใหผูไปติดตอสามารถเรียนรูได
จากประสบการณของตนเอง ในขณะเดียวกัน ระบบงานกงสุลในอุดมคติจะตองสามารถตอบสนอง
และรองรับความตองการของประชาชนที่หลากหลาย หรือ “จูจ้ีเอาใจยาก” ในทุกๆ สถานการณได
รวมทั้ง สําหรับกรณีไมปกติที่จําเปนตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ผูศึกษาเห็นวากระบวนการ
บริการกงสุลในอุดมคติ ควรมีขั้นตอน ดังน้ี

1) ผูไปติดตอสามารถเลือกไดวาจะไปติดตอโดยไมนัดหมายลวงหนา แตอาจจะ
ตองรอคิวนานและจะไดรับเอกสารที่ตองการสงตามใหภายหลังทางไปรษณีย หรือนัดหมายลวงหนา

0%

100%

100%
ความถูกตองตามกฎ ระเบียบ

ความ
สะดวก
สบาย
ของ
ผูใช
บริการ

A

B

C

D

A การบริการแบบ
“ใชเสน”

B การบริการแบบ
“เชาชามเย็นชาม”

C  การบริการ
“ในอุดมคติ”

D  การบริการ
“ตามหนาที่”
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เพื่อจะไดไมตองรอคิวนานและจะไดรับเอกสารไปดวย โดยสามารถนัดหมายดวยตัวเองไดทาง On-
line ตลอดเวลา

2) เมื่อเดินทางถึง ผูไปติดตอที่มีนัดหมายลวงหนา สามารถเขาไปพบกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของของแตละแผนกไดตามเวลาที่นัดไว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่ตองดูแลกระบวนการ
ทั้งหมด ต้ังแตการรับคํารอง ใหคําแนะนําในการกรอกแบบฟอรม ตรวจสอบเอกสาร และดําเนินเร่ือง
ใหจนเสร็จสิ้นเรียบรอย และสงมอบเอกสารที่สมบูรณแกผูยื่นคํารองไดตามคําขอ โดยผูยื่นคํารอง
ไมจําเปนตองกลับไปติดตอใหม ทั้งน้ี เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะมีระบบรับคํารองและระบบปฏิบัติงาน
โดยใชคอมพิวเตอรที่มีการออกแบบใหเปนการเฉพาะตามประเภทของงาน มาชวยเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และระบบรับคํารองและระบบปฏิบัติงานดังกลาวจะออก
หมายเลขรับคํารองเปนบารโคดโดยอัตโนมัติ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถติดตามสถานะและความ
คืบหนาของเร่ืองไดทาง On-line (ดูภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบริการกงสุลแบบมีนัดลวงหนา

3) สวนผูที่ไมมีนัดหมายลวงหนาจะพบกับเจาหนาที่แผนกตอนรับ (Reception)
ซึ่งจะชวยใหคําแนะนํา จัดเอกสาร แจกบัตรคิวและแบบฟอรมคํารองเพื่อใหกรอกในระหวางที่รอ

ไมนัด นัด
รอเวลา

นัด

พบ จนท.ท่ีเกี่ยวของ
แนะนํา/ตรวจเอกสาร

จนท.
ดําเนินการ

นาย ก.ไดรับบริการ
ตามขอ เดินทางกลับ

ไมได   ได

รายงานผูบังคับบัญชา
พิจารณาในทันที

นาย ก.
ไมไดรับบริการ

ตองนัดกลับมาใหม

นาย ก.
เดินทางถึง

ไมได    ได
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการบริการกงสุลแบบไมมีนัดลวงหนา

4) เจาหนาที่ที่ประจําหนาตางรับคํารอง จะเรียกผูไปติดตอตามหมายเลขคิว ทําการ

ไมนัด นัด
จนท. แผนกตอนรับ
แนะนํา แจกบัตรคิว

ยื่นคํารองท่ี เคาทเตอร
แนะนํา ตรวจเอกสาร

สงเรื่องให จนท.
ท่ีเกี่ยวของดําเนินการ

นาย ก.ไดรับบริการ
ตามขอ เดินทางกลับ

รายงานกรณีเรงดวน
พิเศษใหผูบังคับบัญชา

นาย ก.เดินทางกลับ
ตามเรื่องทาง On-line

นาย ก.
เดินทางถึง

ได     ไมได

รอเวลาถึงคิว
กรอกแบบฟอรม

สงเรื่องท่ีเสร็จแลว
คืนใหทางไปรษณีย

ผูบังคับบัญชา
พิจารณาในทันที

นาย ก.ไมไดรับบริการ
ตามขอ

กรณีเรงดวนพิเศษ

ได     ไมได
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ตรวจสอบเอกสาร และรับคํารองไวเพื่อมอบใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของแตละแผนกดําเนินการ
ตอไป โดยผูไปติดตออาจจะตองกลับไปรับเอกสารที่ตองการอีกคร้ังตามนัดหมาย หรือใหจัดสงตาม
ใหภายหลังทางไปรษณีย ระบบรับคํารองจะใชคอมพิวเตอรโดยจะเปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อการ
น้ีโดยเฉพาะ และระบบจะออกหมายเลขรับคํารองเปนบารโคดโดยอัตโนมัติ เพื่อใหผูไปติดตอ
สามารถติดตามสถานะและความคืบหนาของเร่ืองไดทาง On-line (ดูภาพที่ 5)

5) ในกรณีที่มีความเรงดวนพิเศษ หรือ กรณีพิเศษที่ไมสามารถรอตามกระบวนการ
ปกติได เจาหนาที่แผนกตอนรับจะรายงานตอผูบังคับบัญชาขึ้นไปตามลําดับชั้นในทันที เพื่อหาทาง
ออกที่เหมาะสม (ดูภาพที่ 5)

6) มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการสําหรับงานกงสุลแตละประเภท ต้ังแตยื่นคํารอง
จนดําเนินการเสร็จสิ้นไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูไปติดตอสามารถวางแผนไดวาเมื่อใดควรจะตองเร่ิม
ติดตอกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อจะไดรับเอกสารทันเวลา ทั้งน้ี เจาหนาที่กงสุล
ที่เกี่ยวของ จะมีระบบปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรที่มีการออกแบบใหเปนการเฉพาะตามประเภท
ของงาน มาชวยในการปฏิบัติงาน และระบบจะบันทึกความคืบหนาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ไว เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถติดตามความคีบหนาไดทาง On-line โดยใชหมายเลขคํารอง

7) สําหรับบางกรณีที่กฎระเบียบอํานวย ใหสามารถยื่นคํารองทางไปรษณียได
3.2.3 บุคลากร
การบริการกงสุลประกอบดวยสวนที่จับตองได (Tangible Product) ไดแก เอกสารที่ผูไป

ติดตอยื่นคํารองขอ และการอํานวยความสะดวกและการแนะนําตาง ๆ ในรูปของบริการ (Service
Product) ทําใหทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจที่จะมีผลตอความสําเร็จ เพราะจําเปนตองอาศัยแรงงาน
มนุษยเปนเคร่ืองมือสงมอบบริการ หากเจาหนาที่กงสุลสามารถสงมอบความประทับใจและการ
บริการที่เปนเลิศแกผูไปติดตอ จะทําใหผูไปติดตอไดรับความพึงพอใจและเปนเกิดความสัมพันธที่ดี
กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ดังน้ัน เจาหนาที่กงสุลนอกจากตองมีความรูเกี่ยวกับ
กฎระเบียบเปนอยางดีแลว ยังตองมีจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind) สามารถมีปฏิสัมพันธได
ดีตอผูไปขอรับบริการดวย ซึ่งหากนํามาตรฐานการบริการในธุรกิจโรงแรม18มาประยุกตใช จะเห็น
วาในการสงมอบบริการ เจาหนาที่กงสุลจะมีปฏิสัมพันธตอผูไปขอรับบริการ 2 ประเภท คือ

1) การปฏิสัมพันธดวยการพูด ประกอบดวย การทักทายอยางเหมาะสม ทักษะใน
บทสนทนา การกลาวขอบคุณ และ การหลีกเลี่ยงคําพูดที่ไมเหมาะสม

2) การปฏิสัมพันธดวยการแสดงออก ประกอบดวย การสื่อสารดวยรอยยิ้ม การใช
ภาษากายที่เหมาะสม การแตงกายที่เหมาะสม

18 อรรธิกา พังงา 2553: 283-286
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อยางไรก็ดี แมจะใหการฝกอบรมเจาหนาที่กงสุลใหมีความพรอมทั้งในเร่ืองกฎระเบียบและ
การมีปฏิสัมพันธตอผูไปขอรับบริการเปนอยางดีแลว แตเน่ืองจากคุณภาพการบริการเปนสิ่งที่
ประเมินไดยาก เพราะจับตองไมได (Intangible) และขึ้นอยูกับการรับรูและมาตรฐานในใจของแต
ละคน จึงควรมีการต้ังมาตรฐานใหกับทุกๆ งานในตําแหนงเจาหนาที่กงสุล โดยมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ระบุถึงหนาที่และบทบาทของเจาหนาที่แตละคนอยางละเอียดและชัดเจน รวมทั้งมี
เคร่ืองมือที่ทันสมัยสําหรับใชสนับสนุนในการทํางานใหเจาหนาที่แตละคนอยางเพียงพอ

3.2.4 การประชาสัมพันธ
หน่ึงในปจจัยสําคัญที่ผูไปติดตอจะมีความพึงพอใจกับการบริการของเจาหนาที่กงสุล คือ

การที่ผูไปติดตอมีขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ มีความคาดหวังที่ถูกตอง
จากเจาหนาที่ผูใหบริการ และมีเอกสารที่จําเปนครบถวน ทําใหเมื่อเดินทางไปติดตอไดรับ
ผลสัมฤทธิ์ครบถวนตามความตองการ ดังน้ัน การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบดานกงสุล ผานสื่อมวลชน การจัดทําเอกสารคูมือเพื่อแจกจาย การใหขอมูล
ขาวสารตามงานเทศกาลไทย ตลอดจนการใหขอมูลทางไปรษณีย จึงตองดําเนินการอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ

นอกจากน้ี การใชชองทางใหม ๆ ที่เกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติมจากชองทางด้ังเดิมขางตน ในการสื่อสารและประชาสัมพันธกับประชาชน เชน การจัดทํา
เว็บไซสแบบมีปฏิสัมพันธ 2 ทาง การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารผานเครือขายสังคม
(Social Network) เปนตน จะชวยอํานวยความสะดวกใหผูมีภารกิจดานกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ สามารถหาขอมูลสําคัญ เชน ที่อยูของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
วันหยุดราชการ วิธีการเดินทางไป มีบริการประเภทไหนบาง มีอุปกรณอํานวยความสะดวกใหมาก
นอยเพียงใด ผูไปติดตอตองเตรียมตัวและเตรียมเอกสารอยางไรบาง เปนตน ไดงายดวยตนเองทุก ๆ
วัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ทําใหสามารถเตรียมการไดอยางถูกตอง

อยางไรก็ดี แมจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย การตอบและรับ
เพื่อใหขอมูลทางโทรศัพทโดยตรงของเจาหนาที่กงสุลยังเปนสิ่งที่สําคัญ ที่จะสรางความพึงพอใจตอ
ผูไปติดตอ การโทรศัพทเขาไปยังเจาหนาที่กงสุลแลว เจาหนาที่รับสายภายใน 3 คร้ัง และไดรับ
ขอมูลอันเปนประโยชน จะทําใหการบริการมีความสมบูรณและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหผูไป
ติดตอ
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3.3 กลไกบริหารจัดการคุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลใหไปสูเปาหมายขางตน กลไกบริหารจัดการเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญ ซึ่งในเร่ืองน้ี Model for Public Service Development เสนอแนะใหมีการจัดต้ัง
Interdisciplinary Working Team ในดานตาง ๆ เพื่อจัดทําและปรับปรุงคูมือการจัดการและ
ปฏิบัติงานที่กําหนดเทคนิคการปฏิบัติงานในแตละดานแบบครบวงจรเปนกลยุทธหน่ึงที่สําคัญใน
การพัฒนางานบริการหนังสือเดินทาง19 กลไกดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชเปนกลไกสําหรับ
พัฒนาการบริการกงสุลในตางประเทศ เพื่อใหการบริการกงสุลในอุดมคติตามแนวทางในขอ 3.2
เปนเร่ืองที่ปฏิบัติไดจริง ซึ่งจากการศึกษาขางตนพบวา เพื่อใหการพัฒนาการบริการกงสุลสามารถ
ดําเนินการไปแบบครบวงจรในทุกมิติที่มีความสําคัญในขอ 3.2 การจัดต้ัง Interdisciplinary
Working Team สําหรับการบริการกงสุลในตางประเทศ ควรประกอบดวย

3.3.1 คณะทํางานดานฝกอบรมและสวัสดิการ ซึ่งเปนหัวใจที่จะมีผลตอความสําเร็จ เพราะ
จะตองรับผิดชอบในเร่ืองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุล ที่เปนผูปฏิบัติในการสงมอบบริการที่มี
มาตรฐานและเปนเลิศแกประชาชน คณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่กงสุลที่มีประสบการณ
การปฏิบัติงานทุก ๆ ดาน ผูเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบงานกงสุล ดานกฎระเบียบเร่ืองลูกจาง ดาน
กฎระเบียบเร่ืองอัตรากําลัง ดานกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม ดานการฝกอบรม ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิสัมพันธตอประชาชน เปนตน มีหนาที่ คือ

1) จัดทําและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลในตางประเทศทุก ๆ
ตําแหนง โดยในคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลดังกลาว จะตองมีการพรรณนาลักษณะงาน
ของเจาหนาที่กงสุลในแตละตําแหนงอยางละเอียด เชน ชื่อตําแหนง (Position) ขอบขายงาน (Job
Summary) สายการบังคับบญัชา (Report to) ผูรวมงานในแนวนอน (Work with) งานที่ดูแล
(Supervise) หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities) เปนตน และเพื่อใหเจาหนาที่
กงสุลในระดับตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) จัดทําหลักสูตรและแผนงานการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบ เพื่อใหเจาหนาที่กงสุลรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในคูมือ
การปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิสัมพันธตอผูไปติดตอ และมีความเชี่ยวชาญในการใชระบบการ
ทํางานดวยคอมพิวเตอรที่ไดพัฒนาขึ้นมาเปนการเฉพาะ

3) พัฒนามาตรการจูงใจ เพื่อใหเจาหนาที่กงสุลในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เจาหนาที่ทองถิ่นไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม เพราะการที่จิตใจพรอมใหบริการ (Service Mind) จะ

19 ทรงพล สุขจันทร 2551: 58
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เกิดขึ้นไดในผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติเองตองไดรับการเอาใจใสดูแลที่เหมาะสมจากองคกรดวยเชนกัน
สวัสดิการที่ดีจึงเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการพัฒนาคุณภาพการบริการใหเปนเลิศ

3.3.2 คณะทํางานดานระบบงานและเทคนิค ที่อาจประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบ
งานกงสุล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานรักษาความปลอดภัย ผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎระเบียบเร่ืองพัสดุ เจาหนาที่กงสุลที่มีประสบการณการปฏิบัติงานทุกๆ ดาน นักออกแบบ
นักตกแตงภายใน สถาปนิก เปนตน มีหนาที่ คือ

1) ร้ือปรับและออกแบบกระบวนการทํางานและวิธกีารทํางานของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญในการบริการผูไปติดตอใหม เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนและลด
ระยะเวลาของการบริการในแตละขั้นตอนใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน ดวยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาชวย (Business Process Reengineering - BPR)

2) จัดทําและปรับปรุงคูมือและแผนงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ในการจัดการและปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ ทั้งในดานระบบงาน (Software) อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) และการจัดพื้นที่ทําการ
เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และอยูภายใตบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่ใหความรูสึกคุนเคย ผอนคลาย ใหความอบอุนเหมือนอยูในหองน่ังเลนหรือในราน
กาแฟ

3) ติดตามพัฒนาการดานเทคโนโลยีสําหรับงานกงสุลเปนระยะ ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบการบริการกงสุลในตางประเทศ

3.3.3 คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ที่อาจประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบงาน
กงสุล ดานโฆษณา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสื่อมวลชน การจัดการงานบริการโทรศัพท เปน
ตน มีหนาที่ คือ

1) จัดทําและปรับปรุง คูมือการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการจัดการงานบริการ
โทรศัพทอยางมีประสิทธิภาพสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อใชลดชองวางการ
สื่อสารระหวางหนวยงานกับประชาชน และสงเสริมการสื่อสารเพื่อใหขอมูลงานบริการกงสุลกับ
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ

2) พิจารณาใชความไดเปรียบในเชิงปริมาณ (Economy of Scale) จัดทําสื่อใน
รูปแบบตาง ๆ หรือเอกสารประชาสัมพันธกลางเกี่ยวกับการบริการกงสุลในตางประเทศ เพื่อให
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใชในการสื่อสารประชาสัมพันธกับประชาชนที่จะไปติดตอ

3) จัดทําและปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธในประเทศไทยใหชาวไทยโดยทั่วไป
ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริการกงสุลในตางประเทศอยางกวางขวางและทั่วถึง เพื่อใชประโยชน
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สําหรับตนเองตอไปในอนาคตเมื่อจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ และบอกกลาวตอไปใหกับ
ญาติหรือคนรูจักที่อาศัยอยูในตางประเทศ

3.4 การควบคุมมาตรฐานและรักษาคุณภาพการบริการกงสุลอยางย่ังยืน
จากการศึกษาตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จในภาคเอกชน เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร

เครือขายขามชาติ พบวาการที่จะประสบความสําเร็จในการบริการประชาชนที่เปนเลิศไดอยางยั่งยืน
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่กําหนดเกณฑระดับมาตรฐานที่วัดไดขึ้นมากํากับ
คุณภาพของการบริการ เชน การใชสัญลักษณแสดงระดับมาตรฐานโรงแรม20 การจัดเกรด QSC
(Quality, Service and Cleanliness) ของรานอาหารแมคโดนัลด21 เปนตน และตองมีระบบควบคุม
ตรวจเยี่ยมที่เขมแข็ง ดวยการมีทีมผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางไปตรวจเยี่ยมอยางเครงครัดและ
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาโรงแรมหรือรานอาหารแตละสาขาไดปฏิบัติตามรายละเอียดของเกณฑ
ระดับมาตรฐานที่กําหนดไวอยางเครงครัด ทั้งน้ี ในการตรวจเยี่ยมแตละคร้ังผูที่ออกตรวจตองลงไป
ในทุกรายละเอียดและตองใชเวลาอยางเต็มที่กับการพูดคุยกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทําใหผู
ออกตรวจจําเปนตองมีทักษะในการสื่อสารดวยคําพูดและการแสดงออก การถายทอดความรู และ
การเปนที่ปรึกษา เพื่อสามารถโนมนาวใหโรงแรมหรือรานอาหารแตละสาขาเห็นดวยวาการ
ประกอบธุรกิจที่ดีน้ันควรทําอยางไร ซึ่งจะชวยใหทุกสวนทุกแผนกสามารถเติบโดไปพรอมกันและ
เกิดการรวมมือกันในการทํางาน นอกจากน้ี การสงทีมผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางไปตรวจเยี่ยมโดยมี
เกณฑระดับมาตรฐานที่สามารถตรวจวัดไดชัดเจน จะชวยใหผูออกตรวจเองสามารถเรียนรูไดจาก
กระบวนการน้ีเชนกัน โรงแรมหรือรานอาหารที่ไดรับการจัดอันดับสูง ๆ จะถูกนําไปเปนมาตรฐาน
ที่โรงแรมหรือรานอาหารสาขาอ่ืนจะตองปฏิบัติตามตอไป และชวยกระตุนใหมีการปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการบริการดวย

ขณะเดียวกัน การจัดแบงกลุมโรงแรมตามระดับมาตรฐานการบริการโดยใชสัญลักษณ จะ
ชวยแนะนํากิจการและบริการโรงแรมใหลูกคาทราบวาจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากนอยเพียงใด
ทําใหนักทองเที่ยวและนักเดินทางสามารถเลือกพักไดในแบบที่ตองการและพึงพอใจ โดยอาจเลือก
จากระดับบริการ (Service Level) และ/หรือ จากราคาที่มีต้ังแตหรูหราราคาแพง ระดับปานกลาง
และแบบราคาประหยัด และ/หรือ เลือกจากทําเลที่ต้ัง และสามารถใชเปนมาตรการหน่ึงในการ
คุมครองผูบริโภคได

20 นงคนุช ศรีธนาอนันต 2550: 47-56
21 Facella 2553: 87-89
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ในทํานองเดียวกัน Model for Public Service Development เสนอแนะในสวนของระบบ
ควบคุมตรวจสอบวา ใหมีการจัดต้ังคณะผูตรวจการ (Monitoring Team) ขึ้นมากํากับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหปฏิบัติตามคูมือและแผนงานที่คณะทํางาน
ดานตาง ๆ ไดพัฒนาและจัดทําขึ้น ซึ่งในกรณีการบริการกงสุลในตางประเทศ การจะควบคุม
มาตรฐานและรักษาคุณภาพการบริการใหเปนเลิศไดอยางยั่งยืนน้ัน คณะผูตรวจการตองมีอํานาจ
หนาที่ ดังน้ี

1) ตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญอยางสม่ําเสมอ เพื่อกํากับให
มีการปฏิบัติงานกงสุลตามคูมือและแผนงานที่คณะทํางานดานตาง ๆ ไดจัดทําขึ้นอยางเครงครัด โดย
ตองตรวจสอบลงไปในทุกรายละเอียดและตองใชเวลาอยางเต็มที่กับการพูดคุยกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหมด ตลอดจนใหคําปรึกษาและถายทอดความรู เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้น

2) กําหนดเกณฑวัดระดับมาตรฐานการบริการกงสุลที่ชัดเจน และสามารถสะทอน
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันของประชาชนที่ไปติดตอ ทั้งในเร่ืองความถูกตองตามกฎระเบียบ
และความสะดวกสบายของผูไปติดตอ และใชเกณฑวัดระดับมาตรฐานที่กําหนดไวดังกลาว
ประเมินการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ดวยการนําผลที่ประเมินไดไปจัด
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญออกเปนกลุมตามระดับมาตรฐานการบริการกงสุล ซึ่งการที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ถูกคณะผูตรวจการประเมินใหอยูในกลุมระดับมาตรฐาน
การบริการกงสุลที่แตกตางกัน จะเปนขอมูลสําคัญที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่
เกี่ยวของ สามารถใชกลุมระดับมาตรฐานการบริการกงสุลเปนเปาหมายที่เปนรูปธรรม สําหรับการ
พัฒนาปรับปรุงการบริการกงสุลของตนสูความเปนเลิศตอไปในอนาคต

3) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ที่ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
กงสุลใหขึ้นไปสูระดับมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น ไดรับผลตอบแทนที่จับตองไดกลับคืนมา
นอกเหนือจาก คํายกยองชมเชยจากประชาชนที่ไปติดตอ ซึ่งในภาคธุรกิจ โรงแรมหรือรานอาหารที่
ไดรับการจัดอันดับมาตรฐานในระดับตํ่า มีแรงจูงใจสูงที่จะพยายามพัฒนาคุณภาพการบริการของ
ตนขึ้นไปสูระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจาก การไดรับการจัดใหอยูในระดับมาตรฐานที่
สูงขึ้น จะหมายถึงรายไดและผลกําไรที่สูงขึ้นตามมา เชน ผลจากการวิเคราะหของรานอาหารแมค
โดนัลด ระบุวา การขยับสูงขึ้นแตละระดับของเกรด QSC หมายถึงรายไดของสาขาที่เพิ่มสูงขึ้น
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มากกวา 100,000 เหรียญสหรัฐตอป22 ในขณะที่การใหบริการของภาครัฐ เชน การบริการกงสุล ไมมี
แรงจูงใจในลักษณะเดียวกัน

22 Facella 2553: 88



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา ไดแสดงใหเห็นวาในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการกงสุล

ในตางประเทศ เพื่อไปสูเปาหมาย คือ “การบริการกงสุลในอุดมคติ” ที่สามารถสรางความพอใจแก
ประชาชนที่ไปติดตอใหไดสูงสุดน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 4
ประการ คือ

4.1.1 ประชาชน การบริการกงสุลในอุดมคติ ตองสามารถสรางความพอใจใหกับประชาชน
ผูไปติดตอไดอยางสูงสุด ทั้งในสวนของความถูกตองตามกฎระเบียบ และ ความสะดวกสบายที่
ไดรับในการไปติดตอ ซึ่งรวมถึง ความสะดวกสบายที่เกิดจากความพรอมของสถานที่ จนทําให
ประชาชนที่ไปติดตอเกิดความประทับใจและความพึงพอใจ และอยากกลับมาอีก

4.1.2 ระบบงาน การบริการกงสุลในอุดมคติ จะตองสามารถใหบริการแกประชาชนที่มา
ติดตอทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาเปนการเฉพาะมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อทําใหมีกระบวนการทํางานที่สั้นและมีวิธีการทํางานที่
รวดเร็ว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนงายตอการทําความเขาใจดวยตัวเอง และมีความเปน
เอกภาพ คือ ปฏิบัติอยางเดียวกันสําหรับการบริการชนิดเดียวกัน เพื่อใหผูไปติดตอไมสับสนและ
สามารถใชประโยชนจากประสบการณของตนเองได ในขณะเดียวกัน การบริการกงสุลในอุดมคติ
จะตองสามารถตอบสนองและรองรับความตองการของประชาชนที่หลากหลาย หรือ “จูจ้ีเอาใจ
ยาก” ในทุกๆ สถานการณได ทั้งกรณีที่ผูไปติดตอประสงคจะนัดหมายลวงหนาเพื่อความมั่นใจใน
การวางแผน ผูไปติดตอไมสามารถนัดหมายลวงหนาไดเพราะสภาพแวดลอมมีความไมแนนอนสูง
หรือสําหรับกรณีไมปกติที่จําเปนตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4.1.3 บุคลากร การบริการกงสุลในอุดมคติ เจาหนาที่ที่สงมอบบริการ ตองมีความรูเกี่ยวกับ
กฎระเบียบเปนอยางดี มีจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind) และสามารถมีปฏิสัมพันธไดดีตอผู
ไปขอรับบริการ ทั้งการปฏิสัมพันธดวยการพูดและการปฏิสัมพันธดวยการแสดงออก และสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองไดตามมาตรฐานในคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณที่สนับสนุนการทํางานอยางเพียงพอและสามารถใชไดอยางเชี่ยวชาญ สามารถมอบความ
ประทับใจและการบริการที่เปนเลิศแกผูไปติดตอ ทําใหผูไปติดตอไดรับความพึงพอใจและเปนเกิด
ความสัมพันธที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
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4.1.4 การประชาสัมพันธ การบริการกงสุลในอุดมคติ ตองมีการประชาสัมพันธสื่อสารกับ
ประชาชนอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบดาน
กงสุล โดยผานทางสื่อมวลชน การแจกจายเอกสารคูมือ การพูดและประกาศตามงานเทศกาลไทย
ทางไปรษณีย ตลอดจนใชชองทางใหม ๆ ที่เกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
นอกจากน้ี การจัดการงานบริการโทรศัพท ใหมีเจาหนาที่รับสายภายใน 3 คร้ัง เมื่อมีผูติดตอทาง
โทรศัพทเขาไปยังเจาหนาที่กงสุล และผูติดตอไดรับขอมูลอันเปนประโยชน จะทําใหผูไปติดตอมี
ขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ มีความคาดหวังที่ถูกตองจากเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และมีเอกสารที่จําเปนครบถวน ไดรับผลสัมฤทธิ์ครบถวนตามความตองการ ทําใหการ
บริการมีความสมบูรณและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหผูไปติดตอ

ในการแสวงหาหนทางไปสูการบริการกงสุลในอุดมคติขางตน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การจัดทําแผนงานและคูมือการปฏิบัติงานอยางละเอียด ที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริการกงสุลใน
ตางประเทศ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ สามารถนําไปใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานกงสุลของตน ดังน้ัน จึงตองมีกลไกสําหรับปรับปรุงและจัดทํา
แผนงานและคูมือการปฏิบัติงานในทุกมิติที่มีความสําคัญ เพื่อใหการพัฒนาการบริการกงสุล
สามารถดําเนินการไปแบบครบวงจร ดวยการจัดต้ังคณะทํางานที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากสาขา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Interdisciplinary Working Team) ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี

1) คณะทํางานดานฝกอบรมและสวัสดิการ เพื่อจัดทําและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่กงสุลทุก ๆ ตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ รวมทั้งจัดทําแผนงาน
การฝกอบรมอยางเปนระบบ และพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ

2) คณะทํางานดานระบบงานและเทคนิค เพื่อร้ือปรับกระบวนการทํางานในการ
บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใหรวดเร็วขึ้น ดวยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรไปชวยในการทํางาน และจัดทําและปรับปรุงคูมือและแผนงานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการบริการกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และอยูภายใต
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีเหมือนอยูในหองน่ังเลนหรือในรานกาแฟ

3) คณะทํางานดานประชาสัมพันธ เพื่อจัดทําและปรับปรุงคูมือการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและการจัดการงานบริการโทรศัพทอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
กลาง เพื่อสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ในการประชาสัมพันธสื่อสารกับ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริการกงสุลในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ยังตองดูแลจัดทําและ
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ปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธในประเทศไทย ใหชาวไทยโดยทั่วไปไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การบริการกงสุลในตางประเทศ

เมื่อมีการพัฒนาแผนงานและคูมือปฏิบัติการบริการกงสุลแลว การที่จะประสบความสําเร็จ
ในการบริการประชาชนที่เปนเลิศไดอยางยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะผูตรวจการ
(Monitoring Team) ไปตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญอยางสม่ําเสมอ เพื่อกํากับ
ใหมีการปฏิบัติงานกงสุลตามคูมือและแผนงานที่คณะทํางานดานตาง ๆ ไดจัดทําขึ้นอยางเครงครัด
โดยคณะผูตรวจการตองจัดทําเกณฑวัดระดับมาตรฐานขึ้นมา เพื่อประเมินคุณภาพของการบริการ
ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และใชเปนเกณฑวัดมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดกลุม
ระดับมาตรฐานการบริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ซึ่งจะเปนตามผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่สามารถสะทอนระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันของประชาชนที่ไป
ติดตอสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญแตละแหง ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญแตละแหง สามารถใชกลุมระดับมาตรฐานการบริการกงสุลที่คณะผูตรวจการตอง
จัดทํา เปนเปาหมายที่เปนรูปธรรม สําหรับการพัฒนาปรับปรุงการบริการกงสุลของตนสูความเปน
เลิศตอไปในอนาคต

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาจะพบวา แมปจจุบันกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/สถาน

กงสุลใหญทุกแหง จะตระหนักดีถึงความสําคัญของการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชนที่ไป
ติดตอขอรับบริการกงสุล แตยังขาดนโยบายที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
(Service Quality) อยางเปนระบบ ซึ่งจะเห็นไดวา ในขณะที่ กระทรวงการตางประเทศ คือ กรมการ
กงสุล ไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลที่กรมการกงสุลสงมอบแก
ประชาชนผูมาติดตอ จนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) วาเปนตัวอยางของของหนวยงานภาครัฐดานการบริการประชาชน และมีคณะมา
ศึกษาดูงานในลักษณะที่เปน Best Practice แตการบริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ กลับไมสามารถบรรลุถึงคุณภาพการบริการในระดับมาตรฐานเดียวกันกับกรมการกงสุล
ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเห็นวา นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการกงสุล จึงไมควรที่จะเปนนโยบายใน
ระดับหนวยงานที่กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จะกําหนดและพิจารณา
ดําเนินการตามที่แตละหนวยงานจะเห็นความเหมาะสมเชนที่ไดดําเนินการมา แตควรที่จะตองมี
การบูรณาการนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการกงสุลขึ้นมาเปนนโยบายในระดับกระทรวง โดยมี
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การกําหนดเปาหมาย วางแผน ดําเนินการ และประเมินผลอยางเปนระบบ สําหรับใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของถือปฏิบัติ ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถนําเอา Best Practice ที่มีอยูหรือไดมีการพัฒนาขึ้นมาใน
กระทรวงการตางประเทศ หรือในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญแหงใดแหงหน่ึง ไปถือ
ปฏิบัติในทุก ๆ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกันและอยางยั่งยนื
ในขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการปรับนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหรองรับนโยบายการพัฒนา
คุณภาพบริการกงสุล ไดแก

1) นโยบายดานประชาสัมพันธ กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองใหความสําคัญ
กับการประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชนในเร่ืองการบริการกงสุลเพิ่มมากขึ้น การประชาสัมพันธ
สื่อสารกับประชาชน ไมควรจะจํากัดใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่ใหบริการกงสุลเทาน้ัน แตควร
เปนงานสารนิเทศในระดับกระทรวงเชนเดียวกับการประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชนในเร่ืองการ
แลกเปลี่ยนการเยือน ความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายการตางประเทศของไทย และการดูแล
รักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย

2) นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
บทบาทสูงมากในการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองการสื่อสารโทรคมนาคม และการจัดเตรียมเอกสารขอมูล แตการนําเอาเทคโนโลยีที่ออกแบบ
มาเปนการเฉพาะ ไปชวยร้ือปรับกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานใหรวดเร็วขึ้น หรือ Business
Process Reengineering ยังไมเปนที่แพรหลาย ปจจุบันมีเพียงในสวนของการทําหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน ที่ไดมีการนําเคร่ืองมือ Business Process Reengineering มาใชอยางเปน
รูปธรรม กระทรวงการตางประเทศจึงยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชนไดอีก หาก
ใหผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรทําการศึกษาหาลูทางเพื่อนําเอาเทคโนโลยีไปชวยเรงรัดกระบวนการ
ทํางานในสวนอ่ืน ๆ เพื่อใหบริการประชาชนไดรวดเร็วขึ้น เชนเดียวกับจากการทําหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส

3) นโยบายดานพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจของความสําเร็จในการ
บริการประชาชน การพัฒนาและฝกอบรมเจาหนาที่กงสุล นอกจากจะใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
และรูวิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ เปนอยางดีแลว จําเปนตองใหความสําคัญกับการฝกเจาหนาที่ให
มีจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind) มีทักษะสามารถปฏิสัมพันธตอผูไปขอรับบริการไดดี ทั้ง
การปฏิสัมพันธดวยการพูดและดวยการแสดงออก

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) จัดต้ัง “หนวยอํานวยการดานการบริการกงสุล” เปนหนวยงานกลาง ที่จะเปน

เจาภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศ โดยทําหนาที่เปน
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1.1) ฝายเลขานุการของคณะทํางานที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากสาขาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ (Interdisciplinary Working Team) และฝายเลขานุการของคณะผูตรวจการ (Monitoring
Team)

1.2) เปนผูติดตอประสานงานและใหคําแนะนําปรึกษาแกสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลใหญ เพื่อนําแผนงานและคูมือการปฏิบัติงานการบริการกงสุลอยางละเอียดตามที่คณะทํางานที่
เกี่ยวของไดจัดทําขึ้น ไปปฏิบัติใหไดผลจริง ตลอดจนใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการ
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อใหไดมาตรฐานตามเกณฑวัดมาตรฐานของ
คณะผูตรวจการ

1.3) เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวาง คณะทํางานดานตาง ๆ สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และคณะผูตรวจการ

อน่ึง ผลจากการศึกษา เห็นไดวา การที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญแต
ละแหง จะพยายามพัฒนาคุณภาพและจัดทํามาตรฐานการบริการกงสุลของตนขึ้นเอง เปนสิ่งที่ยาก
จะประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน เน่ืองจาก คาใชจายที่เกิดขึ้นจะคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณคาใชจายของแตละสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญทุกแหง และขาดความไดเปรียบ
เชิงปริมาณ (Economy of Scale) จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดต้ัง “หนวยอํานวยการดานการบริการ
กงสุล” ขึ้นในกรมการกงสุล และเพื่อใหหนวยงานน้ีสามารถพิจารณาเร่ืองการใหบริการกงสุลได
อยางอิสระครบทุกแงมุม และปราศจากอคติ “หนวยอํานวยการดานการบริการกงสุล” ซึ่งทําหนาที่
เปนสํานักงานสวนหลัง (Back Office) ควรจะแยกเปนอิสระจากหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการ
กงสุลตอประชาชน หรือ เปนสํานักงานสวนหนา (Front Office) อยางไรก็ดี “หนวยอํานวยการดาน
การบริการกงสุล” อาจมีอํานาจหนาที่มากกวาการพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศ
โดยอาจไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริการกงสุลในประเทศดวย

2) กระทรวงการตางประเทศควรทําการศึกษาประสบการณการปฏิบัติงานของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ เพื่อใชประโยชนจากภูมิปญญาและความรูที่กระจายและสะสมอยู
ในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญทั่วโลก นํามาศึกษาหา Best Practice สําหรับให
คณะทํางานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานและคูมือการปฏิบัติงานการบริการกงสุล
ในดานตาง ๆ หรือใชประกอบในการพัฒนา “การบริการกงสุลในอุดมคติ”

3) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญตองใหความสําคัญในเร่ืองฝกอบรมดาน
กงสุลแกขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ใหมีความรู
อยางลึกซึ้ง เพราะในทางปฏิบัติเจาหนาที่กงสุล คือบุคคลที่จะรับเอาภารกิจ นโยบาย รวมไปถึงคูมือ
การปฏิบัติงานการบริการกงสุลอยางละเอียดที่ไดจัดทาํขึ้นไปใชในกระบวนการสงมอบบริการ
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กงสุลใหแกประชาชน นอกจากน้ี การควบคุมกํากับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด จะเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถวัดผลได ซึ่งจะสงเสริมใหเจาหนาที่กงสุล
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดความกาวหนาของเจาหนาที่ไดดวยตนเอง

4) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ตองสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดกับ
ชุมชนชาวไทยในเขตอาณา เพื่อใชเปนแหลงขอมูลและขอคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
และเปนเครือขายในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับบริการดานกงสุลในตางประเทศ รวมทั้ง
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญควรพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญกับผูมาติดตอใหเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อเสริมการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทที่มีขอจํากัด
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ภาคผนวก
ประมวลผลแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็น เสนอแนะ

เพื่อนํามาพิจารณาเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต

ประมวลผลจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 282 ราย ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553
ที่ สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต

การบริการ ขอคิดเห็น คิดเปนรอยละ
ดีมาก 176 62.41
ดี 98 34.75
ควรปรับปรุง 8 2.84

รวม 282 100.00

สถานที่ ขอคิดเห็น คิดเปนรอยละ
เหมาะสมดีแลว 196 69.50
คับแคบไป ไมสะดวก 78 27.66
(ไมออกความคิดเห็น) 8 2.84

รวม 282 100.00

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
- โทรศัพทติดตอยากมาก ควรรับนัดทางโทรศัพท เพิ่ม/ขยายบริการสอบถามทางโทรศัพท พูดให

สุภาพกวาน้ีทางโทรศัพท
- ที่จอดรถไมสะดวก หองรอคับแคบ โตะสําหรับกรอกเอกสารควรมีมากกวาน้ี
- บัตรคิวควรจะรับต้ังแตหนาหองกอนเขามาติดตอเจาหนาที่
- เจาหนาที่นอยเกินไป
- หองสุขานอย, ควรแยกชาย-หญิง
- สงขอมูลขาวสารงานกงสุลทางอีเมล
- เวลาเขามาควรมีการทักทายสวัสดี พูดจาใหสุภาพขึ้น (นํ้าเสียง)
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ประวัติผูเขียน

นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ

การศึกษา
2528 จบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี (นักเรียนทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท ตามความตองการของ
กระทรวงการตางประเทศ)

2528 เขาฝกงานที่สํานักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป ที่ กรุงบรัสเซลส

การทํางาน
2528 เขารับราชการ ในตําแหนงเจาหนาที่การทูต 3 ที่ กรมเศรษฐกิจ กระทรวง

การตางประเทศ
2529 เจาหนาที่การทูต 4 ที่ กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรม

เศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
2532 เจาหนาที่การทูต 5 ที่ กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรม

เศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
2534 เจาหนาที่การทูต 6 ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน
2538 เจาหนาที่การทูต 6 กองยุโรป 1 (สหภาพยุโรปและยุโรปตะวันตก) กรม

ยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
2540 เจาหนาที่การทูต 7 กองยุโรป 1 (สหภาพยุโรปและยุโรปตะวันตก) กรม

ยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
2546 ผูอํานวยการกองยุโรป 2 (ยุโรปเหนือและยุโรปใต) กรมยุโรป
2548 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
2550 กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
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